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Дім «Божий дар» у Києві

Історія діяльності отців з Місіонерської Конгрегації у Ки-
єві не дуже давня. До кінця ХХ століття в Києві не було окре-
мого місіонерського дому, хоча окремі священики з Місіонер-
ської Конгрегації займалися в Києві різноманітною діяльністю.  
В 90-их роках в Апостольській Нунціатурі в Києві працював  
о. Мілан Шашік СМ (Milan Šašik), родом зі Словаччини, а під 
кінець 90-их років о. д-р габ. Пшемислав Новаковські СМ 
(Przemyslaw Nowakowski), родом з Польщі, розпочав працюва-
ти викладачем літургіки в Інституті релігійних наук у Києві та 
у Вищій Духовній Семінарії Києво-Житомирської дієцезії.

1 січня 2001 року утворилася нова провінція в Місіонер-
ській Конгрегації, що отримала назву «Віце-провінція святих 
Кирила та Мефодія». Це стало певним переломом. Так виникла 
потреба створення провінційного дому, який повинен був ста-
ти адміністративним, формаційним і духовним центром нової 
Віце-провінцї. Концепції відносно розташування такого дому 
були різними. Остаточно перемогла думка, щоби провінційний 
дім знаходився саме в Києві. Вагомим аргументом було розта-
шування міста Києва майже в центрі України. Однак у Києві 
не було окремого дому отців-місіонерів. Слід було подумати 
про організацію такого дому. Такій ініціативі сприяв тодішній  
ординарій Києво-Житомирської дієцезії єпископ Ян Пурвін-
ський. Він запросив місіонерів для праці до Києва. 

Початки київського дому були поступовими та скромними. 
Наприкінці лютого 2001 року до Києва приїхав новопризна-
чений настоятель Віце-провінції о. Поль Роч СМ (Paul Roche). 
Він оселився в орендованому помешканні на тодішній вулиці 
Горького, 165. Не буде перебільшенням сказати, що власне це 
помешкання в певному сенсі стало першим адміністративним 
центром Віце-провінції. Тимчасом каталог Місіонерської Кон-
грегації «Catalogus Provinciarum, Domorum Ac Personarum» за 
2001 рік ще не подає ніякої інформації про київський дім. Отець 
Поль з великою допомогою отця Пшемислава, який на той час 
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був єдиним місіонером в Києві, розпочав пошук місця, яке би 
відповідало умовам для реального створення центру Віце-про-
вінції. Після важких багатомісячних, інколи бурхливих пошуків 
вдалося знайти будинок на вулиці Озерній, 1. Однак, з певних 
причин, будинок не вдалося придбати. У каталозі Конгрегації 
за 2002 рік вже можна знайти перші згадки присутності місі-
онерів у Києві. В ньому з’явилася інформація про дім на вул. 
Озерній, 1, яка вже на той час була неактуальною. Не маючи ще 
постійного місця, поступово почала формуватися спільнота ки-
ївського дому. На той час спільнота складалася з настоятеля Ві-
це-провінції о. Поля Роча СМ, о. Яна Тчопа СМ (Jan Trzop), який 
перед тим служив у Харкові, а також зі співпрацюючого з ними 
о. Пшемислава Новаковського СМ. Тут варто додати, що нова 
спільнота київського дому адміністративно належала до дому 
у Харкові. Самостійний київський дім ще не існував.

Тимчасом обидва місіонери – о. Пол та о. Пшемислав, – не 
переймаючись першими труднощами та відсутністю результа-
тів, надалі продовжували шукати місце для створення центру 
Віце-провінції. Витривалість та самовідречення нарешті при-
несли очікувані результати. В квітні 2002 року вдалося купити 
невеликий будинок на вулиці Краснодонській, 1А. Також купи-
ли і земельну ділянку, на якій в майбутньому буде побудовано 
провінційний дім. Протягом найближчих місяців було органі-
зовано працю дому. Отець Поль Роч СМ переїхав до нового бу-
динку, який щойно купили. До нього приєднався о. Ян Тчоп СМ. 
Ця скромна, двоосібна спільнота київського дому розпочала 
свою діяльність. До спільноти дому долучили двох дияконів: 
Леоніда Куклишина СМ та Віталія Новака СМ, які на той час 
навчалися у Словаччині, а також о. Томажа Мавріча СМ (Tomaž 
Mavrič), який перед тим перебував в Ірландії. 

Спільнота київського дому, хоч у 2002 році ще не існувала 
офіційно, розпочала організацію своєї праці. Отець Поль зосе-
редився на організації праці Віце-провінції свв. Кирила та Ме-
фодія, а о. Ян зайнявся організацією діяльності дому. У вересні 
2002 року спільнота київського дому пережила свою першу 
значну подію: її відвідав Генеральний настоятель Місіонерської 
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Конгрегації о. Роберт Мaлоні CM (Robert Maloney). В присутно-
сті майже всіх священиків Віце-провінції, а також генерального 
асистента о. Юзефа Капушьчяка СМ (Józef Kapuściak) і настоя-
теля польської провінції о. Броніслава Сєньчака CM (Bronislaw 
Sieńciak), він урочисто освятив і відкрив дім на вулиці Красно-
донській, 1А. Таким чином і спільнота, і дім отримали свій офі-
ційний статус. Саме цю дату можна вважати офіційним почат-
ком існування дому в Києві. Першим настоятелем дому став о. 
Ян Тчоп СМ. Однак було прийнято рішення, що нововідкритий 
дім повинен бути тимчасовим, що несло за собою необхідність 
побудови центрального дому Віце-провінції. Отець Роберт 
Малоні СМ посвятив територію під будівництво майбутнього 
провінційного дому. Обидва священики з київського дому за-
йнялися душпастирською діяльністю. Отець Поль зайнявся 
англомовним душпастирством при костелі св. Олександра в 
Києві. Обидва священики огорнули душпастирською опікою 
спільноти сестер, які працювали в Києві: сестер Милосердя (їх 
ще називають сестрами матері Терези з Калькутти), а також се-
стер з Ордену св. Йосипа. Крім того о. Ян регулярно намагався 
відвідувати спільноти міністрантів, які служили при парафіях 
отців-місіонерів в Україні. У свою чергу о. Поль як настоятель 
Віце-провінції відвідував спільноти, які до неї належали. Ця ді-
яльність обох священиків буде визначати характер їхньої праці 
в найближчий час. 

Спільнота дому, хоча і в малих обсягах, поступово викону-
вала завдання, які стояли перед нею. Звісно, вона не обмежу-
валася тільки діяльністю о. Поля та о. Яна. Спільноту дому ча-
сто відвідував викладач літургіки о. Пшемислав Новаковський 
СМ. В свою чергу в жовтні 2002 року до Києва приїхав з візитом 
настоятель австрійської провінції о. Франц Канглер CM (Franz 
Kangler), якого супроводжував о. Роберт Пужіа CM (Robert 
Puzia). Перебування у Києві обох священиків з Австрії мало на 
меті ознайомлення з умовами праці в Україні. Наслідком цього 
візиту стало відрядження о. Роберта через два місяці до праці 
в Києві. Наприкінці січня 2003 року він прибув до Києва і посе-
лився в приміщенні Вищої Духовної Семінарії Києво-Житомир-
ської дієцезії у Ворзелі, приблизно сорок кілометрів від Києва. 
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Отець Роберт став викладачем філософії в Духовній семінарії, 
але часто відвідував дім своєї нової спільноти.

Тимчасом нагальною потребою стала необхідність розпо-
чати будівництво нового будинку Віце-провінції. Наявний бу-
динок, який священики жартома називали «білим домом», вже 
не виконував функцій провінційного дому. Треба було якомога 
швидше розпочати будівництво нового, більш просторого бу-
динку. На початку травня 2003 року на територію, яку кілька 
місяців пере тим посвятив о. Роберт Мaлоні CM, привезли перші 
будівельні матеріали. Через кілька днів розпочали викопувати 
землю під фундамент. Розпочалося будівництво центрального 
дому Віце-провіції. Під кінець червня вже можна було побачи-
ти перші результати будівельних робіт. Визначною подією для 
дому в період літніх канікул 2003 року було проведення в серп-
ні в Києві зустрічі Вікентійської Марійної Молоді. В цій зустрічі 
взяли участь представники зі Словенії, Словаччини та України.

Час після літніх канікул приніс значні зміни в історії київ-
ського дому. Будівельні роботи просувалися з кожним днем. 
Також збільшився і персональний стан спільноти. Від ново-
го академічного року своє приготування до священства роз-
почали перші семінаристи Віце-провінції. З метою отриман-
ня духовного приготування вони до цього часу користали-
ся гостинністю словацької та польської провінцій. Від осені  
2003 року вони тимчасово замешкали у Вищій Духовній Семі-
нарії у Ворзелі. Натомість о. Ян Тчоп СМ разом з функцією на-
стоятеля дому отримав функцію директора семінаристів. Це 
принесло йому нові обов’язки, оскільки відтепер він повинен 
був часто їздити до Ворзеля для зустрічі з семінаристами. В 
певному сенсі центральний дім Віце-провінції отримав разом з 
адміністративною функцією ще й функцію виховання. До спіль-
ноти дому восени 2003 року долучився о. Маріуш Зигадло СМ 
(Mariusz Zygadlo). Він приступив до виконання обов’язків ду-
ховного отця у Вищій Духовній Семінарії у Ворзелі. Це не стало-
ся відразу, тому що о. Маріуш кілька останніх років служив ду-
ховним отцем у Вищій Духовній Семінарії у Гродно (Білорусія). 
Маючи потребу виконати певні зобов’язання в Гродно, отець 
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Маріуш приїхав до Ворзеля лише в січні 2004 року. Важливою 
подією в житті дому був візит 26 листопада 2003 року ордина-
рія Києво-Житомирської дієцезії єпископа Яна Пурвінського. 
Він із задоволенням відвідав спільноту дому і спостерігав за 
перебігом будівельних робіт. Ще перед початком зими вдалося 
збудувати дах і вже можна було проводити будівельні роботи 
всередині дому. В лютому 2004 року спільноту дому відвідав 
візитатор австрійської провінції о. Еуген Шіндлер CM (Eugen 
Schindler). Навесні 2004 року до спільноти дому приєднався 
о. Томаж Мавріч СМ, який до цього часу перебував в Ірландії. 
Йому доручили обов’язки економа дому, а також приготування 
до відкриття Seminarium internum для кандидатів до Конгрега-
ції. Невелика до цього часу київська спільнота нараховувала в 
травні 2004 року п’ять священиків: о. Пол Роч СМ, о. Ян Тчоп СМ 
і о. Томаж Мавріч СМ мешкали в тимчасовому домі Віце-провін-
ції, а о. Маріуш Зигадло СМ, о. Роберт Пужіа СМ і семеро семіна-
ристів мешкали в Духовній семінарії у Ворзелі. 

Літо 2004 року знову принесло нові зміни в житті дому. До-
теперішнього настоятеля дому і директора семінаристів о. Яна 
Тчопа СМ було призначено настоятелем дому у Сторожинці. 
Новим настоятелем дому і директором семінаристів призна-
чили о. Ярослава Яшшо CM (Jaroslav Jaššo). Також восени 2004 
року свою формацію в Seminarium internum розпочали 3 канди-
дати до Конгрегації. Таким чином спільнота дому збільшилася 
ще на кілька осіб. З приводу браку місця не було можливості 
мешкати під одним дахом, і саме тому кандидати до Конгре-
гації тимчасово проживали в орендованій неподалік квартирі. 
Там для них також відбувалися заняття, які проводили о. Пол 
Роч CM, о. Томаж Мавріч CM, о. Ярослав Яшшо CM, о. Маріуш Зи-
гадло CM та о. Роберт Пужіа CM. Визначною подією для дому 
був візит 27 листопада 2004 року на Урочистість Божої Мате-
рі Чудотворного Медальйону Апостольського Нунція в Україні 
архієпископа Івана Юрковича (Ivan Jurkovič). Тимчасом будів-
ництво дому наближалося до завершення. Всю весну 2005 року 
тривали завершальні роботи. Швидко наближався день уро-
чистого відкриття і посвячення центрального дому Віце-про-
вінції. Однак перед самою урочистістю відбулася інша важлива 
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подія. 2 травня 2005 року до Києва зі Словенії прибули дві пер-
ші сестри зі згромадження Маріїних Сестер Чудотворного Ме-
дальйона. Присутність сестри Марти Мешко та Йожіци Стерле 
(Jožica Sterle) стали значним збагаченням життя дому. Спочат-
ку сестри проживали в орендованій квартирі на значній відста-
ні від тимчасового центрального дому. Однак це не заважало 
сестрам кожного дня зустрічатися зі спільнотою київського 
дому для отримання різних завдань. Було багато підготовчих 
робіт перед урочистістю відкриття і посвячення дому. 5 травня 
2005 року в присутності Апостольського Нунція в Україні ар-
хієпископа Івана Юрковича, ординарія Києво-Житомирської 
дієцезії єпископа Яна Пурвінського, Генерального настояте-
ля Місіонерської Конгрегації о. Грегорі Гея CM (Gregory Gay), 
ректора Вищої Духовної Семінарії у Ворзелі єпископа Віталія 
Скомаровського і чисельних гостей з різних частин світу було 
урочисто відкрито і посвячено дім, урочисто консекровано ка-
плицю, яка знаходиться в домі. Дім отримав назву «Божий дар», 
тому що, як пізніше пояснював назву дому сам ініціатор і коор-
динатор будівництва о. Поль Роч СМ, – цей дім дійсно є даром 
самого Бога для вікентійської спільноти і для Церкви. Цей дім 
повинен служити праці для ближніх і молитві членів, які пра-
цюють і живуть в дусі св. Вікентія де Поля. Каплиця отримала 
назву «Блаженств», тому що з присутністю Бога завжди пов’я-
зане Боже благословення. З відкриттям нового центрального 
дому Віце-провінції закінчився підготовчий період діяльності 
Віце-провінції, натомість розпочався час реальної праці в дусі 
св. Вікентія де Поля. Всередині дому ще треба було виконати 
завершальні роботи.

Влітку відбулася зміна настоятеля дому. Отець Ярослав 
Яшшо СМ попрощався зі спільнотою дому, а його обов’язки 
прийняв о. Михайло Талапканич СМ. Він став третім настояте-
лем київського дому, але першим настоятелем спільноти дому 
«Божий дар». Ще під час канікул до нового центрального дому 
Віце-провінції переїхали всі семінаристи, які до цього часу про-
живали в Духовній семінарії у Ворзелі, а також кандидати до 
Конгрегації. В семінарії залишились о. Маріуш Зигадло СМ та 
о. Роберт Пужіа СМ. Свою діяльність розпочала “Seminarium 
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internum”, до якої вступили два кандидати. Від осені 2005 року 
розпочалася властива діяльність дому. Отець Михайло опіку-
вався чеськомовними вірними. Сестра Марта і сестра Йожіца 
відгукнулися на ініціативу, яку подав о. Поль, щоб відкрити 
Товариство Чудотворного Медальйону і Конференцію св. Ві-
кентія де Поля. Обидві ініціативи знайшли жваве зацікавлення 
вірних. Навколо дому почали регулярно збиратися різні групи 
вірних. В домашній каплиці розпочалося регулярне служіння 
Святих Мес в неділю та в будні, які збирали на спільну молитву 
католиків, які мешкають недалеко від дому «Божий дар». В ли-
стопаді 2005 року дім приймав священиків з Віце-провінції, які 
приїхали на щорічні реколекції для священиків, які проводив 
о. Пшемислав Новаковський СМ. В січні 2006 року домашню 
спільноту відвідав наш співбрат владика Мілан Шашік СМ, апо-
стольський адміністратор вірних Греко-Католицької Церкви 
на Закарпатті. На початку квітня 2006 року до Києва переїхав  
о. Роберт Пужіа СМ, який понад три роки жив і працював в Ду-
ховній семінарії у Ворзелі. Отець Роберт поселився в колишньо-
му, тимчасовому домі Віце-провінції разом з о. Полом Роч СМ. 
Дуже важливою виявилася праця сестри Марти і сестри Йожі-
ци, які активно займалися харитативною діяльністю. Вони опі-
кувалися хворими, а також організували різні курси, які мають 
великий успіх: кулінарії, шиття, вишивання і т. д. 

Початок літа 2006 року приніс чергову зміну на посаді на-
стоятеля дому. Домашню спільноту залишив о. Михайло Тала-
пканич СМ, який рішенням о. Пола Роча СМ поїхав на навчан-
ня до Риму. Функцію настоятеля дому і директора семінарис-
тів почав виконувати о. Ян Мартінчек СМ (Ján Martinček). До 
домашньої спільноти долучився також о. Станіслав Ірісік СМ 
(Stanislaw Irisik), який з того часу особливим чином зосередив-
ся на проведенні парафіяльних реколекцій та місій. В свою чер-
гу дотеперішній духовний отець в дієцезіальній Духовній семі-
нарії у Ворзелі о. Маріуш Зигадло CM завершив своє служіння 
в семінарії та повернувся до Польщі. Восени 2006 року знову 
розпочала свою діяльність “Seminarium intеrnum”, даючи відпо-
відне приготування до Конгрегації двом черговим кандидатам. 
До прийняття сану священика у спільноті готувалися четверо 
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семінаристів. В середині грудня 2006 року о. Пол Роч CM як на-
стоятель Віце-провінцї здійснив канонічну візитацію дому. Ді-
яльність дому розвивалася динамічно. Протягом року діти, які 
приходили на Святу Месу в неділю, мали можливість прийняти 
участь в катехізації. Отець Ян Мартінчек CM намагався огорну-
ти пастирською опікою етнічних чехів, які мешкали в Києві та 
на околицях. У квітні 2007 року від тодішнього посла Австрії 
в Україні надійшло прохання стосовно Святої Меси німецькою 
мовою. За це завдання взявся о. Роберт Пужіа CM, який наступ-
ні три роки буде відповідальним за приготування недільної Лі-
тургії німецькою мовою. Перша Свята Меса німецькою мовою 
була звершена в каплиці «Блаженств» 6-го травня 2007 року. 
В свою чергу о. Ян Мартінчек СМ регулярно служив в каплиці 
Святі Меси чеською мовою. Ще до початку сезону відпусток о. 
Пол Роч СМ прийняв рішення передати колишній тимчасовий 
дім Віце-провінції, сестрам зі Згромадження Маріїних Сестер 
Чудотворного Медальйона. Для сестер це стало великою допо-
могою. Відтепер їм не треба було тратити багато часу на доро-
гу до дому «Божий дар». Це уможливило сестрам ще активнішу 
благодійну діяльність. А колишні мешканці дому – о. Пол Роч 
СМ і о. Роберт Пужіа СМ – переїхали до дому «Божий дар». Вліт-
ку 2007 року о. Станіслава Ірісіка СМ було переведено до дому 
в Перечині, натомість до спільноти київського дому долучився 
о. Едвард Лоєк СМ (Edward Łojek), який мешкав в Одесі, при-
ймав активну участь в організації єпископського суду, а також 
був душпастирем у двох місцевостях, розташованих недалеко 
від Одеси. 26 вересня 2007 року семінарист Владислав Бісьмак 
склав в каплиці «Блаженств» святі обіти. Восени 2007 року від-
булася канонічна візитація Віце-провінції, яку проводив вікарій 
Генерального настоятеля о. Юзеф Капушьчяк СМ. З цієї причи-
ни він був кілька днів гостем спільноти київського дому. Важ-
лива подія відбулася 18 лютого 2008 року. Того дня черговий 
семінарист Микола Добра склав в каплиці «Блаженств» святі 
обіти. З 8 по 17 червня 2008 року в домі «Божий дар» відбула-
ся зустріч під гаслом «Захід зустрічає Схід». Ініціативу зустрічі 
подав о. Пол Роч СМ. Метою зустрічі було знайомство співбра-
тів із західних провінцій з реаліями життя на Сході, а особливо 
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в Україні. Протягом перших чотирьох днів проводилися лекції 
та дискусії. На п’ятий день кожен з учасників міг вибрати собі 
якусь вікентійську спільноту в Україні і провести там наступні 
три дні. Для  священиків із західних провінцій ця зустріч була 
цікавим досвідом. 

Перша половина 2009 року знову принесла важливу по-
дію. 14 лютого 2009 року на свято свв. Кирила та Мефодія ще 
два семінаристи з Місіонерської Конгрегації – Владислав Ку-
чак і Юрій Шпак – склали в каплиці «Блаженств» святі обіти. 
А наприкінці лютого реколекції для священиків Віце-провінції 
провів о. Майкл Шілдс (Michael Shilds), священик родом зі США, 
який працював у Магадані (Росія). У свою чергу літо 2009 року 
принесло нові зміни в житті дому. Через три роки керування 
спільнотою дому «Божий дар» з посади настоятеля дому пі-
шов о. Ян Мартінчек СМ. Його місце зайняв о. Томаж Мавріч СМ, 
якого влітку 2009 року обрали настоятелем Віце-провінції свв. 
Кирила та Мефодія. На цій посаді він змінив о. Пола Роча СМ, 
у якого закінчився час керування Віце-провінцією. З відходом 
о. Яна Мартінчека СМ звільнилася посада директора семіна-
ристів. Новим директором став о. Анатолій Товкан СМ. Влітку 
2009 року до спільноти дому був приписаний о. Мацєй Кучак 
CM (Maciej Kuczak), який влітку 2010 року завершив служіння 
у Віце-провінції та повернувся до Польщі. 13 лютого 2010 року 
два семінаристи – Владислав Кучак та Юрій Шпак – прийняли 
свячення дияконату в костелі св. Олександра в Києві. Влітку 
2010 року змінився настоятель дому. Отець Анатолій Товкан 
CM приступив до виконання обов’язків настоятеля, виконуючи 
одночасно функцію директора семінаристів. Ці дві функції він 
виконує до сьогоднішнього дня. Отець Анатолій продовжував 
пастирську опіку над чесько та словацькомовними віруючими. 
Приписаний до спільноти київського дому о. Едвард Лоєк за-
вершив своє служіння в Одесі і був відряджений до спільноти 
дому в Сторожинці. Натомість до спільноти дому знову долу-
чився о. Станіслав Ірісік CM, який і надалі продовжує справу 
проведення парафіяльних реколекцій та місій. Визначною по-
дією в житті спільноти київського дому був візит Генерального 
настоятеля Місіонерської Конгрегації о. Грегорі Гея CM, який 
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відбувся наприкінці квітня 2011 року. Його супроводжував 
один з генеральних радників о. Станіслав Зонтак CM (Stanislav 
Zonták). Обидва гості з Риму на власні очі могли переконатися в 
активності київського дому. 

Тимчасом до спільноти сестер зі згромадження Маріїних 
Сестер Чудотворного Медальйону долучилася ще одна сестра. 
На початку травня 2011 року до Києва прибула сестра Барба-
ра Петерлін (Barbara Peterlin). 5 травня 2011 року спільноту 
дому «Божий дар» відвідав тодішній єпископ-помічник Ста-
ніслав Широкорадюк, який в каплиці «Блаженств» відслужив 
Святу Месу з нагоди шостої річниці посвячення дому. Восени  
2011 року два кандидати розпочали своє приготування до 
життя в Місіонерській конгрегації. В жовтні 2011 року спіль-
нота київського дому переживала візити кількох настоятелів 
інших провінцій Місіонерської Конгрегації. Серед гостей були 
присутні візитатор словенської провінції о. Павле Новак CM, 
візитатор словацької провінції о. Йозеф Ноґа СМ (Jozef Noga), 
візитатор ірландської провінції о. Браян Мур CM (Brian Moore). 
8 листопада 2011 року наш дім відвідав Апостольський Нунцій 
в Україні архієпископ Томас Едвард Галліксон (Thomas Edward 
Gullickson). На початку жовтня 2012 року спільноту дому від-
відав настоятель австрійської провінції о. Франц Канглер, а з 
середини жовтня 2012 року Віце-провінція знову переживала 
канонічну візитацію, яку здійснював один генеральних рад-
ників о. Станіслав Зонтак CM. Кілька днів він був гостем дому 
«Божий дар». Святу Месу з нагоди Урочистості Божої Матері 
від Чудотворного Медальйону 27 листопада 2012 року очолив 
Апосольський Нунцій в Україні архієпископ Томас Едвард Гал-
ліксон. Початок літа 2013 року приніс нові події в житті спіль-
ноти київського дому. 7 червня 2013 року три семінаристи – 
Єржи Гавлюк, Сергій Павліш та Василь Зінич – склали в каплиці 
«Блаженств» святі обіти, а 14 червня в костелі св. Олександра в 
Києві отримали свячення дияконату. 

На початку літа 2013 року до спільноти київського дому 
долучилося ще два священики. Знову в домі почав проживати 
о. Михайло Талапканич, перший настоятель дому «Божий дар», 
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а третій настоятель спільноти київського дому. Він почав ви-
конувати функції секретаря Віце-провінції та впорядковува-
ти архів. В свою чергу о. Славомір Вартальський СМ (Sławomir 
Wartalski) розпочав служіння духовного отця для семінаристів 
в київському домі. До спільноти дому знову приписали о. Ед-
варда Лоєка СМ, який проживав у Львові і працював у єпископ-
ському суді Львівської архідієцезії. В жовтні 2013 року спіль-
ноту київського дому відвідав настоятель німецької провінції  
о. Ганс-Георг Радіна (Hans-Georg Radina). 

Мешканці дому «Божий дар» завдяки заступництву св. Ві-
кентія де Поля та підтримці благодійників далі можуть про-
довжувати свою плідну діяльність. Священики займаються 
пастирською та формаційною діяльністю. Сестри разом із ха-
ритативною діяльністю займаються духовним формуванням 
мирян, семінаристи ревно готуються до життя в Місіонерській 
Конгрегації і до священицького служіння. Свідченням їхнього 
приготування є організовані разом з їхнім директором форма-
ційні дні для міністрантів, які походять з різних місіонерських 
парафій. Окрім міністрантів з України, в міру можливостей, бе-
руть участь міністранти з Білорусії. 

Дивлячись на історію київського дому, можна помітити 
певні результати, наявні в перші десятиріччя. Майже чотирнад-
цять років отці з Місіонерської Конгрегації служать для блага 
святої Церкви та вірних. Дім, розташований на узбіччі пагорба, 
який невипадково отримав назву «Божий дар», є свідоцтвом 
присутності священиків, які служать в дусі св. Вікентія де Поля. 
Цей дім одночасно є свідком всілякого добра, яке Бог дарував і 
далі дарує через ревне служіння отців-місіонерів і співпрацюю-
чих з ними Маріїних сестер. За це добро ми вдячні Богові. Цей 
дім «Божий дар», що височіє на пагорбі, був, є і надалі буде свід-
ком Божої діяльності. Цей дім є знаком Божого благословення 
та Його присутності. Він також є свідченням вірності всіх тих, 
хто служить Богові та людям в дусі св. Вікентія де Поля.

Отець Роберт Пужіа СМ
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Дом «Божий дар» в Киеве

История деятельности отцов из Конгрегации Миссионеров 
в Киеве не очень богата. До конца ХХ столетия в Киеве не было 
отдельного миссионерского дома, хотя определенной деятель-
ностью священники из Миссионерской Конгрегации в Киеве 
занимались. В девяностых годах в Апостольской Нунциатуре 
в Киеве работал о. Милан Шашик СМ (Milan Šašik), он был ро-
дом из Словакии, а под конец девяностых годов в Институте 
Религиозных Наук в Киеве и в Высшей Духовной Семинарии 
Киево-Житомирской епархии начал преподавать Литургику  
о. д-р. Пшемыслав Новаковский СМ (Przemyslaw Nowakowski), 
родом из Польши.  

Определенный перелом наступил, когда 1 января 2001 года 
была образована новая провинция в Миссионерской Конгрега-
ции, которая получила название «Вице-провинция свв. Кирил-
ла и Мефодия». В связи с этим, возникла потребность создания 
Провинциального Дома, который стал бы центром админи-
страции, а также формационным и духовным центром новой 
Вице-провинции. Концепции, относительно расположения 
такого дома, были разными. Окончательно победила мысль, 
чтобы Провинциальный Дом находился именно в Киеве. Та-
кое решение было принято благодаря расположению Киева – 
почти в самом центре Украины. Однако в Киеве не было дома  
Отцов Миссионеров, и надо было подумать об организации 
такого дома. Реализации этой инициативы способствовал тог-
дашний ординарий Киево-Житомирской епархии – епископ Ян 
Пурвинский. Он пригласил миссионеров для служения в Киеве.  

Начало Киевского Дома является очень скромным. В конце 
февраля 2001 года в Киев приехал вновь назначенный настоя-
тель Вице-провинции о. Поль Роч СМ (Paul Roche). Он посели-
лся в арендуемом доме на улице Горького, 165. Не будет преу-
величением сказать, что именно это жилище, в определенном 
смысле, стало первым административным центром Вице-про-
винции. Тем временем, каталог Миссионерской Конгрегации 
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«Catalogus Provinciarum, Domorum Ac Personarum» за 2001 год 
еще не подает никакой информации относительно Киевского 
Дома. Отец Поль, при активном содействии отца Пшемыслава, 
который на то время был единственным миссионером в Кие-
ве, начали поиск места, которое бы отвечало условиям для ре-
альной организации центра Вице-провинции. После многоме-
сячных, тяжелых, временами бурных, поисков, нашли дом на 
улице Озерной, 1. Однако, по определенным причинам, дом не 
удалось приобрести. В каталоге Конгрегации за 2002 год уже 
можно найти первые следы присутствия миссионеров в Кие-
ве. В нем появилась информация о доме по ул. Озерной, 1. По 
адресу, который уже тогда был неактуальным. Все же, еще не 
имея постоянного места, постепенно начала формироваться 
община Киевского Дома. На то время община Киевского Дома 
состояла из настоятеля Вице-провинции о. Поля Роча СМ, о. Яна 
Тчопа СМ (Jan Trzop), который перед этим служил в Харькове, а 
также, в определенном смысле, из сотрудничающего с ними о. 
Пшемыслава Новаковского СМ. При этом надо добавить, что эта 
новая община Киевского Дома административно принадлежа-
ла Дому в Харькове. Самостоятельного Киевского Дома еще не 
существовало. 

Тем временем, оба миссионера, о. Пол и о. Пшемыслав, не 
беспокоясь о первых трудностях и отсутствием результатов, и 
дальше продолжали искать место для организации Центра Ви-
це-провинции. Их выносливость и самоотдача, наконец, принес-
ли ожидаемые результаты. В апреле 2002 года удалось купить 
небольшой дом по улице Краснодонской, 1А. Также купили и 
земельный участок, на котором, в будущем, будет построен 
Провинциальный Дом. В течение ближайших месяцев была ор-
ганизована работа Дома. Отец Поль Роч СМ переехал в новый 
дом, который только что купили. К нему присоединился о. Ян 
Тчоп СМ, и, таким образом, эта скромная община, состоявшая 
из двух организаторов Киевского Дома, начала свою деятельно-
сть. К общине Дома приобщили также двух дьяконов: Леонида 
Куклышина и Виталия Новака, которые в то время учились в 
Словакии, а также о. Томажа Маврича СМ (Tomaž Mavrič), рабо-
тавшего до этого в Ирландии.
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Община Киевского Дома, хотя она в 2002 году официаль-
но и не существовала, начала свою деятельность. Отец Поль 
сосредоточился на организации работы Вице-провинции свв. 
Кирилла и Мефодия, а о. Ян занялся организацией деятельно-
сти самого Дома. В сентябре 2002 года община Киевского Дома 
пережила свое первое значительное событие: ее посетил Ге-
неральный настоятель Конгрегации Миссионеров – о. Роберт 
Малони СМ (Robert Maloney). В присутствии почти всех священ-
ников Вице-провинции, а также Генерального ассистента – о. 
Юзефа Капущака СМ (Józef Kapuściak) и настоятеля польской 
провинции о. Бронислава Сеньчака СМ (Bronislaw Sieńciak), он 
торжественно освятил и открыл Дом на улице Краснодонской, 
1А. Таким образом, община и Дом получили свой официальный 
статус. Именно эту дату можно считать официальным началом 
существование Дома в Киеве. Первым настоятелем Дома стал о. 
Ян Тчоп СМ. Однако было принято решение, что новооткрытый 
Дом будет временным, и это несло за собой необходимость по-
строения Центрального Дома Вице-провинции. Отец Роберт 
Малони СМ освятил территорию под строительство будущего 
Провинциального Дома. Оба священника из Киевского Дома за-
нялись душпастырской деятельностью. Отец Поль занялся ду-
шпастырством англоязычной группы при костеле св. Алексан-
дра в Киеве. Оба священника окружили душпастырской опекой 
общины сестер, которые работали в Киеве: Сестер Божествен-
ной Любви (еще их называют сестры матери Терезы из Каль-
кутты), а также сестер из Ордена св. Иосифа. Кроме того, о. Ян 
регулярно старался посещать общины министрантов, которые 
были в приходах Отцов-миссионеров в Украине. В свою очередь, 
о. Поль, как настоятель Вице-провинции, посещал общины, ко-
торые к ней принадлежали. Такая деятельность обеих священ-
ников определила характер их служения на ближайшее время.

Община Дома, хотя и в малых объемах, постепенно реали-
зовывала задания, которые ставила перед собой. Она также не 
ограничивалась присутствием только о. Поля и о. Яна. Общину 
Дома часто посещал преподаватель Литургики – о. Пшемыслав 
Новаковский СМ. В свою очередь, в октябре 2002 года в Киев 
приехал с визитом настоятель австрийской провинции –  
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о. Франц Канглер СМ (Franz Kangler), с которым дружил о. Роберт 
Пужиа СМ (Robert Puzia). Пребывание в Киеве этих священников 
из Австрии имело своей целью ознакомление с условиями слу-
жения в Украине. Следствием этого визита стала назначение о. 
Роберта двумя месяцами позже на служение в Киеве. Под конец 
января 2003 года он прибыл в Киев и поселился в помещении 
Высшей Духовной Семинарии Киево-Житомирской епархии в 
Ворзеле, местности, приблизительно в 40 км от Киева. Отец Ро-
берт начал преподавать философию в Духовной Семинарии, но 
часто посещал Дом своей новой общины.

Тем временем, неотложной потребностью стала необходи-
мость начать строительство нового Дома Вице-провинции. Дом, 
который был, уже не мог полноценно исполнять расширяющие-
ся функции Провинциального Дома. Надо было быстрее начать 
строительство нового, более просторного Дома.

В начале мая 2003 года на территорию, которую несколь-
кими месяцами раньше посвятил о. Роберт Малони СМ, при-
везли первые строительные материалы. Через несколько дней 
начали рыть землю под фундамент. Так началось строитель-
ство Центрального Дома Вице-провинции. Под конец июня уже 
можно было увидеть первые результаты строительных работ. 
Примечательным событием для Дома в период летних каникул  
2003 года было проведение в августе, в Киеве встречи Викен-
тийской Марииной Молодежи. В этой встрече участвовали 
представители из Словении, Словакии и Украины.

Время после летних каникул принесло значительные изме-
нения в истории Киевского Дома. Строительные работы про-
двигались с каждым днем. Увеличился также и персональный 
состав общины. С нового академического года свое приготов-
ление к священству начали первые семинаристы Вице-провин-
ции. С целью получения духовного приготовления они до этого 
времени пользовались гостеприимством словацкой и польской 
провинций. С осени 2003 года они временно поселились в Выс-
шей Духовной Семинарии в Ворзеле, а о. Ян Тчоп СМ вместе с 
функцией настоятеля Дома начал выполнять функции дирек-
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тора семинаристов. Это наложило на него новые обязательства, 
поскольку отныне он должен был часто ездить в Ворзель для 
встречи с семинаристами. В определенном смысле, Централь-
ный Дом Вице-провинции получил вместе с административ-
ной функцией также и воспитательные функции. К общине 
Дома, осенью 2003 года, присоединился о. Мариуш Зигадло СМ 
(Mariusz Zygadlo). Он приступил к исполнению обязанностей 
духовного отца в Высшей Духовной семинарии в Ворзеле. Это 
произошло не сразу, так как о. Мариуш последние годы служил 
духовным отцом в Высшей Духовной Семинарии в г. Гродно (Бе-
ларусь). Имея еще определенные обязательства в Гродно, отец 
Мариуш приехал в Ворзель лишь в январе 2004 года. 

Важным событием в жизни Дома был визит 26 ноября 2003 
года ординария Киево-Житомирской епархии – епископа Яна 
Пурвинского. Он с удовольствием посетил общину и посмотрел 
на ход строительных работ. Еще перед началом зимы дом был 
покрыт крышей, и можно было проводить строительные ра-
боты внутри дома. В феврале 2004 года общину Дома посетил 
визитатор австрийской провинции – о. Эуген Шиндлер СМ 
(Eugen Schindler). Весной 2004 года к общине присоединился  
о. Томаж Маврич СМ, который до этого времени находился в 
Ирландии. Ему поручили обязанности эконома дома, а также 
подготовку к открытию «Seminarium internum» для кандидатов 
в Конгрегацию. Небольшая до этого времени киевская община,  
в мае 2004 года насчитывала пять священников: о. Пол Роч СМ, 
о. Ян Тчоп СМ и о. Томаж Марвич СМ проживали во временном 
доме Вице-провинции, а о. Мариуш Зигадло СМ, о. Роберт Пужиа 
СМ и семеро семинаристов проживали в Духовной семинарии в 
Ворзеле.

Лето 2004 года снова принесло определенные изменения в 
жизни Дома. Прежний  настоятель Дома и директор семинари-
стов – о. Ян Тчопа СМ был назначен настоятелем Дома в г. Сто-
рожинец, на Буковине. Новым настоятелем Дома и директором 
семинаристов назначили о. Ярослава Яшшо СМ (Jaroslav Jaššo). 
Осенью того же года свою формацию в “Seminarium internum” 
начали 3 кандидата в Конгрегацию. Таким образом, община уве-
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личилась еще на несколько лиц. Из-за нехватки места в Доме, 
кандидаты в Конгрегацию временно проживали в арендуемой 
неподалеку квартире. Там же, на квартире, проходили и заня-
тия для них, которые вели о. Пол Роч СМ, о. Томаж Маврич СМ,  
о. Ярослав Яшшо СМ, о. Мариуш Зигадло СМ и о. Роберт Пужия СМ. 

Выдающимся событием для Дома был визит 27 ноября 
2004 года, в Торжество Божьей Матери Чудотворного Меда-
льона, Апостольского Нунция в Украине, Архиепископа Ивана 
Юрковича (Ivan Jurkovič). Тем временем строительство Дома 
близилось к концу. Всю весну 2005 года длились завершающие 
работы. Быстро приближался день торжественного открытия 
и посвящения Центрального Дома Вице-провинции. Однако 
перед самим торжеством состоялось другое важное событие.  
2 мая 2005 года в Киев из Словении прибыли две первые се-
стры из конгрегации Марииных Сестер Чудотворного Медальо-
на. Присутствие сестры Марты Мешко и Йожицы Стерле (Jožica 
Sterle) очень обогатили жизнь Дома. Сначала сестры прожива-
ли в арендуемой квартире, довольно далеко от Центрального 
Дома. Однако это не мешало сестрам каждый день встречать-
ся с общиной Киевского Дома для выполнения разных зада-
ний, включая подготовительные работы перед торжеством  
открытия и освящения Дома. 

5 мая 2005 года, в присутствии Апостольского Нунция 
в Украине, Архиепископа Ивана Юрковича, ординария Кие-
во-Житомирской епархии – епископа Яна Пурвинского, Гене-
рального настоятеля Конгрегации Миссионеров – о. Грегори 
Гея CM (Gregory Gay), ректора Высшей Духовной Семинарии в 
Ворзеле – епископа Виталия Скомаровского и многочислен-
ных гостей из разных стран, Дом был торжественно открыт и 
освящен. Тогда же была торжественно освящена часовня, кото-
рая находится в Доме. Киевский Дом получил название «Божий 
дар», потому что, как позже объяснил название Дома сам ини-
циатор и координатор строительства – о. Поль Роч СМ, этот Дом 
действительно является даром самого Бога для Викентийской 
общины и для Церкви. Этот Дом предназначен для служения 
ближним и для молитвы членов, которые работают и живут в 
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духе св. Викентия де Поля. Часовня получила название – часов-
ня «Блаженств», потому что с присутствием Бога всегда связано 
Божье Благословение. С открытием нового Центрального Дома 
Вице-провинции закончился подготовительный период дея-
тельности Вице-провинции, и началось время реального труда 
в духе св. Викентия де Поля. В самом Доме еще надо было прове-
сти завершающие работы по его упорядочению.

Летом сменился настоятель дома. Отец Ярослав Яшшо СМ 
попрощался с общиной, а его обязанности принял о. Михаил Та-
лапканич СМ. Он стал третьим настоятелем Киевского Дома, и 
первым настоятелем общины дома «Божий дар». Еще во время 
каникул в новый Центральный Дом Вице-провинции перееха-
ли все семинаристы, которые до этого времени проживали в 
Духовной семинарии в Ворзеле, а также и кандидаты в Конгре-
гацию. В семинарии остались о. Мариуш Зигадло СМ и о. Роберт 
Пужиа СМ. Свою деятельность начала Внутренняя семинария – 
«Seminarium internum», в которую поступили 2 кандидата. 

С осени 2005 года началась соответствующая Дому дея-
тельность. Отец Михаил заботился о чешскоязычных прихо-
жанах. Сестра Марта и сестра Йожица, в ответ на инициативу 
о. Поля, организовали Ассоциацию Чудотворного Медальона и 
Конференцию св. Викентия де Поля. Обе инициативы были го-
рячо поддержаны верующими. В Доме начали часто собираться 
разные группы верующих. В домашней часовне начали регу-
лярно проводиться Святые Мессы – в воскресенье и в будние 
дни, которые собирали на общую молитву католиков, прожи-
вающих недалеко от дома «Божий дар». В ноябре 2005 года Дом 
принимал священников из Вице-провинции, которые приехали 
на ежегодные реколлекции для священников. Вел реколлекции 
о. Пшемыслав Новаковский СМ. 

В январе 2006 года общину посетил наш собрат – Владыка 
Милан Шашик СМ, апостольский администратор верующих 
Греко-католической церкви на Закарпатье. В начале апреля 
2006 года в Киев переехал о. Роберт Пужиа СМ, который более 
3 лет жил и работал в Духовной семинарии в Ворзеле. Отец Ро-
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берт поселился вместе с о. Полем Рочем СМ в бывшем времен-
ном доме Вице-провинции. 

Очень важным является труд сестры Марты и сестры 
Йожицы, которые активно занимались благотворительной 
деятельностью. Они заботились о больных, а также организо-
вали разные курсы, которые имели большой успех: кулинарии, 
шитья, вышивания и т.п. 

Начало лета 2006 года принесло очередную смену настоя-
теля Дома. Из общины уехал о. Михаил Талапканич СМ, который 
поехал на учебу в Рим. Функцию настоятеля Дома и директо-
ра семинаристов начал выполнять о. Ян Мартинчек СМ (Ján 
Martinček). К общине приобщился также о. Станислав Ирисик 
СМ (Stanislaw Irisik), который, с того времени, особенно сосре-
доточился на проведении приходских реколлекций и миссий. В 
свою очередь, прежний духовный отец в епархиальной Духов-
ной семинарии в Ворзеле – о. Мариуш Зыгадло СМ завершил 
свое служение в семинарии и вернулся в Польшу. 

Осенью 2006 года возобновила свою деятельность Внутрен-
няя семинария «Seminarium intеrnum», давая соответствующую 
подготовку двум кандидатам для вступления в Конгрегацию. 
До принятия сана священника в общине проходили подготов-
ку 4 семинариста. В середине декабря 2006 года о. Поль Роч СМ, 
как настоятель Вице-провинции, провел каноническую визита-
цию Дома.  

Деятельность Дома динамически развивалась. На протя-
жении года дети, которые приходили на Святую Мессу в во-
скресенье, имели возможность принять участие в катехизации. 
Отец Ян Мартинчек СМ пытался окружить пастырской опекой 
этнических чехов, которые проживали в Киеве и околицах. В 
апреле 2007 года тогдашний посол Австрии в Украине высказал 
просьбу об отправлении Святой Мессы на немецком языке. 

За это задание взялся о. Роберт Пужиа СМ, который сле-
дующие 3 года будет ответственным за подготовку воскрес-
ной Литургии на немецком языке. Первая такая Святая Месса 
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была совершена в часовне «Блаженств» 6 мая 2007 года. В свою 
очередь, о. Ян Мартинчек СМ регулярно отправлял в часовне 
Святые Мессы на чешском языке. 

Еще перед началом сезона отпусков о. Поль Роч СМ при-
нял решение передать временный Дом Вице-провинции се-
страм из Конгрегации Марииных Сестер Чудотворного Меда-
льона. Для сестер такая помощь стала большим подспорьем. 
Отныне им не надо было тратить много времени на дорогу 
к дому «Божий дар». Это позволило сестрам активизировать 
свою благотворительную деятельность. А бывшие жители 
Дома, о. Поль Роч СМ и о. Роберт Пужиа СМ, перешли в дом 
«Божий дар». 

Летом  2007 года о. Станислав Ірисик СМ был переведен 
в Дом в г. Перечине, Закарпатская область, а к общине Киевс-
кого Дома присоединился о. Эдвард Лоек СМ (Edward Łojek), 
проживавший до этого в Одессе. Там он принимал активное 
участие в организации епископского суда, а также был ду-
шпастырем в двух, расположенных неподалеку от Одессы, 
деревнях. 26 сентября 2007 года семинарист Владислав Би-
сьмак сложил в часовне «Блаженств» святые обеты. Осенью 
2007 года состоялась каноническая визитация Вице-провин-
ции, которую проводил викарий Генерального настоятеля – 
о. Юзеф Капущак СМ. В связи с этим, он был несколько дней  
гостем общины Киевского Дома. 

Важное событие состоялось  18 февраля 2008 года. В тот 
день дежурный семинарист Николай Добра сложил в часовне 
«Блаженств» святые обеты. С 8 по 17 июня 2008 года в доме 
«Божий дар» состоялась встреча под лозунгом «Запад встре-
чает Восток». Инициатором встречи был о. Поль Роч СМ. 
Целью этой встречи было ознакомление собратьев из запад-
ных провинций с реалиями жизни на Востоке, а, особенно, в 
Украине. В течение первых четырех дней проходили презен-
тации и дискуссии. На 5-й день каждый из участников мог 
выбрать себе какую-то викентийскую общину в Украине и 
провести там следующих 3 дня. Для некоторых священников 
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из западных провинций эта встреча была очень интересным 
опытом.

Первая половина 2009 года принесла еще одно зна-
чимое событие. 14 февраля 2009 года, в праздник свв. Ки-
рилла и Мефодия, еще два семинариста из Миссионерской 
Конгрегации, Владислав Кучак и Юрий Шпак, сложили 
святые обеты  в часовне «Блаженств». А в конце февра-
ля реколлекции для священников Вице-провинции про-
вел о. Майкл Шилдс (Michael Shilds), священник, родом из 
США, который работал в Магадане (Россия).  Лето 2009 года 
принесло важные изменения в жизни Дома. После 3 лет 
управления общиной дома «Божий дар» с должности на-
стоятеля Дома ушел о. Ян Мартинчек СМ. Его место занял  
о. Томаж Маврич СМ, которого летом 2009 года избрали на-
стоятелем Вице-провинции свв. Кирилла и Мефодия. На этом 
посту он заменил о. Поля Роча СМ, у которого истекло вре-
мя управления Вице-провинцией. С уходом о. Яна Мартин-
чека СМ освободилась должность директора семинаристов. 
Новым директором был назначен о. Анатолий Товкан СМ. Ле-
том 2009 года к общине Дома был приписан о. Мацєй Кучак 
СМ (Maciej Kuczak). Летом 2010 года он завершил служение в 
Вице-провинции и вернулся в Польшу. 

13 февраля 2010 года два семинариста, Владислав Кучак 
и Юрий Шпак приняли сан дьяконата в костеле св. Алексан-
дра в Киеве. Летом 2010 года сменился настоятель дома. Отец 
Анатолий Товкан СМ приступил к выполнению обязанностей 
настоятеля, выполняя одновременно функцию директора се-
минаристов. Эти две функции он выполняет и сегодня. Отец 
Анатолий продолжил пастырскую опеку над чешско- и слова-
цкоязычными верующими. Приписанный к общине Киевско-
го Дома о. Эдвард Лоек СМ завершил свое служение в Одессе 
и был отправлен в общину Дома в Сторожинце. Но к общине 
Дома опять присоединился о. Станислав Ирисик СМ, который 
продолжает дело проведения приходских реколлекций и 
миссий. 
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Выдающимся событием жизни общины Киевского Дома 
стал визит Генерального настоятеля Миссионерской Конгре-
гации – о. Грегори Гея СМ, который состоялся в конце апреля  
2011 года. Его сопровождал один из Генеральных советников –  
о. Станислав Зонтак СМ (Stanislav Zonták). Оба гостя из Рима 
собственными глазами могли убедиться в активности Дома.

Тем временем, к общине сестер из Конгрегации Ма-
рииных Сестер Чудотворного Медальона приобщилась еще 
одна сестра. В начале мая 2011 года в Киев прибыла сестра 
Барбара Петерлин (Barbara Peterlin). 5 мая 2011 года общи-
ну дома «Божий дар» посетил тогдашний епископ-помощник 
Станислав Широкорадюк, который в часовне «Блаженств» 
отслужил Святую Мессу по случаю 6-ой годовщины посвяще-
ния Дома. 

Осенью 2011 года два кандидата начали свое приготов-
ление к жизни в Миссионерской Конгрегации. В октябре  
2011 года община Киевского Дома переживала визиты несколь-
ких настоятелей других провинций Миссионерской Конгре-
гации. Среди гостей были визитатор словенской провинции –  
о. Павле Новак СМ (Pavle Novak), визитатор словацкой про-
винции – о. Йозеф Нога СМ (Jozef Noga), а также визитатор ир-
ландской провинции – о. Браян Мур СМ (Brian Moore). 8 ноября  
2011 года наш Дом посетил Апостольский Нунций в Украи-
не Архиепископ Томас Эдвард Галликсон (Thomas Edward 
Gullickson). 

В начале октября 2012 года общину посетил настоятель ав-
стрийской провинции о. Франц Канглер СМ, а с середины октя-
бря 2012 года Вице-провинция опять переживала каноничес-
кую визитацию, которую осуществлял Генеральный советник –  
о. Станислав Зонтак СМ. Несколько дней он был гостем дома 
«Божий дар». Святую Мессу  по случаю Торжества Божьей 
Матери Чудотворного Медальона 27 ноября 2012 года воз-
главил Апостольский Нунций в Украине Архиепископ Томас 
Эдвард Галликсон. 
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Начало лета 2013 года принесло новые события в жизни 
общины Киевского Дома. 7 июня 2013 года три семинарис-
та: Ержи Гавлюк, Сергей Павлиш и Василий Зинич сложили 
святые обеты в часовне «Блаженств», а 14 июня в костеле 
св. Александра в Киеве совершилось рукоположение в сан 
дьяконата.

В начале лета в 2013 году к общине Киевского Дома при-
соединились еще 2 священника. Снова в Доме начал прожи-
вать о. Михаил Талапканич СМ, первый настоятель дома «Бо-
жий дар» и третий настоятель общины Киевского Дома. Он 
начал выполнять функции секретаря Вице-провинции и упо-
рядочивать архив. В свою очередь, о. Славомир Вартальский 
СМ (Sławomir Wartalski) начал служение духовного отца для 
семинаристов в Киевском Доме. К общине Дома заново при-
писали о. Эдварда Лоека СМ, который проживает во Львове и 
работает в епископском суде Львовской Архиепархии.  В ок-
тябре 2013 года общину Киевского Дома посетил настоятель 
немецкой провинции о. Ганс-Георг Радина СМ (Hans - Georg 
Radina). 

Жители дома «Божий дар» благодаря покровительству 
св. Викентия де Поля и поддержке благотворителей могут и 
дальше продолжать свою плодотворную деятельность. Свя-
щенники занимаются пастырской и формационной деятель-
ностью. Сестры, наряду с благотворительной деятельностью, 
занимаются духовным формированием мирян, семинаристы 
ревностно готовятся к жизни в Миссионерской Конгрегации 
и к священническому служению. В рамках этой подготовки, 
при участии директора, организуются формационные дни 
для министрантов из разных миссионерских приходов. Кро-
ме министрантов из Украины, по мере возможности, в них 
участвуют министранты из Беларуси. 

Глядя на историю Киевского Дома, можно отметить опре-
деленные результаты, которые достигнуты за первое деся-
тилетие. Почти 14 лет отцы из Миссионерской Конгрегации 
служат на благо Святой церкви и верующих. Расположенный 
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на склоне холма Дом, который неслучайно получил название 
«Божий дар», является свидетельством присутствия священ-
ников, служащих в духе св. Викентия де Поля. Этот Дом одно-
временно является свидетелем всевозможного добра, кото-
рое Бог дарил и продолжает дарить через усердное служение 
отцов-миссионеров и сотрудничающих с ними Марииных 
сестер. За это добро надо быть благодарным Богу. Дом «Бо-
жий дар»,  который возвышается на холме, был, есть и в даль-
нейшем будет свидетелем Божьей деятельности. Этот Дом 
является знаком Божьего благословения и Божьего присут-
ствия. Он также является выражением верности всех тех, кто 
служит Богу и людям в духе св. Викентия де Поля.

Отец Роберт Пужиа СМ
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“God’s gift” House – Its Contribution to History

The history of the members of the Congregation of the Mission 
in Kyiv is not too long. Up to the end of the twentieth century there 
was not a Vincentian community in Kyiv, however, some members 
of the Congregation of the Mission had ministered here in the past. 
Fr. Milan Šašik, C.M. from the Province of Slovakia, worked at the 
Apostolic Nunciature; Fr. Dr. Przemysław Nowakowski, C.M. from 
the Province of Poland, taught Liturgy at the Diocesan Seminary 
and at the Thomas Aquinas Religious Institute. 

A breakthrough came on the 1st of January 2001, when the 
new Vice-Province of the Congregation of the Mission was created, 
officially called the Vice-Province of Sts. Cyril and Methodius. 
The Vice-Province was in need of a central house, which would 
become the administrative, formational and spiritual center. After 
some discussions concerning in which city to open such a house, 
the city of Kyiv as the capital of Ukraine was chosen. Bishop Jan 
Purwiński, Ordinary of the Kyiv-Zhytomyr Diocese, invited the 
Missionaries to Kyiv. 

At the end of February 2001, the newly appointed Vice-
Provincial, Fr. Paul Roche, C.M. arrived in Kyiv. He first lived in a 
rented apartment at Gorkovo Street 165. The apartment became 
the first administrative center of the Vice-Province. Fr. Paul, helped 
by Fr. Przemysław, who at that time was also living in Kyiv, began 
to look for the new Vice-Provincial house. 

In April 2002, Fr. Paul was able to purchase a small house at 
Krasnodonska Street 1A, and the land next door where the future 
Vice-Provincial house would be built. Fr. Paul Roche, C.M. and Fr. 
Jan Trzop, C.M. became the first members of the new Vincentian 
community. Two deacons, Rev. Mr. Leonid Kuklyshyn, C.M. and Rev. 
Mr. Vitaliy Novak, C.M. who at that time were studying in Slovakia 
and Fr. Tomaž Mavrič, C.M. who at that time was taking a course in 
Ireland also belonged to the new Kyiv community. 
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In September 2002, the new Vincentian community house 
was blessed by the Superior General of the Congregation of the 
Mission, Fr. Robert Maloney, C.M. The Assistant General Fr. Josef 
Kapusciak, C.M. and the Visitor of the Province of Poland, Fr. 
Bronisław Sieńczak, C.M. also participated at the celebration, as 
did all the members of the Vice-Province.

Fr. Jan Trzop, C.M. became the first Superior of the community. 
During this celebration Fr. Robert Maloney, C.M. blessed the land next 
to the house where the new Vice-Provincial house would be built. 

Both confreres quickly got involved in pastoral ministry. 
Fr. Paul’s main responsibility as Vice-Provincial was to visit the 
communities of confreres belonging to the Vice-Province. He also 
ministered to the English-speaking community at St. Alexander’s 
Roman Catholic Church in Kyiv. Together with Fr. Jan they 
ministered to the Congregation of the Missionaries of Charity and 
the Congregation of Sisters of St. Joseph. 

In October 2002, the Visitor of the Province of Austria, Fr. 
Franz Kangler, C.M. came to Kyiv accompanied by Fr. Robert Puzia, 
C.M. They jointly agreed that in January 2003 Fr. Robert Puzia, C.M. 
would start teaching Philosophy at the Diocesan Major Seminary 
of the Kyiv-Zhytomyr Diocese in the town of Vorzel 40 km outside 
of Kyiv. After his arrival in January 2003, Fr. Robert moved into the 
Seminary. 

In May 2003, the construction of the Vice-Provincial house 
began. In the month of August 2003, a meeting of the Vincentian 
Marian Youth of Ukraine was organized in Kyiv. The meeting was 
also attended by representatives from Slovenia and Slovakia.

In the fall of 2003, new members joined the community. 
The seminarians belonging to the Vice-Province who previously 
studied in Poland and Slovakia came to Kyiv, to pursue their studies 
in the Diocesan Seminary in Vorzel. Because the construction of the 
Provincial house was not finished yet, the seminarians temporary 
lived at the Diocesan Seminary. Fr. Jan Trzop, C.M. besides being the 
Superior of the house, also became the Director of Seminarians. In 
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the autumn of 2003 one more confrere, Fr. Mariusz Zygadło, C.M. 
joined the community. He became the Spiritual Director at the 
Diocesan Major Seminary. 

In the summer 2004, Fr. Jan Trzop, C.M. was appointed 
Superior of the House in Storozhynets, Bukovina. Fr. Jaroslav Jasso, 
C.M. became the house Superior and the Director of Seminarians. 
In the fall of 2004, Fr. Tomaž Mavrič, C.M. joined the community. 
He was entrusted with the duties of house Treasurer and Director 
of the Internal Seminary, which had three candidates. Due to 
lack of space, an apartment was rented for the candidates. The 
construction of the house was slowly coming to an end. 

Three days before the blessing of Vice-Provincial house on the 
2nd of May 2005 two sisters of the Congregation of Sisters of Mary 
of the Miraculous Medal arrived to Kyiv to open a new mission. 
The presence of Sr. Marta Meshko and Sr. Jožica Sterle enriched 
the life of the community. For the first period of time the sisters 
lived in a rented apartment.

The celebration of the blessing of the new Vice-Provincial 
house took place on the 5th of May 2005. At the celebration were 
present the Apostolic Nuncio to Ukraine, Archbishop Ivan Jurkovič, 
Bishop Jan Purwiński, Ordinary of the Kyiv-Zhytomyr Diocese, 
Superior General of the Congregation of the Mission, Fr. Gregory 
Gay, C.M. Bishop Vitaliy Skomarowski, the rector of the Diocesan 
Seminary in Vorzel, and many invited guests from Ukraine and 
other countries. The house received the name “God’s gift”, and the 
house chapel the Chapel of the “Beatitudes”.

In the fall 2005, Fr. Mykhaylo Talapkanych, C.M. became the 
first Superior of “God’s gift”. In the same period the seminarians, 
who till this point were living at the Diocesan Seminary in Vorzel, 
moved into the new house. Fr. Mariusz Zygadło, C.M. and Fr. 
Robert Puzia, C.M. remained at the Diocesan Seminary. In the 
same period the Internal Seminary was opened in the new house 
with two candidates. New pastoral and charitable initiatives were 
developed. Fr. Mykhaylo Talapkanych, C.M. started to minister 
to the Czech community in Kyiv. Sr. Marta and Sr. Jožica together 
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with Fr. Paul Roche, C.M. started the Association of the Miraculous 
Medal, as well as the Conference of the Society of St. Vincent de 
Paul. Both groups started to meet in the new house. The sisters 
also started to organize cooking, sewing and embroidery courses.

As the people from the surrounding areas got to know the 
community they started to join us also for the Eucharist. The house 
was big enough to host larger groups. In November 2005, the first 
retreat for all the confreres of the Vice-Province was organized. 
The retreat was led by Fr. Przemysław Nowakowski, C.M. In 
January 2006, our confrere, Bishop Milan Šášik, C.M. the Apostolic 
Administrator for the Greek-Catholic Eparchy in Transcarpathia, 
visited the Community. 

In the autumn of 2006, Fr. Mykhaylo Talapkanych, C.M. 
left for Rome to undertake studies in Spiritual Theology. Fr. Jan 
Martinček, C.M. became the new house Superior and Director of 
Seminarians. In that period Fr. Stanisław Irisik, C.M. joined the 
Kyiv community to dedicate himself to parish missions across 
Ukraine. Fr. Mariusz Zygadło, C.M. finished his ministry as Spiritual 
Director in the Diocesan Seminary and returned to Poland. With 
time, the activities of the community increased. Fr. Jan Martinček, 
C.M. started a Mass for children and organized catechism classes. 
He also took over the spiritual care for the Czech community in 
Kyiv. Fr. Robert Puzia, C.M. started to celebrate the Eucharist for 
the German speaking community. 

In the Summer of 2006, Sr. Marta and Sr. Jožica moved into the 
house at Krasnodonska street 1A, when Fr. Paul Roche, C.M. and Fr. 
Robert Puzia, C.M. moved to “God’s gift”. In the summer of 2007, Fr. 
Stanislaw Irisik, C.M. moved to the Vincentian community in the 
city of Perechyn, Transcarpathia. Fr. Edward Łojek, C.M. who had 
been ministering in the city of Odessa and surroundings became a 
member of the Kyiv community. On the 26th of September 2007, 
the seminarian Vladyslav Bismak took vows and the next year, on 
the 18th of February 2008, the seminarian Mykola Dobra took 
vows, both in the house chapel. Between June 8th and 17th 2008 
an International meeting of confreres called “West meets East” 
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was held in “God’s gift”. This initiative came from Fr. Paul Roche, 
C.M. with the goal to familiarize the realities of life in the east to 
the confreres from other Provinces of the Congregation. During 
their stay in Ukraine the participants had the opportunity to visit 
some other Vincentian community within Ukraine.

On the 14th of February 2009, on the feast of Sts. Cyril and 
Methodius, the seminarians Vladyslav Kuchak and Juriy Shpak 
took their vows in the Chapel of the “Beatitudes”. In the fall 
of 2009, Fr. Jan Martinček, C.M. after three years of guiding the 
Vincentian community as the house Superior of “God’s gift”, 
moved to another assignment. Fr. Tomaž Mavrič, C.M. took his 
place as the local Superior. In the summer of 2009, Fr. Tomaž 
was elected Vice-Provincial of the Vice Province of Sts. Cyril and 
Methodius, replacing Fr. Paul Roche, C.M. who had been the Vice-
Provincial for nine years. Fr. Anatoliy Tovkan, C.M. became the 
Director of Seminarians. In the summer of 2009, Fr. Maciej Kuczak, 
C.M. was assigned to the Kyiv community. In the summer of 2010, 
he completed his service in the Vice-Province and returned to 
Poland. On the 13th of February 2010, Vladyslav Kuchak, C.M. and 
Juriy Shpak, C.M. were ordained deacons in St. Alexander’s Roman 
Catholic Church in Kyiv. In the summer of 2010, Fr. Anatoly Tovkan, 
C.M. became the Superior of the Kyiv community. He also took 
over pastoral responsibility for the Czech and Slovak community 
in Kyiv. Fr. Anatoly Tovkan, C.M. together with the seminarians 
started to organize retreats for altar boys from parishes within the 
Vice-Province. Fr. Edward Łojek, C.M. moved from the community 
in Kyiv to the community in Storozhynets. Fr. Stanisław Irisik, C.M. 
returned to the community in Kyiv and continued his ministry 
giving parish missions and days of recollection. In April 2011, the 
Superior General Rev. Gregory Gay, C.M. visited the Kyiv community 
accompanied by the General Assistant Fr. Stanislav Zonták, C.M. 
In early May 2011, the third Sister of Mary of the Miraculous 
Medal, Sr. Barbara Peterlin joined the sister’s community in Kyiv. 
On the 5th of May 2011, on the sixth anniversary of the blessing 
of “God’s gift” Bishop Stanisław Szyrokoradiuk, O.F.M. Auxiliary 
Bishop of the Kyiv-Zhytomyr Diocese, celebrated the Eucharist in 
the community chapel. In October 2011, the Kyiv community was 
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visited by the Slovenian Provincial Fr. Pavle Novak, C.M. Slovak 
Provincial Fr. Jozef Noga, C.M. and the Irish Provincial Fr. Brian 
Moore, C.M. On the 8th of November 2011, the Apostolic Nuncio 
to Ukraine, Archbishop Thomas Edward Gullickson, visited the 
community and on the 27th of November 2012, on the feast of Our 
Lady of the Miraculous Medal, he presided the Eucharist in the 
house chapel. In October 2012, the Austrian Provincial Fr. Franz 
Kangler, C.M. paid a visit to the community. In the mid-October 
2012, the Assistant General Fr. Stanislav Zonták, C.M. made a 
canonical visitation to the Vice-Province, and also visited the Kyiv 
community. 

On the 7th of June 2013, three seminarians: Jerzhy Gavlyuk, 
Serhiy Pavlish and Vasyl Zinych, took their vows in the chapel of 
the “Beatitudes”. On the 14th of June in St. Alexander’s Roman 
Catholic Church in Kyiv they were ordained deacons. In the 
summer of 2013, two new confreres joined the Kyiv community. 
Fr. Mykhaylo Talapkanych, C.M. who had been the first superior 
of “God’s gift” was appointed the Vice-Provincial secretary. Fr. 
Sławomir Wartalski, C.M. was appointed the Spiritual Director 
of the Seminarians. In the same year Fr. Edward Łojek, C.M. was 
appointed to the Tribunal of the Archdiocese of L’viv and became 
a member of the Kyiv community. In October 2013, the German 
Provincial Fr. Hans-Georg Radina, C.M. visited “God’s gift”.

Through the intercession of St. Vincent de Paul and with 
support from benefactors, the members of the community of 
“God’s gift” continue to be engaged in formation work, pastoral 
ministry and works of charity. They cooperate with the Sisters of 
Mary of the Miraculous Medal in all of the above mentioned areas. 

For almost fourteen years the members of the Congregation of 
the Mission have been present in Kyiv. The Vincentian community, 
together with the Sisters of Mary of the Miraculous Medal, desire 
to keep walking in the steps of St. Vincent de Paul, to be a gift to 
each other and all those whom we are called to serve. 

Fr. Robert Puzia CM
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Міжнародна зустріч ВММ – 2003
Международная встреча ВММ – 2003 

International meeting VMY – 2003

Візит Генерального Настоятеля о. Роберта Малоні СМ – 2002 
Визит Генерального Настоятеля о. Роберта Малони СМ – 2002

Visit of the Superior General Fr. Robert Maloney C.M. – 2002
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Священики, семінаристи та кандидати – 2003
Священники, семинаристы и кандидаты – 2003

Priests, seminarians and candidates – 2003

Міжнародна зустріч ВММ – 2003
Международная встреча ВММ – 2003

International meeting VMY – 2003
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Будівництво дому “Божий дар” – початки – 2003 
Строительство дома «Божий дар» – начало – 2003
Construction of “God’s gift” – first beginnings – 2003

Будівництво дому “Божий дар” – початки – 2003 
Строительство дома «Божий дар» – начало – 2003
Construction of “God’s gift” – first beginnings – 2003 
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Будівництво дому “Божий дар” – початки – 2003 
Строительство дома «Божий дар» – начало – 2003
Construction of “God’s gift” – first beginnings – 2003

Будівництво дому “Божий дар” – 2003 
Строительство дома «Божий дар» – 2003

Construction of “God’s gift” – 2003
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Будівництво дому “Божий дар” – 2003 
Строительство дома «Божий дар» – 2003

Construction of “God’s gift” – 2003

Будівництво дому “Божий дар” – 2003 
Строительство дома «Божий дар» – 2003

Construction of “God’s gift” – 2003
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Будівництво дому “Божий дар” – 2003 
Строительство дома «Божий дар» – 2003

Construction of “God’s gift” – 2003

Священики, семінаристи та кандидати – 2003
Священники, семинаристы и кандидаты – 2003

Priests, seminarians and candidates – 2003
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Освячення дому “Божий дар” – 2005 
Освящение дома «Божий дар» – 2005 

Blessing of “God’s gift” – 2005

Освячення дому “Божий дар” – 2005 
Освящение дома «Божий дар» – 2005 

Blessing of “God’s gift” – 2005
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Освячення дому “Божий дар” – 2005 
Освящение дома «Божий дар» – 2005 

Blessing of “God’s gift” – 2005

Свято Діви Марії Чудотворного медальйону -2005 
Праздник Девы Марии Чудотворного Медальона – 2005

Feast of Our Lady of Miraculous Medal – 2005 
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Служба вбогим – 2005
Служение бедным – 2005 

Service to the homeless – 2005  

Привітання сестер на свято Діви Марії Чудотворного медальйону – 2005 
Поздравление сестер на праздник Девы Марии Чудотворного Медальйона – 2005

Congratulation to the Sisters on the Feast of Our Lady of Miraculous Medal – 2005
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Зустріч чеської спільноти – 2007
Встреча чешской общины – 2007 
Czech community gathering – 2007

Зустріч чеської спільноти – 2005
Встреча чешской общины – 2005
Czech community gathering – 2005 
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Співбрати – 2006
Собратья – 2006
Confreres – 2006

Відкриття Внутрішньої семінарії – 2006
Начало Внутренней семинарии – 2006

Opening of Internal Seminary – 2006
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Співбрати – 2006
Собратья – 2006
Confreres – 2006

Новіціат – 2006 
Новициат – 2006 

Novices – 2006
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Будівництво дороги – 2006 
Строительство дороги – 2006

Road construction – 2006

Волонтери зі Словенії – 2006
Волонтеры из Словении – 2006
Volunteers from Slovenia – 2006 
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Урочистість св. Вікентія де Поля – 2006 
Торжество св. Викентия де Поля – 2006 

Feast of St. Vincent de Paul – 2006

Будівництво дороги – 2006 
Строительство дороги – 2006

Road construction – 2006
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Вічні обіти – Микола Добра СМ – 2008 
Вечные обеты – Николай Добра СМ – 2008 
Perpetual Vows – Mykola Dobra C.M. – 2008 

Отець Поль Роч СМ та отець Ян Мартінчек СМ – 2007 
Отец Поль Роч СМ и отец Ян Мартинчек СМ – 2007 
Fr. Paul Roche C.M. and Fr. Jan Martincek C.M. – 2007
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 Настоятель Віце-Провінції – о. Поль Роч СМ – 2009 
 Настоятель Вице-Провинции – о. Поль Роч СМ – 2009 

Vice-Provincial – Fr. Paul Roche C.M. – 2009

Пікнік – 2008 
Пикник – 2008 

Picnic – 2008
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Каплиця “Блаженств” – 2009 
Часовня «Блаженств» – 2009 

Chapel of the “Beatitudes” – 2009

Вічні обіти – Юрій Шпак СМ та Владислав Кучак СМ – 2009 
Вечные обеты – Юрий Шпак и Владислав Кучак СМ – 2009

Perpetual Vows – Yuriy Shpak C.M. and Vladyslav Kuchak C.M. – 2009
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  Реколекції для священиків – проводить о. Майкл Шілдс – 2009 
 Реколлекции для священников – проводит о. Майкл Шилдс – 2009 

Annual Retreat with Fr. Michael Shilds – 2009

 Реколекції для священиків – проводить о. Майкл Шілдс – 2009 
 Реколлекции для священников – проводит о. Майкл Шилдс – 2009 

Annual Retreat with Fr. Michael Shilds – 2009
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Дияконські свячення – Юрій Шпак СМ та Владислав Кучак СМ – 2010
Рукоположение в диаконы – Юрий Шпак СМ и Владислав Кучак СМ – 2010 

Deacon Ordination – Yuriy Shpak C.M. and Vladyslav Kuchak C.M. – 2010

 Реколекції для священиків – проводить о. Станіслав Випих СМ – 2010 
 Реколлекции для священников – проводит о. Станислав Выпых СМ – 2010 

Annual Retreat with Fr. Stanislaw Wypych C.M. – 2010
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 П’ята річниця “Божого дару” – 2010 
Пятая годовщина «Божьего дара» – 2010

Fifth Anniversary of “God’s gift” – 2010

Приміційна Меса в домі “Божий дар” – Юрій Шпак СМ та Владислав Кучак СМ – 2010
Первая Месса в доме «Божий дар»  – Юрий Шпак СМ и Владислав Кучак СМ – 2010

First Mass – Fr. Yuriy Shpak C.M. and Fr. Vladyslav Kuchak C.M. – 2010 
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Зустріч міністрантів – 2010
Встреча министрантов – 2010 

Altar boys meeting – 2010

Зустріч міністрантів – 2010
Встреча министрантов – 2010 

Altar boys meeting – 2010
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 Священики та семінаристи в Одесі – 2011 
Священники и семинаристы в Одессе – 2011 

Priest and seminarians in Odessa – 2011

Реколекції для священиків – проводить о. Хью О’Доннелл СМ – 2011 
Реколлекции для священников – проводит о. Хью О’Доннелл СМ – 2011 

Annual Retreat with Fr. Hugh O’Donnell C.M. – 2011
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Візит Генерального Настоятеля о. Ґреґорі Ґея СМ – 2011 
Визит Генерального Настоятеля о. Грэгори Гея СМ – 2011 

Visit of the Superior General Fr. Gregory Gay C.M. – 2011 

Парафіяльна місія – о. Станіслав Ірісік СМ – 2011 
Приходская миссия – о. Станислав Ирисик СМ – 2011 

Parish mission – Fr. Stanislaw Irisik C.M. – 2011
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Візит отця Єпископа Станіслава Широкорадюка OFM – 2011 
Визит отца Епископа Станислава Широкорадюка OFM – 2011

Visit of Bishop Stanislaw Shyrokoradiuk OFM – 2011

Візит Генерального Настоятеля о. Ґреґорі Ґея СМ – 2011 
Визит Генерального Настоятеля о. Грэгори Гея СМ – 2011 

Visit of the Superior General Fr. Gregory Gay C.M. – 2011
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Служіння бездомним – 2011 
Служение бездомным – 2011
Service to the homeless – 2011

Служіння хворим – 2011 
Служение больним – 2011 
Ministry to the sick – 2011
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Асоціація Чудотворного медальйону – 2011 
Ассоциация Чудотворного медальона – 2011 

Association of the Miraculous Medal – 2011

Конференція св. Вікентія де Поля – 2011 
Конференция св. Викентия де Поля – 2011 

Conference of the Society of St. Vincent de Paul – 2011
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Школа волонтерів – 2013 
Школа волонтеров – 2013 
School of Volunteers – 2013

Внутрішня семінарія – “Bonum propositum” – 2013 
Внутренняя семинария –  “Bonum propositum” – 2013

Noviciate – Closing ceremony – 2013
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Каплиця в дворі – 2013
Часовня в дворе – 2013 

Garden Chapel – 2013

Дияконські свячення – Василь Зінич СМ, Єржи Гавлюк СМ та Сергій Павліш СМ – 2013
Рукоположение в диаконы – Василий Зинич СМ, Ержи Гавлюк СМ и Сергей Павлиш СМ – 2013 

Deacon Ordination – Vasyl Zinych C.M., Yerzhy Havliuk C.M. and Sergiy Pavlish C.M. – 2013
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Служіння хворим – 20113
Служение больним – 2013
Ministry to the sick – 2013

Дім сестер та “Божий дар” – 2013 
Дом сестер и «Божий дар» – 2013 

Sisters house and “God’s gift” – 2013  
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 Волонтери – виготовлення Різдвяних листівок – 2013
 Волонтеры – изготовление Рождественских открыток – 2013 

Volunteers – making Christmas cards – 2013

“Божий дар” – 2013 
«Божий дар» – 2013 

“God’s gift” – 2013
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Пікнік з убогими – 2014 
Пикник с бедными – 2014 

Picnic with the homeless – 2014

Курси шиття – 2014 
Курсы шитья – 2014
Sewing course – 2014
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Курси шиття – 2014 
Курсы шитья – 2014
Sewing course – 2014

Духовні вправи для молоді – 2014 
Духовные упражнения для молодежи – 2014 

Youth Retreat – 2014
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Духовні вправи для молоді – 2014 
Духовные упражнения для молодежи – 2014 

Youth Retreat – 2014

Служіння бездомним – 2014 
Служение бездомным – 2014
Service to the homeless – 2014
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Волонтери – приготування бутербродів для бездомних – 2014
Волонтеры – приготовление бутербродов для бездомных – 2014  

Volunteers – preparing sandwiches for the homeless – 2014

Візит Генерального Настоятеля о. Ґреґорі Ґея СМ  
та Генерального Асистента о. Станіслава Зонтака СМ – 2014 

Визит Генерального Настоятеля о. Грэгори Гея СМ  
и Генерального Ассистента о. Станислава Зонтака СМ – 2014

Visit of the Superior General Fr. Gregory Gay C.M. and Assistant General Fr. Stanislav  Zontak C.M. – 2014



65

Вища духовна семінарія – 2014 
Высшая духовная семинария – 2014 

Mayor Diocesan Seminary – 2014 

День зосередження для молоді – 2014 
День сосредоточения для молодежи – 2014 

Day of Recollection for Youth – 2014
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Курси кулінарії – 2014 
Курсы кулинарии – 2014 

Cooking course – 2014

о. Роберт Пужія СМ – Викладач Філософії – Вища духовна семінарія – 2014 
о. Роберт Пужия СМ – Преподаватель Философии – Высшая духовная семинария – 2014

Fr. Robert Puzia C.M. – Professor of Philosophy – Mayor Diocesan Seminary – 2014
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Курси кулінарії – 2015 
Курсы кулинарии – 2015 

Cooking course – 2015

“Самуїл” курс – 2015 
«Самуил» курс – 2015 

Course “Samuel” – 2015
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Асоціація Чудотворного медальйону – 2015 
Ассоциация Чудотворного медальона – 2015

Association of the Miraculous Medal – 2015

Школа волонтерів – 2015
Школа волонтеров – 2015 
School for volunteers – 2015


