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СТАНІСЛАВ ІРІСІК СМ, ПЕРЕДНЄ СЛОВО
 
Пропонуємо Вашій увазі невеличку книжечку, яка 

виходить у світ з нагоди 10-річчя АІС1 (Міжнародної 
благодійної організації) на українській Буковині. Обставини 
її виникнення нагадують ті, які у 1617 році спонукали 
cвятого Вікентія де Поля до заснування Товариства 
Милосердя. Будучи настоятелем храму у Хатіллон-ен-Домбес 
він спостерігав за моральною і духовною убогістю своїх 
парафіян. Щоб зарадити цій ситуації, він організував групу 
жінок, які присвятили частину свого часу допомозі бідним 
і хворим. 

Розпад Радянського Союзу та отримання Україною 
незалежності супроводжувала велика криза. Багато людей 
несподівано залишились без роботи й були позбавлені 
засобів існування. Найважче знайти себе у новій ситуації 
(невиплати зарплат і пенсій) було людям похилого віку, 
хворим і багатодітним сім’ям. Без сторонньої допомоги їм 
було б важко пережити ті складні часи. 

Заснування Товариства Милосердя у Сторожинці, що 
на Українській Буковині, було спробою допомогти людям 
справитися із викликами важкої ситуації, що склалася 
в нашій державі. Бачачи, що хтось потребує допомоги, 
cвятий Вікентій де Поль говорив, що допомога повинна 
мати організований характер. „Убогі менше страждають 
від браку щедрості, аніж від неорганізованості”. Товариство 
Милосердя у Сторожинці було створене тоді, коли я був 

1 АІС – Association Internationale des Charités, що в перекладі 
означає Міжнародна благодійна організація. Далі в тексті будемо 
використовувати абревіатуру АІС.
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там настоятелем. Я дуже вдячний Анні Штурм, Андрее 
Томанек, Патриції де Нава, Карлі Брунетті та іншим членам 
Міжнародної благодійної організації за допомогу у заснуванні 
Товариства Милосердя. Дякую також Сестрам Милосердя 
і волонтерам за самовіддану участь в роботі Товариства. 
Дякуючи їхнім зусиллям справа святого Вікентія де Поля 
живе і розвивається. Підтвердженням цього є різні проекти, 
які були реалізовані й надалі реалізуються. 

Одним із найважливіших лозунгів у діяльності АІС є слова: 
„Діяти разом, щоб подолати бідність”. Я дуже вдячний АІС 
Мілано і Падерборн за кошти, які вони надали на фінансування 
проектів. Як здобуваються кошти на проекти. На приклад, 
АІС в Падерборн: молоді волонтери АІС чистили взуття 
учасникам заходу. За отримані гроші купили взуття для дітей 
зі Старої Красношори. На знак вдячності діти з Красношори 
вишили на полотні черевика і переказали тим, хто фінансував 
проект. Матеріальна допомога є нагодою для надання духовної 
допомоги. Святий Вікентій мріяв, щоб жінки були матерями 
для знедолених, діяли в дусі спільноти і приязні. 

Ця невеличка книжечка несе в собі велике багатство – 
духовне багатство людей, які, опинившись у важкій ситуації, 
не обмежились вирішенням власних проблем. Вони ставили 
собі запитання: що ми можемо зробити, щоб допомогти 
іншим? Саме заснування Товариства Милосердя в різних 
селах й дає відповідь на це питання. Нині Товариство 
розвивається не у всіх селах. У деяких воно формально 
перестало існувати. Але навіть короткий час його діяльності 
залишив незгладимий слід у житті людей. Деякі починання 
АІС продовжуються й надалі. Результати важливі, але 
найважливіше те, що люди докладають зусиль, аби щось 
змінити, аби щось зробити для інших. 

Це чергова публікація, яка змальовує проблеми Буковини. 
З її виходом у світ багато подій, які з плином часу стираються 
в пам’яті, буде „врятовано від забуття”. 

Перечин, Закарпаття 2008 рік
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ВСТУП

Духовність Міжнародної благодійної організації базується 
на вченні Ісуса: Бо я голодував був – і ви нагодували Мене, 
прагнув – і ви напоїли Мене, мандрівником Я був – і Мене 
прийняли ви. Був нагий – і Мене зодягли ви, слабував – 
і Мене ви відвідали, у в’язниці Я був – і прийшли ви до Мене 
(Мт. 25, 35-36). 

А ось, як започаткував діла милосердя святий Вікентій 
де Поль: «Перебував я у малому містечку поблизу Ліону, де 
волею Провидіння я був настоятелем. Певної неділі одягався 
я на святу месу, до мене підійшли і сказали, що в одному 
домі, який знаходиться неподалік, всі захворіли. Не було 
там жодної людини, яка могла б піклуватися іншими, всі 
були у великій потребі, не можна цього передати словами. 
Ця звістка дуже зворушила моє серце. Під час проповіді, 
з великим переконанням, я сказав про це людям, а Господь 
зворушив їхні серця. Всі співчували тим людям, яких спіткало 
нещастя. 

Після обіду в одному домі відбулася зустріч, на якій 
обговорювали як можна допомогти тим хворим. Кожен із 
учасників зустрічі висловлював готовність піти до них, щоб 
відвідати, потішити добрим словом та допомогти, в міру своїх 
можливостей. Після вечірньої молитви, разом з мешканцями 
містечка, ми вирушили в дорогу. На шляху туди ми зустріли 
групу жінок, які йшли відвідати хворих, а також і таких, 
які вже поверталися від них. Було дуже жарко, по дорозі 
жінки відпочивали, а враження було таке, начебто вулицями 
містечка йшла процесія. 
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Коли я прийшов і побачив становище хворих, повернувся 
по Святе Причастя для тих, життя яких було у найбільшій 
небезпеці. Коли я їх висповідав і запричащав, постало 
питання: яким чином можна допомогти, щоб зарадити 
бідноті? Запропонував я чутливим людям, яких любов 
спонукала прийти сюди, аби взяти на себе обов’язок, 
у визначений день, почергово, готувати їжу для хворих, 
а також для тих які в майбутньому опиняться у подібній 
ситуації. Це власне й було перше місце, де засновано 
Товариство Милосердя» – з доповіді святого Вікентія де Поля 
на конференції. 

В історії волонтеріату Благодійна організація святого 
Вікентія де Поля є найстаршою світською організацією 
жінок. Вона була заснована у 1617 році. Саме тоді, 
у Франції, Вікентій де Поль перший раз зібрав групу жінок 
і визначив їм головну ціль – допомагати убогим сім’ям, що 
проживають у межах парафії. Так виникло Товариство 
Милосердя у Франції, а згодом в Італії, Польщі та інших. 
Щоб ці організації діяли в єдності, святий Вікентій де 
Поль сам визначав правила їх діяльності, що базувались на 
принципах наслідування Ісуса Христа, передусім на любові 
та знаходження нових способів допомоги найбіднішим. Щоб 
підтримувати контакти між волонтерами, він писав до них 
листи, а навіть видавав бюлетень «Стосунки».

Головною метою життя святого Вікентія де Поля було 
наслідування Ісуса Христа. Святий Вікентій є покровителем 
усіх благодійних організацій. Він є засновником Ордену отців 
місіонерів, а також, разом зі святою Людовікою де Маріляк, 
Ордену сестер милосердя. 

Після смерті святого Вікентія де Поля, такі товариства 
виникли в багатьох країнах світу, що стало можливим 
завдяки отцям місіонерам та сестрам милосердя. Після 
початку своєї роботи на Буковині, отці місіонери та 
сестри милосердя заснували Товариство Милосердя також 



13

і в Чернівецькій області: гуртували волонтерів та вчили їх 
працювати наслідуючи святого Вікентія де Поля, працювати 
так, як Ісус закликає своїх послідовників – любити іншу 
людину такою любов’ю, якою Господь полюбив нас. 

  Нову заповідь даю вам,
  Щоб ви любили один одного! 
  Як Я був полюбив вас,  
  Так любіте і ви один одного! 
     (Йо. 13, 34). 

Передусім дякуємо сестрі милосердя Анні Бженк та 
отцю місіонеру Станіславу Ірісіку за заснування Товариства 
Милосердя в Сторожинецькому районі та підтримку 
й спрямування перших кроків його діяльності. Слова подяки 
керуємо до сестер Марти Зофії Бяловонс, Галини Гаури, 
Дороти Ірської, Ельжбєти Холєви, а також до отців Францішка 
Драгоша, Роберта Іскшицького, Адама Строчинського, 
Станіслава Хоронгвіцького та Яна Тшопа, які опікувалися 
й нині опікуються Міжнародною благодійною організацією 
на Буковині, допомагаючи в її роботі. 

Велике спасибі Всім опікунам з-за кордону, спонсорам 
та волонтерам! 
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ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА 
МИЛОСЕРДЯ НА БУКОВИНІ

Товариство Милосердя на Буковині було засноване 
17 грудня 1997 року у Сторожинці. Його організаторами були 
отець місіонер Станіслав Ірісік і сестра милосердя Анна Бженк, 
які у той час працювали в Сторожинецькому районі. Перша 
зустріч відбулася у Сторожинці, в плебанії. Ось документ 
– звернення (див. стр. 14), яке написав отець Станіслав Ірісік 
до жінок, закликаючи їх взяти участь у зустрічі і долучитися 
до праці волонтерів. Спочатку було засновано Товариство 
Милосердя у Сторожинці та в Панці. До його складу увійшли 
12 жінок-волонтерів з Панки та 11 із Сторожинця. Пізніше, 
Товариства Милосердя були засновані в Старій Красношорі 
(у 2000 році), в Давиденах (у вересні 2002 року) та в Нижніх 
Петрівцях (у березні 2003 року). Лідерами Товариств обрано: 
в Сторожинці – Кричко Ядвігу, у Панці – Якимович Вероніку, 
у Старій Красношорі – Калуського Томаша, у Нижніх 
Петрівцях – Дроздик Марію, а в Давиденах – Гойник 
Надію. Волонтери відразу ознайомилися з методами праці 
і визначили цілі та мету роботи. 

Причиною заснування таких Товариств було важке 
становище та умови життя людей, що були наслідком 
заборгованостей по виплаті зарплат та пенсій – навіть до 
двох років, кризової ситуації в економіці України. У той час 
багато людей приходили до священиків з проханням про їжу 
або хоча б шматочок хліба. Були великі проблеми в роботі 
системи охорони здоров’я, не було ліків. Люди похилого віку 
замерзали в домах – не було чим опалювати приміщення 
та на чому готувати їжу. Діти із малозабезпечених сімей 
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взимку не мали що вдягнути, взути. Дуже частими були 
відключення електроенергії, великі проблеми із зв’язком та 
комунікацією, молодь не бачила перспектив на майбутнє, 
і, що найголовніше, починала панувати «духовна бідність». 
Звичайно ж одразу всі ці проблеми не можливо вирішити. На 
все потрібен час. Найважливіше те, що волонтери побачили 
над чим потрібно працювати і які є проблеми. 

Товариство Милосердя почало працювати під керівництвом 
отця Станіслава Ірісіка та сестри милосердя Анни Бженк. 
Було налагоджено співпрацю з подібними Товариствами, 
які вже багато років працювали у Польщі, Франції, Бельгії, 
Німеччині, Італії та інших країнах світу. Слід відзначити, 
що на час заснування нашого товариства, таке Товариство 
вже два роки існувало та діяло в місті Харкові. 

Волонтерам дуже сподобалася благодійна діяльність 
і вони вирішили офіційно зареєструвати Товариство. Було 
обговорено та затверджено статут, який зареєстрували 
2 березня 2000 року у Чернівецькому обласному Управлінні 
юстиції (свідоцтво № 40). Відтоді Товариство діє під офіційною 
назвою Чернівецька обласна благодійна організація 
«святого Вікентія де Поля» (див. стр. 17). 

Товариство Милосердя є самостійною благодійною 
організацією та має статус юридичної особи. Чернівецька 
обласна благодійна організація святого Вікентія де Поля 
керується Статутом, Конституцією України, законом 
України «Про благодійництво та благодійні організації» та 
іншими нормативно-правовими актами, що регулюють 
благодійництво та благодійну діяльність.

Від початку свого заснування Товариства Милосердя діяли 
окремо, кожне у своєму населеному пункті. У 2003 році 
ми дійшли до висновку, що разом могли б зробити більше. 
Тоді, вперше в історії Чернівецької обласної благодійної 
організації «святого Вікентія де Поля», була організована 
зустріч всіх Вікентійських груп, тобто Товариств Милосердя 
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з усіх населених пунктів. На зборах було обрано нове 
керівництво Товариства. Президентом обрано Лозинську 
Надію, заступником – Калуськi Регіну, секретарем Корецьку 
Наталю. 

У 2006 році, на установчій зустрічі у Києві, було обговорено 
та ухвалено новий Статут, згідно з яким Товариства 
Милосердя на Буковині та в Харкові у майбутньому мають 
працювати як одна всеукраїнська міжнародна благодійна 
організація. Вибрано нове керівництво:
Скорик Анна – президент АІС Всеукраїнської благодійної 
організації «cвятого Вікентія де Поля»;

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
Чернівецьким обласним 
Управлінням юстиції

02 березня 2000 р.
Свідоцтво № 40

СТАТУТ
Чернівецької обласної
благодійної організації

«св. ВІКЕНТІЯ ДЕ ПОЛЯ»

Чернівці
2000 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами 
Чернівецької обласної 
благодійної організації 
«св. ВІКЕНТІЯ ДЕ ПОЛЯ»
17 січня 2000 р. 



Акоп′ян Віолетта – віцепрезидент АІС на сході України; 
Якимович Вероніка – віцепрезидент АІС на заході 
України;
Литвинова Анна – секретар АІС;
Киселичук Анна – скарбник АІС.
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СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ 
ТОВАРИСТВАМИ МИЛОСЕРДЯ

Вже на етапі заснування Чернівецької обласної благодійної 
організації «святого Вікентія де Поля» буковинські волонтери 
цікавилися як працюють організації такого типу за кордоном 
та в Харкові. 30 квітня 1998 року на Буковину прибули 
представники Міжнародного товариства милосердя: віце-
президент Анна Штурм з Німеччини та Андрее Томанек 
з Австрії. На зустрічі вони розповіли про роботу центрального 
офісу АІС в Брюсселі, її завдання і плани на майбутнє. Вони 
також особисто ознайомилися з діяльністю волонтерів та 
з економічною ситуацією, яка була на той час в Україні. 

У грудні 1998 році волонтери Товариства Милосердя 
зі Сторожинця та Панки (Кричко Ядвіга, Беженар Марія, 
Клюсик Марія та Якимович Вероніка) побували на першій 
зустрічі з членами всіх благодійних товариств Польщі, що 
відбулася у місті Закопаному. Оскільки благодійна організація 
на Буковині була нещодавно створена, її волонтери цікавилися 
формами та методами діяльності такого товариства у сусідній 
Польщі. Волонтери задавали питання та обговорювали плани 
своєї майбутньої роботи. Дуже цікаво на цій зустрічі були 
представлені теми роботи з дітьми-сиротами, бездомними 
та людьми похилого віку. 

У 1999 році президент Товариства Милосердя зі Сторожинця 
Кричко Ядвіга була запрошена на світовий конгрес до Мадриду 
в Іспанії. Там вона ознайомилася з роботою інших президентів 
та діяльністю товариств, а також мала можливість повчитися 
як правильно писати проекти та послухати про проблеми 
в діяльності інших організацій. 
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2000 рік був роком ювілейним. З цієї нагоди 23-28 травня 
у Асижі (Італія) було організовано симпозіум. На цій зустрічі 
була президент Чернівецької обласної благодійної організації 
«святого Вікентія де Поля» Якимович Вероніка. Метою зустрічі 
був звіт про діяльність АІС, який представила президент 
міжнародної мережі АІС Патриція де Нава. Духовний опікун 
АІС отець Палу в своєму виступі звернув увагу на те, що 
потрібно вміти вибачати і дякувати за всі отримані благодаті, 
«займатися паломницькою діяльністю серед убогих», що 
означає відкривати їхні серця, вести з ними розмову, а також 
молитися з убогими та роз’яснювати їм значення молитви. 
З особливою увагою присутні вислухали, зокрема, доповідь 
«В третє тисячоліття, як Марійна родина» Роберта Малоней, 
який наголосив: «Господь є приятелем. Господь протягає руку 
з любов’ю. Говорить до нас, слухає… Просить також нас, щоб 
ми ділилися з Ним своїми почуттями… Підтримуйте приязні 
стосунки з кожним членом АІС та іншими Вікентійськими 
товариствами. Багато сьогодні говориться про Вікентійську 
родину… Підтримуйте вашу приязнь з убогими». 

На закінчення Патриція де Нава подякувала всім 
присутнім за прибуття та участь у симпозіумі. Вона сказала: 
«Мрії родяться з надії. Тільки тоді, коли ми маємо надію, 
можемо змінювати дійсність, відкриватися на зміни… Тільки 
тоді коли ми маємо віру, реалізуємо мрії про поєднання і мир, 
про які повинні ми старатися в дусі любові. Як говорив Ісус: 
Час очікування закінчився, зародок того, що нове надійшло, 
змініть життя, вірте в Добру Новину (Мк. 1,14). Всі зустрічі 
та розмови є незабутніми, а особливо свята меса, яку було 
відслужено у Базиліці святого Петра в Римі. 

Завдяки налагодженим контактам, щораз краще 
розвивається співпраця з Центральним правлінням 
Міжнародної благодійної організації. На початку червня 2000 
року Чернівецьку обласну благодійну організацію «святого 
Вікентія де Поля» на Буковині відвідали президент світової 



21

АІС Патриція де Нава, віцепрезидент Анна Штурм, секретар 
світової організації Роса Марія Касас та монахиня Ірена 
Хорала. Патриція де Нава звернула увагу на важливості 
того, щоб волонтери «ділилися думкою та словом». «Потрібно, 
щоб убогі допомагали вам, щоб разом з вами працювали. 
Я приїхала з Мексики, як настоятельниця АІС. Це така сама 
організація до якої належать ті, що готують їжу в Сторожинці 
в «Кухні для убогих». Ми належимо до організації святого 
Вікентія» – сказала вона. Анна Штурм звернула увагу, що 
по телебаченню говорили про вихід України з кризи, що 
це дуже цікава країна. Але коли вона приїхала сюди, то 
побачила що люди живуть дуже бідно. Тому заохочувала 
волонтерів, аби вони писали про все, що відбувається на 
Буковині, чим вони займаються щоденно, що планують на 
майбутнє. Роса-Марія Касас заохочувала їх писати проекти 
для малозабезпечених сімей, а також спільно працювати для 
покращення їхнього життя. 

8 серпня 2000 року для ознайомлення з діяльністю 
Товариства Милосердя та роботою «Кухні для убогих» на 
Буковину прибув отець-візитатор із Польщі Броніслав 
Сєнчак. 

У 2001 році у Будапешті відбулася зустріч представників 
АІС Центральної та Східної Європи на тему «Як працювати 
у форматі проектів». Участь взяли: сестра Малгожата Лехвар, 
Корецька В., Собко А., Копач З. і отець Станіслав Ірісік.

У лютому 2002 року відбулася зустріч з представниками 
світової благодійної організації Анною Штурм, Карлою 
Брунетті, Франчойсою Аземар та сестрою Іреною Хорала. На 
зустрічі вони показували фільми про діяльність благодійних 
організацій по всьому світу. Всі волонтери одностайні 
у тому, що наслідують приклад святого Вікентія де Поля, який 
навчав, що разом потрібно допомагати бідним, «тому що для 
християн багатством не є гроші, а споглядання з любов’ю 
на убогих і бачення в них Христа через Євангелію». 
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На весні 2002 року Томаш Калуські зі Старої Красношори 
побував у Бельгії на Європейській Раді, де обговорювалися 
питання структури Європарламенту АІС та рекомендації 
щодо написання проектів. 

У листопаді 2002 року монахиня Галина разом з Корецькою 
Наталею та Калуськi Регіною побували у Ніці (Франція). 
Темою зустрічі була «Жінка та її проблеми». Але була 
нагода розповісти також і про роботу Чернівецької обласної 
благодійної організації «святого Вікентія де Поля». 

В серпні 2003 році та у вересні 2004 році Буковину 
відвідала Кріста Фолтінг, яка ознайомилась з роботою 
Товариства Милосердя на Буковині. 

В жовтні 2003 року волонтери Товариства Милосердя зі 
Сторожинця перебували у Харкові на першій формаційній 
зустрічі з волонтерами Товариств Милосердя м. Харкова, 
представниками з Білорусії, Італії та Німеччини. Детально 
ознайомились з їх роботою, планами на майбутнє, відвідали 
новостворений соціальний центр для дітей з вулиці, в якому 
діти мають змогу відвідувати курси англійської та польської 
мов, а також вчитися роботи за комп’ютером. На зустріч 
прибули також опікунка Чернівецької обласної благодійної 
організації «святого Вікентія де Поля» Кріста Фолтінг та 
опікунка Товариства Милосердя м. Харкова Іда Солтіні. На 
конференції делегати вислухали доповідь віце-візитатора 
віце-провінції святих Кирила і Мефодія отця Поля Роча 
СМ про біографію і духовність святого Вікентія де Поля. 
Потім, згідно програми, волонтери працювали в групах, де 
розглядалися теми: що означає бути добровольцем?, яка за 
це винагорода?, як розмовляти з бідними?, які проблеми 
виникають в ході роботи з бідними? 

В жовтні 2003 році Калуські Томаш перебував у Берліні 
на з’їзді президентів АІС з країн Європи. 

Наприкінці травня 2004 року волонтери Товариства 
Милосердя з Панки приймали близько 60 сестер милосердя 
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з Польщі. Відбулася спільна молитва у костелі святого 
Архангела Михаїла. Була також показана інсценізація 
присвячена життю та смерті монахині Марти-Марії Вєцкої. 
З концертом виступив хор „Ехо Пруту” з Чернівців. 

Діяльність Товариства Милосердя поширюється та 
розвивається. Для обміну досвідом волонтери з Буковини 
їздили, у листопаді 2004 року, до Києва. На зустрічі були 
також волонтери з Харкова та з Білорусі. Всі звітували про 
те, що зробили та про реалізовані проекти. Найголовніше 
те, що всі разом могли помолитися, та обговорити послання 
святого Вікентія де Поля, на основі якого виконують свою 
місію всі Товариства Милосердя. 

У березні 2005 року представники Товариства Милосердя 
з Буковини Собко Антоніна, Лозинська Надія та монахиня 
Дорота Ірська перебували на зустрічі президентів АІС 
з країн Європи в Ліоні (Франція). Тоді було вибрано нового 
президента АІС, нею стала Марія Коста. 

На цій зустрічі була також представлена організація ЕNSI, 
яка теж піклується про людей виключених із суспільного 
життя (безробітних, пияків). Представники обох організацій 
обговорювали глобальні проблеми безробіття, безграмотності 
та інше. Дуже цікавою була розповідь однієї жінки 
з Камбоджі. Вона розповіла про своє життя: про те, що 
в Камбоджі вона ходила до церкви, де не існувало Бога. 
Не було там доброти, любові, чесності. З того часу як вона 
переїхала на постійне проживання у Францію, їй допомагала 
певна жінка, яка на запитання чому їй так допомагає, 
відповіла: я християнка, роблю все в ім’я Ісуса. 

У серпні 2005 року група волонтерів АІС побувала 
на зустрічі з Папою Римським Бенедиктом XVI в Кельні 
(Німеччина) на Всесвітньому дні молоді. Це були незабутні 
враження: спільні молитви та переживання, які згадуються 
до сьогоднішнього дня. 
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Товариство Милосердя з кожним роком намагається 
робити все більше та реалізовувати свої плани, які 
розробляються ним на кожний календарний рік. Наприкінці 
року Вікентійська група з Буковини знову побувала у Києві, 
на міжнародній зустрічі волонтерів з Білорусії та України 
(Харків, Сторожинецький район, Закарпаття). На цю зустріч 
приїхали опікунки окремих товариств, зокрема, Кріста 
Фолтінг та Маріам Магноні. 

На початку 2006 року Чернівецьку обласну благодійну 
організацію «святого Вікентія де Поля» відвідали Мануель 
Джінетте та отець Томаш. Вони ознайомилися з роботою 
волонтерів на Буковині та цікавилися людьми похилого віку. 

У листопаді 2006 року представники Товариства 
Милосердя з Буковини зустрілися зі своїми відповідниками 
з Харкова та Білорусі на черговому формаційному зібранні. 
Відбулася також конференція, на якій розглядалися теми: 
Мої можливості; Вміння розпізнати свої позитивні та 
негативні сторони; Мотивація і духовні підстави праці 
волонтера; Розвиток організації на місцях та на рівні 
країни; Міжнародний рівень: обмін досвідом; Можливості 
асоціації та технічна підготовка (проект: аналіз, планування, 
управління, бюджет та оцінювання). На закінчення відбулося 
обговорення та ухвалення нового Статуту, на підставі якого 
мають працювати Товариства Милосердя на Буковині та 
Харкові в майбутньому. 

У березні 2007 року на всесвітньому з’їзді у Римі побували 
Доліпська Марія та Добрянська Мар’яна з Сторожинця. 
Там обговорювалися питання про права жінок Африки, 
бідність представників різних культур, становище жінок-
емігрантів у Франції, боротьба з ВІЛ/СНІД у Нігерії, а також 
становище людей похилого віку в Україні. Тоді Чернівецьку 
обласну благодійну організацію «святого Вікентія де Поля» 
було прийнято до Всесвітньої благодійної організації, тобто 
до АІС. 



25

У червні 2007 року Буковину відвідали монахиня Адріана, 
Мірям та Іда Солтіні. Метою їх візиту було знайомство 
з волонтерами, з їх роботою, зокрема, щодо реалізації 
проектів. Велику увагу було приділено діяльності Кухні для 
убогих у Сторожинці. 

У листопаді 2007 році відбулася формаційна зустріч 
всіх Товариств Милосердя у Харкові, в якій брали участь 
волонтери з Закарпаття, Одеси, Буковини, Харкова та 
зі Словаччини. Була проведена конференція на тему: 
«Психологічні потреби молоді та людей пенсійного віку». 
Також був представлений проект з Одеси «Дорога до 
дому». Ковачева Анна зі Словаччини поділилася досвідом 
роботи Товариства Милосердя у Словаччині, розповіла про 
реалізовані проекти та заходи, які проводять для убогих 
волонтери. 

Ювілейне святкування 10-річчя існування Товариства 
Милосердя на Буковині пройшло 20 січня 2008 року в селі 
Панка2. 

1-3 серпня 2008 року в Ужгороді відбулася зустріч 
АІС – Україна «Вікентійська сім’я України – разом проти 
бідності». На зустріч прибули: представники АІС-Україна, 
отці-місіонери, сестри милосердя, представники Товариства 
святого Вікентія де Поля, Марійні сестри Чудотворного 
медальйона, Діти Марії, Де Поль Інтернешенал – Харків. 
З доповіддю на тему «Вікентійська духовність» виступив 
отець Huge O’Donnell Hugh Francis. Були також прийняті 
плани на майбутнє. Програма зустрічі (див. на стр. 26).

На самій Буковині також відбуваються різні заходи 
з надання допомоги. Один із прикладів: 10 березня 2008 
року духовний опікун групи отець Ян Тшоп, опікунка групи 
сестра Ельжбєта Холєва та члени групи Клюсик Марія 

2 Про проведення цього свята більш детально розповідаємо 
у наступному розділі.
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і Якимович Вероніка, відвідали дітей у допоміжній школі-
інтернат у Чудеї, де навчається 180 дітей. Відвезли дітям 
вживану одежу, яку зібрали під час Адвенту (різдвяного 
посту) у Панці і Сторожинці. Сестри Милосердя, які працюють 
у Сторожинці, подарували дітям різне шкільне приладдя, 
іграшки та інше. 

В той же день волонтери з Буковини відвідали також село 
Петричанку Глибоцького району, де знаходиться Дім для 
перестарілих жінок, в якому знайшли притулок 180 жінок 
з різних областей України. Ці жінки різного віку, з різними 
фізичними та психічними хворобами. Тоді ми залишили їм 
вживану одежу, а влітку відвезли пакунки з їдою. 

Волонтери самі думають як зібрати гроші на те, 
щоб допомагати іншим. Наприклад: Волонтери з Панки 
виготовили 106 пальм до Вербної Неділі, а також випекли 
60 пасок і бабок. З реалізації випічки зібрали 1167 гривень 
на поповнення бюджету для подальшої праці.

Всі зустрічі проходили в добрій атмосфері, під опікою 
святого Вікентія де Поля. Завжди відправлялися святі меси. 
Відчувалася правдива радість зустрічей з волонтерами, тому 
що це Товариство в яке її засновники і волонтери вірять 
з огляду на його дух, ідентифікацію і місію. Багато волонтерів 
самі мають проблеми і труднощі, але, не дивлячись на це, 
знаходять час, сили і терпіння для служіння іншим, біднішим 
за них. 
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СВЯТКУВАННЯ ДЕСЯТИРІЧЧЯ 
ТОВАРИСТВА МИЛОСЕРДЯ 

НА БУКОВИНІ

Святкування 10-річчя з нагоди створення Чернівецької 
обласної благодійної організації «святого Вікентія де Поля» 
відбулося 20 січня 2008 році в селі Панка Сторожинецького 
району. Святкування було проведено за таким планом. 
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На урочистість, яка розпочалася святою месою в костелі 
святого Архангела Михаїла у Панці, прибули: один із 
засновників Товариства Милосердя отець Станіслав Ірісік, 
відповідальний духовний отець за АІС України Віталій Новак 
із Харкова, настоятель парафії в Сторожинці та опікун групи 
на Буковині Ян Тшоп, отці Леонід Куклишин та Олексій 
Шевченко – вікарії Сторожинецької парафії, сестра милосердя 
Галина Гаура, яка працює в Балті біля Одеси, а раніше 
була опікункою групи АІС на Буковині. Сестри милосердя 
із Сторожинецької парафії – опікунка групи АІС Елжбєта 
Холева, сестра Дорота Ірська – відповідальна за Кухню для 
убогих, сестра Моніка Млинарчик, Марта Шкарлат та сестра 
Барбара Хойда, а також голова АІС України Скорик Анна, 
віце-президент АІС на сході України Акоп′ян Віолета та 
секретар АІС – Литвинова Анна. 

На святкову зустріч прибули також представники місцевої 
влади: Гуцуляк Катерина Георгіївна – перший заступник 
голови райдержадміністрації, Бартош Ярослав Михайлович 
– перший заступник голови районної Ради, Хіміон Дмитро 
– директор Укргазмережі, Красовський Йосип – головний 
механік Укргазмережі, Порайко Домініка Валер’янівна 
– голова Терцентру, Шендерова Галина Михайлівна – голова 
Товариства польської культури в Сторожинці, Гелена 
Красовська – науковий працівник Польської академії наук, 
Крилюк Анна – підприємець, Красовська Отіка Дмитрівна 
– директор Панківської ЗОШ, Казюк Сергій Олексійович 
– голова Панківської сільської ради,  представники мас-медіа 
та Товариства Милосердя із Сторожинця, Старої Красношори 
і Панки зі своїми лідерами та спонсори, всі ті, кого об’єднало 
добре слово та діло святого Вікентія де Поля.

Разом зібралися на святу месу у Панці, щоб подякувати 
Господу Богу за всі дари, які отримали волонтери за 10 років 
існування Товариства та їхньої діяльності. Задоволення було 
дуже велике. Згадувалось важке становище в державі, коли 
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вони розпочинали працю, йшли з допомогою іншим. Отець 
Віталій Новак у своєму вітальному слові звернув увагу, що 
«ніби здається 10 років це мало, а як багато спільно з Божою 
допомогою вдалося зробити. Він сказав: Бо я голодував 
був – і ви нагодували Мене, прагнув – і ви напоїли Мене, 
мандрівником Я був – і Мене прийняли ви. Був нагий – і Мене 
зодягли ви, слабував – і Мене ви відвідали, у в’язниці Я був – 
і прийшли до Мене (Матвія 25). Повинні Ви заносити убогим 
два види поживи: для тіла і для духа. За цими словами діяв 
святий Вікентій де Поль, а так як ми його діло розсіваємо 
по світі, ці слова для нас є дуже важливими».

Після спільної молитви, всі разом перейшли до актового 
залу Панківської середньої школи, де проводилося дальше 
святкування такої визначальної для Буковини події.

Зал був святково прикрашений, відчувався дух святого 
Вікентія. Були підготовлені стенди з наглядною інформацією 
та фотоілюстраціями.

Після привітального слова Якимович Вероніки, про Світову 
благодійну організацію АІС та її діяльність розповів отець 
Віталій Новак. В своїй доповіді він звернув увагу, що на 
світі є багато бідних людей, які потребують допомоги. Нас 
послав Господь – сказав він – щоб ми, за прикладом святого 
Вікентія де Поля, їм служили.

Про діяльність Чернівецької обласної благодійної організації 
«святого Вікентія де Поля» на протязі десяти років розповіла 
президент АІС Буковина – Якимович Вероніка. З цієї нагоди 
вона підготувала брошуру, яку отримав кожен учасник зустрічі 
разом з планом святкувань. В брошурі описується історія 
створення та діяльності Товариства Милосердя на Буковині, 
його співпраця з іншими благодійними організаціями на 
світі, мета та напрямки благодійних організацій зокрема 
на Буковині, діяльність АІС на Буковині впродовж 10 
років, всі завдання які були виконані нею, реалізовані 
проекти. В брошурі також можна знайти інформацію про 
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структуру АІС та про членів Товариства Милосердя на 
Буковині. На закінчення подається інформація, які риси 
характеру повинен мати волонтер, щоб уміло справлятися 
з визначеними організацією завданнями. Брошурка під 
назвою «10-річчя Благодійної організації святого «Вікентія 
де Поля» на Буковині» була взята за основу при підготовці 
даного видання.

Заслухавши загальну характеристику, слово надали лідерам 
Товариств з Панки, Сторожинця та Старої Красношори. 
Про діяльність Товариства Милосердя в Панці розповіла 
Красовська Галина. Вона наголосила, що волонтери з Панки 
щороку виконують дуже багато праці. Підрахувала це навіть 
в годинах. Розповіла також про реалізовані проекти. 

Красовська Галина наголосила: «Ми бачимо передусім 
проблеми нашого села, нашої парафії, наших дітей та 
молоді. Здебільшого це самотні люди похилого віку та діти. 
Діяльність нашого Товариства розпочалася у 1997 році. На 
той час у нас не було фінансової бази. Свою діяльність ми 
розпочинали з самого простого: допомагали старшим весною 
садити городи, сапати картоплю і кукурудзу, заготовляти 
сіно. Також допомагали нашим ксьондзам та сестрам 
у приготуванні до відпочинку дітей: готували їм обіди, прали 
білизну і т.д. 

У Панці були реалізовані такі проекти: 1) Будівництво 
кладки було розпочато сільською радою, колгоспом, 
а закінчено групою АІС з головою сільради та головою 
колгоспу. На першому етапі роботи мешканцями села було 
безкоштовно відпрацьовано 885 годин, а на другому – 560 
годин. Дякуючи волонтерам з Італії, наші односельчани та 
гості впродовж семи років користувалися новою кладкою. 
Під час повені у липні 2008 року кладку знищила вода. На 
даний час будується нова кладка при допомозі держави; 
2) проект „Взуття”: на першому етапі було закуплено 43 пари 
взуття для дітей шкільного віку, на другому етапі – 19 пар 



32

для дітей дошкільного віку і на третьому – 26 пар взуття 
для одиноких, старших, убогих людей. 

У 2007 році наші волонтери розносили по 7 обідів 
тричі на тиждень, які готуються в «Кухні для убогих» 
у Сторожинці...

Всі плани ми виконуємо згідно з посланням святого 
Вікентія де Поля. Наша праця йде паралельно з молитвами, 
яким ми також не жаліємо часу. Приділяємо велику увагу 
молитві, зокрема, на Розарію, Хресній Дорозі, Гірких Жалях, 
Літанії, Коронці до Божого милосердя. 

Наша діяльність, хоча й не розв’язує всіх проблем нашого 
середовища, але являється спробою відповіді, яка виходить 
з вразливості на людські недолі». 

Доліпська Марія зі Сторожинця розповіла чим займаються 
волонтери у Сторожинці. Зокрема, було наголошено, що вони 
займаються старшими мешканцями міста. Ось найважливіші 
справи із звіту про роботу, яка проводиться волонтерами 
Товариства Милосердя в Сторожинці: «Відвідуємо хворих, 
одиноких, самотніх з метою спілкування, читання слова 
Божого, молитви, допомоги по дому; щонеділі молимось на 
розарію; на день святого Миколая разом зі священиками та 
сестрами милосердя готуємо дітям подарунки; беремо участь у 
конкурсі колядок; беремо участь у проведені Дня хворого і т.д.». 

Томаш Калуськi представив всі здобутки своєї групи зі 
Старої Красношори. Він, зокрема, сказав: «Поштовхом до 
створення групи стало бажання допомогти односельчанам, 
які опинилися у важкому матеріальному становищі. ... Група 
почала швидко розростатися. Передусім це була молодь, 
яка почала активно працювати і вносити нові пропозиції 
щодо нашої діяльності. Головним напрямком нашої роботи 
є робота з дітьми та допомога малозабезпеченим і багатодітним 
сім’ям. Лідером групи від початку її існування був Калуські 
Томаш, який виконував функції секретаря АІС-Буковина, 
неодноразово був її представником на міжнародних 
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зустрічах (Страсбург, Брюссель, Берлін), проходив курси 
підвищення кваліфікації в осередку для інвалідів у Берліні. 
Волонтер групи Калуські Регіна, яка виконувала обов’язки 
віце-президента групи АІС-Буковина у 2003-2006 роках, 
представляла групу на міжнародній зустрічі у Ніці (Франція), 
організувала оздоровчий табір для 50 дітей у с. Яблуниця 
Івано-Франківської області. З 2006 року лідером групи 
є Яношевська Наталія. 

У 2005 році волонтери нашої групи були учасниками 
всесвітньої зустрічі молоді з Папою Римським Бенедиктом 
XVI у Кельні (Німеччина). Ця зустріч дала початок дружнім 
відносинам між парафією св. Михайла в Мюльхаймі та 
Матері Божої Скорботної в Старій Красношорі. У 2006 році 
німецька група з вищезгаданої парафії побувала на Буковині, 
а в 2007 році наша молодь вдруге гостювала в Німеччині. Від 
2003 року волонтери приймають активну участь у зустрічах 
АІС Україна, які відбувалися у Харкові та Києві». Далі 
в своєму виступі Калуські Томаш перерахував волонтерів 
від 2000 року до 2008, деякі з яких вийшли з групи 
з різних причин. На закінчення виступу представив перелік 
реалізованих проектів. 

Після заслуховування звітів про діяльність за 10 років 
трьох окремих Товариств Милосердя, до слова запросили 
гостей. З привітанням та побажаннями виступили:

Казюк Сергій Олексійович, Красовська Отіка Дмитрівна 
– директор місцевої школи, яка як свій вклад в допомогу 
дозволила безоплатно провести цей день у школі. 
З привітальним словом виступив священик Станіслав Ірісік, 
засновник Чернівецької обласної благодійної організації 
«святого Вікентія де Поля» на Буковині. У своєму виступі він 
відзначив, що його дуже радує розвиток діяльності Товариств 
Милосердя на Буковині. Відзначив також із задоволенням, 
що волонтери вже навчилися добре працювати, а також 
мають власні думки щодо своєї подальшої роботи. 
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Представники районної державної адміністрації були 
дуже здивовані, що група зробила так багато корисного 
для українського суспільства. У своїх виступах вони обіцяли 
допомогу та співпрацю у майбутньому.

Культурна програма розпочалася демонстрацією 
театралізованої сценки із життя та працю святого Вікентія 
де Поля, яку підготувала молодь із Сторожинця. Потім жінки 
з Панки показали уривок з твору «Кайдашева сім’я». Оскільки 
це був період Різдвяних свят, не бракувало також і колядок. 
Їх виконували на різних мовах, бо Буковина представляє 
мозаїку різних народів та мов. На закінчення присутніх 
розвеселили сценкою «На вокзалі».

Після закінчення урочистої частини вечора та культурної 
програми всі присутні зійшли до їдальні, де чекала смачна 
вечеря. На закінчення всі разом молилися, за діло святого 
Вікентія де Поля, за зустріч, за те, що саме в цей великий 
день могли приїхати, зустрітися і спільно відсвяткувати 10-
річчя існування Чернівецької обласної благодійної організації 
«святого Вікентія де Поля» на Буковині.

З нагоди відзначення 10-ї річниці діяльності Благодійна 
організація святого Вікентія де Поля отримала багато 
привітань. Ось деякі з них. 
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МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АІС

Головною метою Міжнародної благодійної організації 
є здійснення безкорисливої благодійної діяльності, що не 
передбачає одержання прибутків від неї. 

Її завданням є: сприяння підвищенню вразливості 
суспільства на проблеми стражденних людей у дусі взаємної 
допомоги; відродження духу любові серед людей; повага 
гідності кожної людини; діяльність завжди і всюди в дусі 
справедливості і миру; захист зародженого життя, розробка 
і реалізація програм у сфері захисту материнства і дитинства; 
співпраця з усіма бажаючими взяти участь в покращенні 
життя людей, які потребують допомоги. 

Основні напрямки діяльності АІС на Буковині: 
• покращення матеріального становища, сприяння соціальній 

реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших 
осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги 
особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені 
в реалізації своїх прав і законних інтересів;

• надання допомоги особам, які постраждали внаслідок 
стихійного лиха чи нещасних випадків; 

• сприяння розвитку охорони здоров’я, надавання медичної 
допомоги населенню та здійснення соціального догляду за 
хворими, одинокими, людьми похилого віку; 

• сприяння захисту материнства та дитинства, надання 
допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям;

• піклування про хворих, знедолених в лікарнях та приватних 
помешканнях. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«святого Вікентія де Поля»

Чернівецька обласна благодійна організація «святого 
Вікентія де Поля» діє на підставі статуту та згідно 
з планами, які кожного року затверджуються на зборах 
організації. Деякі планові завдання виконуються кожного 
року, а більші проекти реалізувалися одноразово. Волонтери 
на Буковині збираються кожних два місяці на загальні 
збори, а в разі потреби і частіше. В кожному місцевому 
Товаристві Милосердя волонтери збираються раз на місяць 
для обговорення праці Товариства та для звітування про 
виконану роботу. 

Щорічно виконується
• опіка та відвідування хворих в лікарнях та 

в помешканнях; 
• харчування самотніх людей, людей похилого віку та 

багатодітних сімей (обіди, які готуються в Домі святого 
Вікентія де Поля у Сторожинці);

• організація новорічних зустрічей, конкурс колядок, ділення 
оплатком;

• надання одноразової допомоги парафіянам відповідно до 
окремих списків; 

• організація Дня хворого, проведення для людей похилого 
віку спільної молитви, зустрічі, розмов;

• організація молитов з нагоди (наприклад: «Духовної адопції» 
та інших); 

• підготовка та проведення Хресної дороги;
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• перегляди фільмів на різні теми для духовного збагачення 
членів АІС; 

• підготовка та організація храмових свят у Сторожинці, 
Панці, Старій Красношорі; 

• догляд за цвинтарями; 
• допомога в ході сільськогосподарських робіт; 
• проведення благодійних акцій (збирання одежі, 

продуктів);
• організація дня святого Миколая; 
• благодійні концерти. 

Інші
• виготовлення пальм – 2007 і 2008 рік. 
• організація Канікул з Богом (з 1997 року). 
• світлиця для дітей – Стара Красношора, Панка. 
• зустріч та співпраця з представниками районної 

адміністрації організацій «Молодь і сім’я» та 
«Терцентром».

Одноразові проекти
• Допомога в будівництві Дому святого Вікентія де Поля 

(або Кухні для убогих) і приготування його до відкриття 
у Сторожинці.

• Відбудовано та відкрито дитячий садок у Старій 
Красношорі.

• Безкоштовне харчування для дітей у школі в Старій 
Красношорі (2001-2005 – щоденне харчування 120 
учнів). 

• Готування обідів в Кухні для убогих. 
• Будівництво кладки в Панці. 
• Однорічне фінансування навчання 5 студентів з Панки 

в навчальних закладах. 
• Взуття для малозабезпечених дітей і убогих в Панці та 

Старій Красношорі.



• Покупка шкільного приладдя для малозабезпечених дітей 
у Давиденах і Банилові-Підгірному.

• Закуп свиней для убогих сімей – 2003 рік.
• Відкриття перукарні у Нижніх Петрівцях. 
• Курси для молоді зі Старої Красношори у Німечині – 2007 

рік. 
• Проект «Веселі діти» – 2007-2008, Стара Красношора. 
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КУХНЯ ДЛЯ УБОГИХ

Отці місіонери разом з сестрами милосердя розпочали 
свою місію на буковинській землі на початку 90-тих років XX 
століття. Власне тоді Україна потрапила у важку економічну 
ситуацію. Отець Станіслав Ірісік на Буковині з 1991 року. 
Спочатку він спостерігав за Сторожинецькою парафією 
з Чернівців, де проживав, а з 1993 року став настоятелем 
Сторожинецької парафії. 

З прибуттям отців місіонерів і сестер милосердя до 
Сторожинця у житті людей з’явилася надія не лише на 
духовну допомогу, але й на матеріальну допомогу для убогих, 
якої вони у той час дуже потребували. 

До дому отців місіонерів та сестер милосердя часто 
приходили убогі, просили про найпростіше – щось поїсти, 
хоча б шматочок хліба. В міру можливостей їхні потреби 
задовольняли, однак кількість голодуючих збільшувалася, 
а в домі сестер милосердя не було можливості надавати 
допомогу у таких великих масштабах. 

Уже в 1995 році народилася думка, йдучи на зустріч 
потребам убогих, підготувати і відкрити Кухню для убогих, 
навіть в орендованому приміщені. Важко було знайти зручне 
місце та відповідне приміщення. Отець Станіслав Ірісік разом 
з групою близьких йому людей доклав всіх зусиль для пошуку 
відповідного приміщення. Їм пропонували багато місць, 
однак вони не були відповідними: далеко від міста, без води 
і т.д. Піклуються священики не тільки про духовну поживу, 
а й про повсякденний хліб. Важко говорити до людини про 
що-небудь, якщо вона голодна, бездомна і без роботи.



42

У лютому 1995 році на допомогу до Сторожинця прибула 
сестра Марія Кольбуш, професійна медична сестра. Вона 
відразу зайнялася хворими, самотніми та людьми похилого 
віку. У лютому 1995 року священики та сестри організували 
першу зустріч для хворих і самотніх. Відбулась вона 
в Будинку культури у Сторожинці. На сцені діти зі Старої 
Красношори виступили з театралізованою сценкою, а у залі 
була зустріч та гостина. Для убогих, самотніх людей та для 
багатодітних сімей з одинадцяти парафій було підготовлено 
подарунки. Апостольська діяльність для вбогих та хворих 
вимагає не тільки проголошення Євангелії словом, але 
й доброчинної діяльності для них3. 

Пастирство отців місіонерів і сестер милосердя має 
широке поле діяльності. Власне вони вчили світських людей 
як можна допомагати іншим, які знаходяться у важкому 
становищі. Духовні на той час самі мусили впоратися також 
з проблемами повсякденного життя в Україні – це були 
важкі часи. 

З травня 1995 року сестри милосердя переселилися жити 
до свого дому на вулиці Якобашвілі у Сторожинці. Там 
організували перше нічне чування для дівчат з парафії. 
Новенни, чування, яселка, Святий Миколай, реколекції, 
допомога бідним та хворим – це лише мала частина 
євангелізаційної діяльності священників та сестер милосердя 
на Буковині.

Перша благодійна акція датується 22 лютого 1995 року. 
Тоді були привезені дари для людей. Були зроблені пакунки, 
які отримали найбільш потребуючі люди. Сформовано 
також картотеки людей, які потребують допомоги, згідно 

3 Ks. S t a n i s ł a w  R o s p o n d  CM, Rola Kościoła św. Krzyża 
w Warszawie w dziejach polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjo-
narzy w XVII i XVIII-wiecznej Polsce, Księga Pamiątkowa. Kościół Święte-
go Krzyża w Warszawie w trzechsetną rocznicę konsekracji 1696–1996, 
Warszawa 1996, s. 37 (переклад на українську мову, автор).
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яких проведено низьку інших благодійних акцій. Такі акції 
полягали у роздаванні одягу, шкільного приладдя, а також 
у допомозі в організації регулярного харчування за місцем 
проживання. 

20 травня 1995 року відбувся перший день Уособлення 
для дівчат. Потрібно супроводжувати людей, підказувати їм, 
відвідувати, потрібно бути з ними щоб визначити і зрозуміти 
їхні проблеми, їх думки. Ментальність людей на сході дуже 
відрізняється від ментальності людей на заході. Великий 
вплив на це мав комуністичний режим. 

Наприкінці 1995 року сестра Анна з новозаснованою 
групою Вікентинської Марійної молоді виїжджала на 
формацію до Польщі. 

У серпні 1996 року на Буковину прибув отець Роберт 
Іскшицький СМ. 

У Нижніх Петрівцях Вікентійська Марійна Група вперше 
представила у травні 1997 року сценку під назвою «Об’явлення 
Чудового Медальйону». Перший раз було організовано 
Канікули з Богом, за участю волонтерів з Польщі. У Нижніх 
Петрівцях цим займався отець Кшиштоф Казмєрчак, 
а в Старій Красношорі – отець Януш Сьмігєра СМ. Діти та 
молодь з цілої парафії мали нагоду познайомитися, разом 
молитися і відпочивати. Зроблено перші кроки з метою 
показати людям, як можна допомагати іншим наслідуючи 
святого Вікентія де Поля. 

Засновниками парафіяльної групи АІС, тобто Товариства 
Милосердя, були сестра милосердя Анна Бженк і отець 
місіонер Станіслав Ірісік СМ. Перша зустріч відбулася 
у листопаді 1997 року, в плебанії у Сторожинці. 

Учасники ознайомилися з методами праці і з визначеними 
цілями. До складу групи увійшли 23 господині: 11 зі 
Сторожинця і 12 з Панки. Вони одразу організували перший 
захід – відвідали самотніх та людей похилого віку, що 
проживали на території парафії. 
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У грудні 1997 року була проведена перша акція Товариства 
Милосердя. Зроблено 93 пакунки і святкові побажання для 
людей похилого віку. 

В 1998 році з’явилася нагода купити старий будинок, 
що знаходився по-сусідству з тим, у якому проживали 
сестри милосердя, до яких завжди стукали голодні, головним 
чином дітки. Будинок був куплений отцями місіонерами 
від власника на прізвище Жалоба. Рішення про купівлю 
на власність Ордену Місії цього будинку прийняв отець 
Станіслав Ірісік із спільнотою отців-місіонерів і сестер 
милосердя, за згодою Візитатора отця Броніслава Сєнчака 
СМ. Будинок цей отримав назву Дім святого Вікентія де 
Поля або Кухня для убогих. 

Головними цілями сестер милосердя і згадуваного 
Товариства Милосердя в Сторожинецькому районі були: 
духовна допомога, лікарська опіка, годування убогих і літніх 
людей та багато інших. 

Візит Андре Томанек з Австрії і Анни Штурм з Німеччини 
закінчився написанням проектів будівництва реколекційно–
виховного центру в Старій Красношорі, Дому святого Вікентія 
де Поля у Сторожинці, а також придбання відповідних 
медикаментів для цілої парафії. Був також складений список 
людей, які потребують постійної допомоги. 

На той час було багато хворих і самотніх людей. Бачачи 
їхні потреби, отці місіонери заснували Кухню для убогих. 
З весни 1998 року Кухня почала регулярно працювати. 
26 травня 1998 році для Кухні з пекарні видано 8 перших 
хлібів. З червня почалася повномасштабна діяльність Кухні. 
Щотижня, щомісяця складалися картотеки убогих. Великих 
зусиль для відкриття і організації Кухні приклали сестри 
милосердя: Анна Бженк, Марія Кольбуш, Юзефа Вонтроба. 
Варто згадати працю сестри Зофії Марти Бяловонс, яка не 
запитувала що робити, а сама несла тягар важкої праці, 
готуючи власноруч обіди і видаючи їх убогим. 
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Відкриття Кухні для убогих датується на 1 вересня 1998 
року. Кухарками були Адажій Кароліна, допомагали Ядвіга, 
Джал Валентина, Струтинська Гелена. Заняття з дітьми 
проводили Джал Валентина і Аня. Меблі до Кухні зробили 
парафіяни з Панки: Клюсик Михайло і Красовський Юліан. 
У вересні послугами Кухні скористалися 73 особи, видано 
понад 990 обідів. Нерегулярно приходили до кухні 5 осіб, 
яким видано 8 обідів. У жовтні видано більш 1180 обідів. 
Одноразовими обідами скористалися 12 осіб. У жовтні також 
була надана допомога 18 особам, яким було передано одяг. 
У жовтні і листопаді 1998 року кухня працювала щоденно, 
крім неділі. В листопаді кухня видала 1185 обідів. У грудні 
видано більш 1140 обідів, видавалося близько 48 обідів 
на день. Кухня працювала щоденно крім неділь та Різдва 
Христового. За 1998 рік видано близько 4514 обідів. 

Парафіяни, побачивши те добро, яке чиниться в Кухні 
для убогих, самі почали ділитися тим, що мали. 11 родин 
з парафії офірували на кухню картоплю, капусту, яблука. 
Пекарня з Банилова в цьому році передала 356 буханок 
хліба. Директором пекарні є прихожанин Бартош Василь. 

Сестра Милосердя Анна Бженк у 1998 році назавжди 
залишила cторожинецьку парафію і пішла служити іншим 
людям. Власне вона була однією із засновниць Чернівецької 
обласної благодійної організації «святого Вікентія де Поля» 
та відповідала за працю в Кухні. На її місце приїхала 
сестра Божена Гаура, щоб працювати і навчати релігії 
дітей та молодь. Вона також доклала чимало зусиль для 
надання допомоги в Кухні та хворим і самотнім особам. 
Після завершення місіонерської праці на Буковині, виїхала 
також сестра Марія Кольбуш. Її змінила у місійній праці 
сестра Малгожата Лехвар, що мала допомагати хворим 
і убогим. Разом із отцем Станіславом Ірісіком вона була 
відповідальною за діяльність Чернівецької обласної благодійної 
організації «святого Вікентія де Поля». Прибула також сестра 
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Кінга Малгожата Сломка, яка мала займатися катехизацією, 
а також відповідати за діяльність всіх Марійних груп 
у парафії.

Традиційно Канікули з Богом провів отець Януш 
з п’ятнадцятьма аніматорами з Польщі. Канікули проводилися 
у Панці, де волонтери з Товариства Милосердя допомагали 
їм у щоденних справах. Було організовано два заїзди, в яких 
взяло участь понад 170 дітей. 

В новому 1999 році Кухня для убогих почала діяти вже 
4 січня. Приходило щораз більше людей, які потребували 
допомоги. Вони знали, що отці місіонери і сестри милосердя 
та волонтери не залишать їх голодними. Всі одностайні 
в тому, що допомагають не лише католикам. Незважаючи 
на конфесійну приналежність, кожен хто приходив по будь-
яку допомогу в Кухню для убогих, її отримував. Як 
і в попередньому році, Кухня працювала щоденно, крім неділі. 
Всіх старань та зусиль для належної роботи Кухні прикладають 
отці місіонери і сестри милосердя зі Сторожинця. Слідкують 
за порядком, привозять продукти харчування, допомагають 
готувати страви. Всі бачать, що будинок святого Вікентія 
де Поля, куплений для потреб бідних людей, стає щораз 
тіснішим, приміщення маленькі, а потреби збільшуються. 
Зародилася думка, щоб на місці старого будинку побудувати 
новий і більший, приведений у відповідність до потреб, щоб 
можна було функціонувати у нормальних умовах. Але на 
реалізацію цієї ідеї треба було знайти кошти. Всі бачили, що 
справа варта важкої праці. Для прикладу наведемо меню, 
яке пропонувала Кухня у серпні. 
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Кількість обідів виданих в Кухні для убогих у Сторожинці 
в 1999 році становила 16 698. Окрім того, деяким 
потребуючим видавався хліб – 577 буханок. Пекарня 
офірувала для потреб Кухні для убогих 564 хліби. 

Кількість обідів виданих 
на Кухні для убогих у 1999 році
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Щораз краще розвивається співпраця 
з Чернівецькою обласною благодійною 
організацією  «святого Вікентія де Поля». 
Парафію відвідали Голова світового 
товариства АІС Патриція де Нава та 
секретар Анна Штурм. Вони ознайомилися 
з роботою Товариства Милосердя 
у Сторожинці, з діяльністю цієї організації. 
Особлива увага була присвячена 
проектові Кухні для убогих.

У лютому 2000 року затверджено 
статут Чернівецької обласної благодійної 
організації «святого Вікентія де Поля», 
про що вже була мова вище. Волонтери 
благодійної організації у Сторожинці 
пов′язані з діяльністю Кухні для убогих. 
Кухня розпочала свою діяльність 3 січня 
2000 року. 

Кількість обідів виданих 
на Кухні для убогих у 2000 році
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Будинок старої Кухні для убогих припинив свою діяльність 
25 вересня 2000 року з технічних причин. Буде будівництво 
нової Кухні, де будуть надалі проводитися благодійні справи. 
За 2000 рік було видано всього 14352 гарячих обіди, 277 
буханок хліба. Всього за 1988-2000 роки видано 35654 
обіди. З моменту закриття Кухні потребуючим видавались 
сухі пайки. Ось один із списків продуктів, які купувалися 
для видачі сухих пайків (див. стр. 48). 
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На графіку (див. стр. 49) представлено кількість обідів, 
виданих в Кухні за 1988-2000 роки. З ілюстрації бачимо, 
що найбільше обідів видавалося у 1999 році. Обіди готували 
передусім Адажій Кароліна і Бежинар Марія. 

У зв’язку з перебудовою приміщення, діяльність Кухні 
тимчасово припинилася. Розібрано старий будинок, закладено 
новий фундамент, зведено стіни і напередодні зими 
встановлено дах. За перший етап будівництва кухні 
відповідав отець Роберт Ісшкицький, а згодом за всі будівельні 
роботи був відповідальним отець Францішек Драгош СМ. 
У 2000 році до парафії у Сторожинець повернувся отець 
Францішек Драгош СМ, який, засукавши рукави, працював 
на будові Кухні разом з будівельниками. 

За 2001 рік двохповерховий будинок Кухні був практично 
готовий (в т.зв. сирому стані). У 2001 році знову відбулися 
персональні зміни: виїхав отець Роберт Іскшицький СМ, який 
працював в парафії з 1996 року. Він був відповідальний за 
будівництво Кухні, неодноразово привозив з Польщі будівельні 
матеріали, вистоюючи у довгих чергах на кордоні. У серпні 
2002 року прийшов працювати отець Адам Строчинський 
СМ, майбутній опікун Чернівецької обласної благодійної 
організації «святого Вікентія де Поля». Сестру Малгожату 
Лехвар замінила сестра Галина Гаура – медсестра, яка вела 
роботу серед хворих та вбогих у цілій парафії. Її призначено 
старшою сестрою у Ордені сестер милосердя. 

З 2002 року відповідальним за будівництво Кухні для 
убогих став отець Францішек Драгош. У лютому було куплено 
аксесуари для підведення каналізації, будівельні матеріали 
для даху, бляху та бетономішалку. 

4 березня – обшиття дошками фундаменту, підбиття 
клинів і т.д.

7 березня – вимуруванo сходи до будинку і закопано 
стовпи для встановлення паркану. 
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13-14 березня – навколо Кухні встановлено огорожу, 
виконано ворота і калитку; планування прибудинкової 
території за будівлею Кухні.

22 березня – бетонування площадки: працювали 12 
чоловіків з Старої Красношори, 4 чоловіки з Панки, 4 чоловіки 
з Петрівців, 1 з Давиден, Базиль, Славік, Мєчислав, Антон, 
разом 26 чоловік. Використано 3,8 тони цементу. Бетонували 
від 8.00 рано до 13.00. В цьому місяці також закуплено 
дошки і лати до плоту; ручну дрель та шліфувальний верстат; 
15 відер для працівників, які заливали бетон. 

6 квітня – мурування коминів, на яке пішло 400 штук 
білої цегли; встановлення вентиляції; будування плоту біля 
в’їзду до будинку сестер; фарбування газової труби.

15 квітня – копали криницю глибиною 5,5 метрів. Копання 
криниці закінчилося 18 квітня. В Кухні для убогих появилася 
своя вода, з власної криниці. 

11 травня – привезено бляху для покриття даху, труби ПЦВ, 
труб для води і для каналізації; пізніше були готові вікна: 12 
малих і одне велике. Вікна було встановлено 29 травня: 13 
вікон, 12 малих вікон і одне велике до холодильної камери. 

5 червня розпочалися інсталяційні роботи, зокрема, 
підведення води і каналізації. Не будемо перераховувати 
всіх робіт які були зроблені. Так, електричну інсталяцію 
виконав Антон Ірісік у червні 2002 року. Будівельні роботи 
тривали до кінця року. 

Духовну опіку над Чернівецькою обласною благодійною 
організацією «святого Вікентія де Поля» перейняв отець Адам, 
а відповідальною залишалася сестра Галина. Зародилася 
думка створення світлиці, де можна було б годувати дітей, 
а також організувати осередок вивчення іноземних мов, 
у тому числі й польської. Заплановано також: будівництво 
кладки в Панці, яка мала би з’єднати частину села з-за Серету 
з центром, фінансування будівлі Дому святого Вікентія де 
Поля, а також придбання необхідних ліків для хворих. 
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Починаючи з 2002 року сестри милосердя та священики 
організовують День Святого Миколая для дітей зі школи-
інтернату в Сторожинці та Чудеї. Дітки отримали пакунки 
з одягом, засобами гігієни, солодощами тощо. Неодноразову 
допомогу духовні надавали також психіатричному закладу 
в Череші, де знаходяться приблизно 120 психічно хворих 
чоловіків. 

Багатий на заходи був і 2003 рік. 
Ансамблі Вянечек (з Нижніх Петрівців) і Долинянка (зі 

Старої Красношори) давали в 2003 році концерти в Україні та 
Польщі, збираючи гроші на будівництво Кухні для убогих. 

У квітні 2003 року у Сторожинці відбулися збори 
Чернівецької благодійної організації «святого Вікентія де Поля», 
в яких взяло участь 38 волонтерів. Обрано нове керівництво 
організації у Сторожинецькому районі. Президентом обрано 
Лозинську Надію, заступником – Калуські Реґіну, а секретарем 
– Корецьку Наталю, скарбником Собко Антоніну. В Панці, на 
місце довголітнього президента Якимович Вероніки, обрано 
Колодзій Людмилу. 

2003 рік відзначається також продовженням будівельних 
робіт в Кухні для убогих. Було зроблено, зокрема, підлогу 
у їдальні, утеплено пінопластом стелі та підлогу, покрито 
гіпсокартоном, підготовлено стіни до обкладання плиткою. 
Було закуплено низку будівельних матеріалів для подальших 
робіт. Закладено також фундамент під гараж, запущено 
воду до Кухні, зроблено дерев’яні сходи з першого поверху 
на другий. Почалося штукатурення будинку і гаражу, 
закінчено огорожу. Почалося також внутрішнє оформлення 
і оснащення будинку: газовий лічильник, лампи, унітази, 
умивальники і все інше. Закуплено меблі до кухні, душову 
кабіну до ванної кімнати і т.д. Почала працювати котельня, 
зібрано всі документи на підключення Кухні для убогих до 
газової мережі. В ході будівництва Кухні для убогих сестри 
милосердя та волонтери годували всіх задіяних на будові, 
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ніхто з працюючих не залишився голодним, найбільше дбала 
про це сестра Марта Бяловонс. 

Вже у 2004 році у Домі cвятого Вікентія де Поля відбулися 
реколекції для дітей та дорослих. У декількох заїздах брали 
участь жінки з Панки, діти з Петрівців та ін. Реколекції могли 
відбутися завдяки зусиллям сестри Кінги. Поки відбувались 
реколекції, сестра Марта займалася приготуванням їжі, вона 
дбала про харчування всіх учасників. Реколекції проводили 
священники: Францішек Драгош СМ, Ян Радонь з Заболотова, 
Леонід Куклишин СМ, Адам Строчинський СМ. 

Завдяки фінансовій підтримці Міжнародного товариства 
милосердя АІС для дітей були організовані канікули. 
Відпочивало 45 діток в Яблуниці, де вихователями були отець 
А. Строчинський і сестра Г. Гаура. У вихованні допомагали 
також троє дорослих волонтерів зі Сторожинця. У липні 
30 дітей зі сторожинецької парафії відпочивали в Ясінії 
на Закарпатті. Вихователями були отець Леонід Куклишин 
і сестра Кінга Сломка. Це стало можливим завдяки фінансовій 
допомозі Юлії Гикєль з Англії. У Сторожинці, в Домі Святого 
Вікентія де Поля, сестри організували відпочинок для дітей 
з Обертина і Глибокої. 

У 2004 році до парафії приїхав отець Станіслав 
Хоронгвіцький СМ, а у жовтні 2004 року прибув отець Ян 
Тшоп СМ, який став настоятелем і суперіором Чернечого дому 
у Сторожинці. До сестер милосердя у Сторожинці приїхала 
сестра Дорота Ірська. Отець Станіслав Хоронгвіцький став 
опікуном Чернівецької обласної благодійної організації «святого 
Вікентія де Поля». 

У квітні 2004 року розпочинається процес закінчення 
будівництва Кухні для убогих, щоб розпочати благодійні 
акції. Була виконана таблиця на вхідні двері. У грудні 
в Домі святого Вікентія де Поля відбувся День Уособлення 
для молоді. Темою був «Гріх». 
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Далі в Кухні для убогих буде відбуватися дуже багато 
подій, але для прикладу наведу лише деякі з них. 

У лютому 2005 року Чернівецька обласна благодійна 
організація «святого Вікентія де Поля» організувала 
зустріч з хворими парафіянами. Діти Марії зі Старої 
Красношори і Нижніх Петрівців відвідали літніх людей 
в їхніх домівках.

Для 13-особової групи молоді зі Сторожинця і Петрівців 
у Домі святого Вікентія де Поля було організовано молитовну 
зустріч. 

За діяльність Дому cвятого Вікентія де Поля був 
відповідальний Отець Станіслав, а отець Адам Строчинський 
СМ був відповідальним за роботу Товариств Милосердя. 

Сестри милосердя мають свої цілі та завдання, яких 
стає все більше. Сестра Зофія Марта, Сестра Кінга Сломка, 
монахиня Галіна Гаура – продовжують координувати роботу 
групи дітей Марії, надають першу лікарську допомогою, 
допомагають не тільки католикам, але також хворим 
і бідним людям інших віросповідань. Сестра Дорота Ірська 
займається вбогими у Сторожинці і є відповідальною за 
правильне функціонування благодійної їдальні cвятого 
Вікентія де Поля. 

 У листопаді представники Чернівецької обласної благодійної 
організації «святого Вікентія де Поля» з цілої парафії, разом 
з отцем Станіславом Хоронгвіцьким СМ, брали участь 
у формаційній зустрічі у Києві. 

У Домі cвятого Вікентія де Поля, що знаходиться на 
вулиці Якубашвілі 15, щомісяця відбуваються:

Реколекції: для міністрантів, для кандидатів у міністранти, 
для марійних груп, для молоді, для дорослих.

За головні напрямки діяльності Дому cвятого Вікентія 
де Поля у 2005 році несли відповідальність: отець Станіслав 
Хоронгвіцький СМ і сестра Дорота Ірська. Тут три рази на 
тиждень видавалися обіди. А ось офіційна статистика за 2005 рік: 
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квітень – 188 обідів,
травень – 194 обіди + 6 сухих пайків,
червень – 272 обіди,
вересень – 275 обідів,
жовтень – 342 обіди, з грудня, крім Сторожинця, отець 
Станіслав обіди возить також до Панки. 

Не можна описати всіх подій із життєдіяльності Чернівецької 
обласної благодійної організації «святого Вікентія де Поля», 
а головним чином сестер милосердя і отців місіонерів на 
Буковині, які цю благодійну роботу розпочали.

Голова сільської ради у Панці звернувся з проханням до 
отців місіонерів взяти участь у акції „Милосердя”. 

У листопаді в Кухні для убогих було проведено Уособлення 
для Марійної молоді. Темою зустрічі було «Об’явлення святої 
Катажини». Ось програма такої зустрічі. 

Як добре, що вже діє Дім святого Вікентія де Поля, 
адже скільки доброго можна вчинити. 2-4 грудня 2005 року 
відбулася зустріч для молоді, яку проводив отець Ян Тшоп, 
а допомагала йому сестра милосердя Моніка Млинарчик. 
Отець Ян Радонь вів конференцію на тему «Господь є нашим 
єдиним Богом». 

Кухня для убогих почала діяти вже з самого початку 
нового 2006 року, від 4 січня. Обіди видавалися тричі 
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на тиждень: понеділок, 
середа і п’ятниця. В Кухні 
харчуються близько 30 осіб. 
За січень видано 450 обідів. 
Деякі особи приходять 
в Кухню і їдять обіди там, 
до інших, які не можуть 
ходити, їжу треба завозити 
до дому. Обіди розносять 
волонтери. Для осіб з Панки 
обіди відвозить сестра 
милосердя або священик, 
а  там  вже  чекають 
волонтери, щоб віднести 
обіди хворим по домівках. 

По суботах і неділях 
у Домі святого Вікентія 
де Поля відбуваються 
реколекції, різні зустрічі 
для молоді, для волонтерів, 
для чоловіків, для жінок, 
для родин і т.д. 

6 січня 2006 року відбувся спільний святий вечір для 
осіб, які користуються послугами Кухні для убогих. Більшість 
осіб, які отримують там обіди – це особи православного 
віросповідання. На святій вечері разом з отцями місіонерами 
і сестрами милосердя молився отець православної церкви 
Смоляк Михайло. 

У лютому і у наступні місяці, аж до кінця 2006 року, 
Кухня діяла без змін. Видавалися обіди, які отримували 
майже ті самі особи. У Домі святого Вікентія де Поля надалі 
відбуваються реколекції, зустрічі. 

Початок 2007 році розпочався зустріччю хворих в Кухні 
для убогих. У 2007 році в Кухні для убогих відбувалося:
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Січень –  456 обід ів , 
відбулися реколекції для 2 
груп дітей, приготовлено 
та видано святкові обіди 
з нагоди Різдва Христового 
для убогих і самотніх людей 
різного віросповідання, 43 
особи приходили на кухню 
самі, щоб поїсти. 

У лютому послугами Кухні 
скористались 39 осіб, видано 
434 обіди, відбулися реколекції 
для 2 груп. З нагоди Дня 
хворого зроблено почастунки 
для хворих і осіб похилого 
віку. 

У березні в Кухні надавались 
обіди для 37 осіб, видано 
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428 обідів, відбулися 
реколекції для 3 груп.

У квітні видано 
259 обідів, 32 особи 
к о р и с т у в а л и с ь 
послугами Кухні, для 
2 груп відбулися ре-
колекції.

У травні – видано 
363 обіди, а послугами 
Кухні скористались 32 
особи. 

У червні видано 
314  об ід ів ,  а  29 
людей користувались 
п о с л у г а м и  К у х н і , 
в ідбулися  4  тури 
реколекцій; у липні 
– відбулися 4 тури реколекцій для групи Діти Марії 
і міністрантів, учасниками яких були діти з парафії та 
з Чернівців, на кухні видано 27 обідів, 283 обіди було 
підготовлено для людей, які перебувають вдома; серпень 
– 27 особам надавались послуги Кухні, видано 339 обідів, 
відбувся тур реколекцій, пов’язаний з відпочинком дітей. 

У вересні послугами Кухні користувались 25 осіб, 
видано 250 обідів, відбулася двотижнева зустріч сімейного 
консультування – 10 осіб. Жовтень був місяцем збирання 
урожаю і підготовки до зими. Волонтери допомагали квасити 
капусту і заготовляти інші продукти для кухні на зиму; 
видано 335 обідів, відбулися реколекції для однієї групи, 
в Кухні надавались обіди для 25 осіб. Листопад – 32 особи 
отримували обіди в Кухні, 366 обідів розвезено по домах, 
відбулися реколекції для 3 груп. Важко все показати у сухих 
статистичних даних. Варто відзначити, що сестри милосердя 
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на протязі року надавали допомогу хворим і людям похилого 
віку, прали білизну, мили старших людей, купали дітей, 
роздавали одяг і інше. 
У 2008 році видано обідів: 
Січень – 353
Лютий – 337
Березень – 344
Квітень – 308
Травень – 313
Червень – 388
Липень – 340
Серпень – Кухня не працювала
Вересень – 363
Жовтень – 345
Листопад – 319
Грудень – 337.

Крім того, щомісяця до Кухні приходили в середньому 
35 осіб, щоб поїсти, готувались обіди для хворих і самотніх 
з нагоди Різдва Христового, у лютому з нагоди Дня хворого, 
у травні Кухня приймала кліриків з Києва і Кракова, які 
гостювали на Буковині з нагоди беатифікації сестри Марти 
Вєцкої. На протязі 2008 року відбулися 15 турів реколекцій. 
Реколекції тривають від п’ятниці ввечері до неділі. В Кухні 
для убогих для учасників реколекцій готуються сніданки, 
обіди і вечері. Обіди готувала Красовська Галина. 

Для прикладу можна представити схематично кількість 
обідів, які було приготовлено у 2007-2008 рр. За нашими 
підрахунками всього впродовж 2007 року було доставлено людям 
до дому 3827 обідів, а у 2008 році – 3747 обідів (див. стр. 60). 

Сестри милосердя та отці місіонери докладають всіх 
своїх зусиль для забезпечення діяльності Кухні для убогих. 
Завдяки їх праці, терпінню та фінансовій підтримці Кухня 
продовжує функціонувати. Звичайно, часом вони отримують 
допомогу від волонтерів, спонсорів, людей доброї волі, але 
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головним чином про все дбають самі. Парафіяни стараються 
допомагати їм картоплею, буряками, морквою, квасолею, 
тобто, в основному, тим, що самі вирощують.

Від 2008 року опікункою Чернівецької обласної благодійної 
організації «святого Вікентія де Поля» є Елжбєта Холева, сетра 
Дорота Ірська відповідає за приготування обідів в Кухні, 
а настоятель Ян Тшоп опікується ними після виїзду з парафії 
отця Адама Строчинського. Загалом всі сестри милосердя 
і отці-місіонери причетні до створення та діяльності Кухні 
для убогих. Адже вони ідуть за посланням святого Вікентія 
де Поля. 

До вересня 2008 року обіди, які готуються на Кухні для 
убогих, допомагали розносити волонтери, а з вересня їх 
розносять і розвозять самі сестри милосердя та отці-місіонери 
Сторожинецької парафії: сестра Дорота Ірська, Ельжбєта 
Холева, Моніка Млинарчик, Барбара Хойда та отці: Ян Тшоп 
і Олексій Шевченко. Обіди доставляються людям похилого 
віку, самотнім у Сторожинці та Панці. 

Обіди, що готувалися на Кухні для убогих 
у 2007-2008 роках
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СТРУКТУРА ТА ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА 
МИЛОСЕРДЯ

Товариство Милосердя спочатку було засновано у Панці 
та у Сторожинці. До складу Чернівецької обласної благодійної 
організації «святого Вікентія де Поля» завжди входить 
і допомагає керувати священик з парафії святої Анни 
у Сторожинці та монахиня з Ордену милосердя, що також 
знаходиться у Сторожинці. Вони були засновниками цієї 
організації на Буковині. У 2000 році засновано Товариство 
Милосердя в Старій Красношорі, яке діє до сьогоднішнього 
дня. З 2002 року такі товариства розпочали діяльність 
у Давиденах, а з березня 2003 року – в Нижніх Петрівцях, 
але незабаром вони розпалися. Кожен осередок Товариства 
складався з голови та секретаря. 

У квітні 2003 року відбулися загальні збори, в яких взяло 
участь 38 волонтерів з усіх вище згаданих населених пунктів. 
Тоді було обрано нове керівництво у Сторожинецькому 
районі. За Статутом на посади обираються терміном на 
три роки:  
1. Лозинська Надія – президент АІС
2. Калуські Регіна – заступник президента АІС 
3. Корецька Наталя – секретар. 

В окремих осередках були обрані лідери груп:
Колодзій Людмилу – в Панці
Доліпську Марію – в Сторожинці 
Калуські Томаша – в Старій Красношорі

Головою ревізійної комісії з 2003 року обрано Собко 
Антоніну. 
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У зв’язку з від’їздом священників та монахинь, які 
допомагали працювати Чернівецькій обласній благодійній 
організації «святого Вікентія де Поля» до інших місць 
служіння, опікунами були:

Отці місіонери СМ
Станіслав Ірісік – засновник і опікун з 1997 по 2003 рік
Адам Строчинський – з 2003 по 2005
Станіслав Хоронгвіцький – з 2005 по 2007
Ян Тшоп – з 2007 

Сестри милосердя
Анна Бженк – з 1997 по 1998
Галина Гаура – з 2001 по 2006 
Елжбєта Холева – з 2007 

У 2006 році на загальних зборах було обрано нове 
правління Чернівецької обласної благодійної організації 
«святого Вікентія де Поля»:
Якимович Вероніку – президентом АІС
Лозинську Надію – заступником президента АІС 
Калуські Томаша – секретарем
Красовську Анну – скарбником
Лідерами груп обрано: 
Доліпську Марію – у Сторожинці
Грендей Наталю – в Панці
Яношевську Наталю – в Старій Красношорі. 

Панка – заснування Товариства Милосердя 1997 рік4 
Якимович Вероніка – голова Товариства Панки (1997-2003), 
з 2006 року – віцепрезидент АІС на заході України
Красовська Тетяна – секретар до 2005 року 

4 Підкреслення прізвищ означають, що ті особи є членами АІС 
у 2008/2009 роках і раніше, інші особи із списку діяли в Товаристві 
в різні періоди з часу його заснування.
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Колодзій Людмила – (у 2003-2006 рр. лідер)
Гаврилюк Марися 
Грендей Наталя
Киселичук Анна 
Клюсик Віра
Клюсик Марія 
Красовська Анна 
Красовська Галина
Красовська Ганна М.
Красовська Еопольда 
Красовська Марія 
Крупчак Емілія 
Назаренко Михайліна 
Назаренко Орися 
Собко Антоніна
Якимович Марія. 

Сторожинець – заснування Товариства Милосердя 
1997 рік
Кричко Ядвіга – голова Товариства Милосердя Сторожинець 
(1997-2003), померла
Лозинська Надія – секретар (з 2003 року – президент 
Чернівецької обласної благодійної організації «святого Вікентія 
де Поля»)
Доліпська Марія – голова Товариства Милосердя 
у Сторожинці
Адажій Кароліна 
Беженар Марія 
Васіліу Домніка (з 2006)
Гойнич Маргарита (з 2006)
Доліпський Петро (з 2006)
Івасюк Олена 
Камінська Ярослава 
Командир Марія 
Корецька Василина 
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Корецька Наталя 
Кузік Яніна 
Макарова Людмила 
Полянська Людмила 
Попович Катерина 
Попович Ольга (від 2006)
Стецька Орися (від 2006) 
Струтинська Гелена. 

Стара Красношора – заснування Товариства Милосердя 
2000 рік
Томаш Калуські – лідер групи Товариства Милосердя в Старій 
Красношорі у 2000-2006 рр.
Яношевська Наталя – з 2006 року лідер групи Товариства 
Милосердя (Стара Красношора)
Буганюк Анатолій
Буганюк Ангеліна 
Буганюк Ян 
Бушта Філіп
Грозаву Ірина 
Дроздик Павло 
Дроздик Яніна
Жалоба Дануся
Калуські Регіна 
Луптович Анна 
Луптович Тетяна 
Неделян Ева
Романюк Катерина (з 2006)
Требус Петро
Хабіняк Віолета
Хабіняк Катерина
Хабіняк Марія
Хабіняк Юлія
Юрій Дерчик (від 2006)
Яношевська Кристина



65

Яношевська Яна
Яношевський Анатолій.

Давидени – діяльність Товариства Милосердя 
2002-2006
Гайзлер Гізеля
Гайзлер Світлана 
Доліпська Анастасія 
Дроздик Анна
Кіореско Надія 
Моцак Наталія
Моцак Ольга 
Тивоняк Ганна 
Тивоняк Ольга. 

Нижні Петрівці – діяльність Товариства Милосердя 
2003-2005
Дроздик Марія – голова АІС від моменту заснування
Гавлюк Кристина – голова АІС після перевиборів 
Гавлюк Ванда 
Гавлюк Віталій 
Коман Альона 
Гавлюк Ольгерт 
Ваврич Едуард
Дроздик Маріна 
Коман Ганна
Коман Віталій 
Кнапік Марія 
Маліцький Мирослав 
Маліцька Марія 
Ревай Марія
Ревай Ян
Ревай Леон 
Шнель Стефанія. 
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ХТО МОЖЕ БУТИ ВОЛОНТЕРОМ?

Особливості святого Вікентія де Поля:
• Надія на Господа. 
• Співпраця між молитвою та працею. 
• Благодійність і справедливість.
• Організованість.

Характеристика волонтера: 
• Відкритість серця для потреби убогого.
• Щирість.
• Чуйність.
• Чесність.
• Правдивість.
• Збереження таємниці групи. 
• Солідарність. 
• Молитва. 
• Навернення до Господа. 

Праця волонтера – це праця без винагороди, без зарплати. 
Я хочу допомагати бідним, хворим бо в серці кожного з них 
є Ісус. Бути в Товаристві Милосердя – це випробовування 
самого себе, навернення себе особисто, ця праця вимагає 
постійності у діяльності, духу єдності з товаришами, пошани 
один до одного, вимагає бути солідарними, справедливими, 
турбуватись про захист прав людини. Святий Вікентій де 
Поль говорив: «Поклик, який дав Господь, вживайте для 
добрих діл, Господь вас надихнув, покликав і з’єднав. Тож 
давайте свою доброту людям, слухайте голосу Бога, творіть 
милосердя. Праця наша поважна, дошукуйтесь її суті, 
пізнавайте убогих. Кожен хай знає своє місце: робити те, 



що любиш. Від часу до часу замислюватись: чи я добре це 
роблю, чи можна щось зробити краще. Працюючи з бідними 
не осуджуйте їх». 

Девіз: Дармо отримали, дармо давайте. 
Папа Римський Іоанн Павло ІІ заохочує нас цими словами 

до допомоги убогим, щоб ми даремно давали їм свою 
любов, свій час, волю, милість. Старші повинні відповідати 
за молодших, здорові за хворих, бо любов це перший 
і найцінніший дар Бога. Волонтери повинні робити все 
з власної волі. 
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ЗАКІНЧЕННЯ

Згідно з посланням святого Вікентія де Поля, волонтери 
надалі намагатимуться допомагати бідним, одиноким, 
перестарілим. Чернівецька обласна благодійна організація 
«святого Вікентія де Поля» пропрацювала вже 10 років. 
Звичайно не було легко розпочати таку важливу місійну 
працю. Кожен з волонтерів усвідомив, що Господь нас любить, 
але також хоче знати чи зможу я виконувати завдання, яке 
мені визначено, навіть в хворобі чи іншій недолі. Кожен 
з нас може вписати своє життя в Милосердя Господнє, 
а тоді самі переконаймося що для людини, яка через віру 
відкрилася на Господа не має негативного результату.

Хочемо йти слідами святого Вікентія. Він не затримався 
на місці. Зібрав всі можливі кошти для служіння убогим: 
молодим і старим, чоловікам і жінкам, духовним і світським 
людям, багатим і убогим. Посіяне ним зерно розродилося 
і плодоносить до сьогоднішнього дня, зокрема, у вигляді 
Чернівецької обласної благодійної організації «святого Вікентія 
де Поля», а також інших Товариств Милосердя в цілому 
світі. 

Місійна духовність волонтерів полягає у: 
- святості, збагаченій Господом, яка пов’язана з місією для 

убогих;
- зростанні в Господньому житті від любові між собою та 

з убогими (служити не по одинці, а в дусі солідарності 
з іншими); 

- молитві – це головний елемент духовності.



Господь Бог завжди є з нами і всюди, він створює нас 
від початку, тому, за Його прикладом, ми хочемо служити 
Йому надалі через працю з бідними. 

За словами святого Вікентія де Поля: «Не задовольняйтеся 
словами: я – християнин! Але живіть так, щоби можна було 
про вас сказати: я бачив людину, яка любить Господа від 
усього серця і дотримується його заповідей!». 
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STRESZCZENIE

Książka Heleny Krasowskiej i Weroniki Jakimowicz Bukowina. 
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo została 
wydana z okazji 10-lecia Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Miłosierdzia-AIC na Bukowinie Karpackiej. Pierwsze organizacje 
charytatywne powstały we Francji. W roku 1617 w Châtillon les 
Dombes, małej wiosce w pobliżu Maçon, św. Wincenty a Paulo 
założył pierwsze bractwa nazwane potem stowarzyszeniami 
miłosierdzia. Jako proboszcz spotkał się tam z ogromnym 
ubóstwem materialnym i duchowym. Aby zaradzić tej sytuacji 
zorganizował grupę kobiet, które poświęciły swój czas, aby pomóc 
biednym i chorym. Grupy miłosierdzia powstawały kolejno we 
Włoszech, w Niemczech, Polsce i w innych państwach. Obecnie 
jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie działające w całym 
świecie.

Stowarzyszenie AIC powstało w roku 1997 najpierw 
w Storożyńcu, a następnie kolejno w Pance, Starej Hucie, 
Dawidenach i Dolnych Piotrowcach. Założycielami byli ksiądz 
misjonarz Stanisław Irisik CM i siostra miłosierdzia Anna Brzęk 
SM. Przyczyn rozwoju Stowarzyszeń Miłosierdzia na Bukowinie 
było kilka. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i odzyskaniu 
niepodległości przez Ukrainę nastąpił ogromny kryzys. Wielu 
ludzi z dnia na dzień traciło pracę i było pozbawionych 
środków do życia. Najtrudniej odnaleźć się w nowej sytuacji 
było ludziom starszym, chorym i rodzinom wielodzietnym. Nie 
wypłacano wówczas regularnie emerytur i wynagrodzenia za 
pracę. Bez pomocy z zewnątrz trudno byłoby im przetrzymać 
ten trudny okres.
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Powstanie Stowarzyszenia Miłosierdzia w Storożyńcu na 
Bukowinie Karpackiej było więc próbą podjęcia wyzwania 
wynikającego z zaistniałej sytuacji. „Ubodzy cierpią mniej 
z powodu braku hojności, niż z powodu braku organizacji” 
– mówił święty Wincenty a Paulo. Najpierw wolontariusze 
oraz liderzy poszczególnych grup musieli sami nauczyć się 
skutecznie pomagać. Podczas swych spotkań zapraszali innych 
w celu zapoznania się z pracami charytatywnymi w innych 
państwach – w Polsce, we Włoszech, w Belgii, Niemczech i we 
Francji. Na spotkania dokształcające przyjeżdżały na Bukowinę 
Panie Miłosierdzia: Anne Sturm, Andree Tomanek, Patrycja 
de Nava, Carla Brunetti i inni członkowie Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Miłosierdzia. 

Stowarzyszenie Miłosierdzia na Bukowinie wyznaczyło swoje 
cele i kierunki działania. Przede wszystkim głównym celem jest 
pomoc ubogim, chorym i wielodzietnym rodzinom. Każdego roku 
AIC na Bukowinie opiekuje się chorymi w domach i szpitalach, 
zajmuje się dożywianiem osób chorych, samotnych, roznoszone 
są obiady, które przygotowywane są w Kuchni dla Ubogich, 
organizuje się Dzień Chorego, prowadzi akcje charytatywne 
i inne pomoce. Hasłem i wyzwaniem Stowarzyszenia jest: Działać 
razem przeciw różnym formom i przyczynom ubóstwa.

Świadectwem tej pracy są różnorodne projekty, które były 
i są realizowane. Między innymi były to: pomoc w budowie 
i otwarciu Domu św. Wincentego a Paulo w Storożyńcu, 
odbudowa i otwarcie przedszkola w Starej Hucie, zakup obuwia 
dla dzieci z wielodzietnych rodzin w Pance i w Starej Hucie, 
zakup przyborów szkolnych dla dzieci z Dawiden, budowanie 
kładki w Pance, otwarcie zakładu fryzjerskiego w Dolnych 
Piotrowcach... 

AIC jest organizacją pozarządową z własnym statutem. 
Posiada także swoją strukturę. Każda grupa ma swojego lidera. 
Nad całością Stowarzyszenia czuwają księża misjonarze i siostry 
miłosierdzia pracujący w Storożyńcu. 



W niniejszej pozycji zamieszczono również listę osób 
należących do AIC z każdej miejscowości, a także informację 
jak zostać wolontariuszem. 

To niewielkie opracowanie ─ jak pisze ks. Stanisław Irisik 
we Wstępie ─ zawiera w sobie wielkie bogactwo ─ bogactwo 
ducha ludzi, którzy znalazłszy się w trudnej życiowej sytuacji nie 
zamknęli się w swoich problemach. Stawiali sobie pytanie: Co 
możemy zrobić, by pomóc innym? Odpowiedzią na to wyzwanie 
są założone Stowarzyszenia Miłosierdzia w bukowińskich 
miejscowościach. W niektórych z nich Stowarzyszenia formalnie 
przestały już istnieć, ale nawet krótki okres ich działalności 
pozostawił trwały ślad w życiu ludzi. Inne dzieła zapoczątkowane 
przez AIC są kontynuowane.

Bukowina. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego 
a Paulo – to kolejna publikacja przedstawiająca problematykę 
bukowińską. Dzięki niej świat dowie się o wielu wydarzeniach, 
które trzeba „ocalić od zapomnienia”.
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THE ABSTRAKT

The book of Helena Krasowska and Weronika Jakimowicz 
Bukowina. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego 
a Paulo (The Bukovina. The Association of Charity of St. 
Vincent a Paulo) was published by the occasion of the 10th 
anniversary of the International Association of Charity – AIC 
in Carpathian Bukovina. The fi rst charity organizations were 
established in France. In 1617, in Châtillon les Dombes, 
a small village near Maçon, St. Vincent a Paulo established 
the fi rst sodalities, later on called the associations of charity. 
Being a parish, he found the widespread material and moral 
poverty of his parishioners. To help this situation, he organized 
a group of women who devoted part of their times to support 
the poor and ill ones. Charity groups were created subsequently 
in Italy, Germany, Poland and other states. They establish an 
international, world-wide active association.

The establishers of AIC in Bukovina were priest Stanisław Irisik 
CM and the Sister of Mercy Anna Brzęk. The organization was 
established in 1997, fi rstly in Storozhynetz, then, subsequently, 
in Panka, Stara Huta, Davideny and Dolne Piotrovtze. There 
were few reasons for such growth of Associations of Charity in 
Bukovina. After the collapse of the Soviet Union and restoration 
of Ukrainian independence, a great crisis appeared. Many people 
suddenly lost their jobs and were left without any means of 
living. For the old and ill ones, as were as for children and multi-
children families, it was especially diffi cult to fi nd themselves 
in the new situation; neither the retirement pensions nor the 
wages were paid regularly in that time. Without any help from 
outside, it would be hard for them to survive this period.
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The establishment of the Association of Charity in 
Storozhynetz in the Carpathian Bukovina was a trial to take 
up the challenge deriving from the existing situation in Ukraine. 
St. Vincent a Paulo, aware of the enormous needs, claimed 
that the help had to be of organized character. „The poor ones 
suffer less because of lack of generosity than because of lack 
of organization”. 

Firstly, the volunteers and the leaders of separate groups 
were to learnt how to provide help suffi ciently. The on-site 
trainings were organized and some persons had the chance to 
get familiar with charity programs in other countries: Poland, 
Italy, Belgium, Germany, and France. 

The trainings „The Ladies of Mercy” in Bukovina were visited 
by Anne Sturm, Andree Tomanek, Patricia de Nava, Carla 
Brunetti and other members of the International Association 
of Charity. 

The Association of Charity in Bukovina stated its targets 
and directions of activity. The fi rst target is providing support 
for the poor and ill ones, as well as for multi-children families. 
Each year, the AIC organizes the following actions in Bukovina: 
taking care of ill people in their houses and hospitals, feeding 
the ill and lonesome persons, distributing the meals prepared 
by the Kitchen for the Poor, organizing the Day of the Ill 
Man, conducting charity actions, etc. The leading idea of the 
organization is: To struggle together against various forms and 
sources of poverty.

A good proof of this work can be various projects, conducted 
now and in the past. These include: the help in building and 
opening the House of St. Vincent a Paulo in Storozhynetz, 
rebuilding and reopening the kindergarden in Stara Huta, 
purchasing shoes for multi-children families from Panka and 
Stara Huta, purchasing scholar tools for children from Davideny, 
building a bridge in Panka, opening a hairdresser’s saloon in 
Dolne Piotrovce and others. 



The AIC is an NGO with its own status and structure. Each 
group has a leader. The entire Association is supervised by the 
Missionaries and the Sisters of Mercy from Storozhynetz. 

The hereby book includes also a list of persons active in 
AIC from each settlement, as well as information of how to 
become a volunteer. 

This small elaboration – as it is said in the introduction by 
priest Stanisław Irisik – includes a great treasure: the treasure 
of the spirit of people, who, fi nding themselves in diffi cult 
situation, did not limit their lives by their own problems. 
The asked themselves the question: what can we do to help 
others? Establishing the Association of the Ladies of Mercy in 
various settlements is the answer to this challenge. In some 
settlements, the association had formally terminated, but even 
the short time of its activity made a long-enduring infl uence on 
the people. Some projects started by the AIC are continuated, 
while the AIC in Bukovina has already passed through the 
10th anniversary of its establishment.

This is another publication taking up the problem of 
Bukovina. Thanks to its presentation to the world, many 
phenomena, normally lost in the time, might be “saved from 
being forgotten”.

Tłumaczył: Szymon Komusiński



ФОТОГРАФІЇ





81

Конференції та зустрічі волонтерів 
з Буковини з членами світових 

благодійних організацій
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Кухня для убогих, Сторожинець
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