
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    15.08.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ! 
 8-а неділя по Зісланні Святого Духа (7-ий глас) 

1 Koринтян 1:10-18; Матея 14:14-22 

Омелян Ковч — священик, патріот та праведник (1884-1944) 

"Ковч, який досконало знав німецьку мову, крикнув до німецьких солдатів, щоб 
допустили його до синагоги [котрого правдоподібно німці підпалили]. Останні 
оніміли від здивування і пустили його, а отець кинувся виносити людей із палаючої 
синагоги. Серед інших, яких врятував о. Ковч, був рабин м. Белз Аарон Рокеах". 

 

  

 
"Був сином і священиком одного народу, загинув на землі другого народу, бо рятував 
синів і дочок третього народу", — в цих словах кардинала Любомира Гузара коротко 
історія життя Омеляна Ковча, людини, що була гарячим патріотом свого краю, але 
разом з тим зуміла піднестися над національними упередженнями. 
Його батьківщина, Галичина, була краєм, де протягом століть разом жили українці, 
поляки та євреї. Історія їхнього співіснування має чимало драматичних сторінок та 
конфліктів між ними. Але для представників усіх трьох націй постать Омеляна Ковча 
стала символом справжньої Людини.

  Коли 20 серпня 1884 року в сім'ї греко-католицького священика Григорія Ковча народився син Омелян, усі гадали, 
що знають його подальшу долю. Звичайно, малюк стане священиком, як і його батько, дядько та дід. Як і кожен 
греко-католицький священик Галичини на межі ХІХ і ХХ століть він поєднуватиме духовну службу із активною 
громадською роботою на селі. Адже такими були священики в його сімʼї та сотні інших душпастирів Української 
греко-католицької церкви, які стали ключовими діячами українського національного відродження на теренах 
Галичини, що на той час входила до Автро-Угорської імперії. Майже все в цих передбаченнях виявилося правильним. 
От тільки крім очікуваної кропіткої роботи на духовній та громадській ниві, на долю хлопчика припало ще багато 
страждань, яких тоді в кінці ХІХ століття ніхто не міг навіть уявити — дві світових війни, участь у визвольній війні 
українців, переслідування польською, радянською та нацистською владою, врешті загибель у таборі смерті Майданек. 

  Омелян Ковч народився в Космачі, нині Коломийського району Івано-Франківської обл. У 1919—1921 роках він 
служив капеланом в Українській Галицькій армії. Служив парохом в Перемишлянах недалеко Львова (де нині стоїть 
памятник в його честь). Від початку Другої світової війни виступав проти переслідування людей різних 
національностей, у тому числі хрестив і рятував євреїв. Крім того, відвідував євреїв у гетто та заборонив своїм 
парафіянам брати участь в антиєврейських діях. Отця Омеляна заарештували й ув’язнили в січні 1943 року (в’язниця 
на Лонському в Львов), відтак відправили до концентраційного табору Майданек.  

(https://www.istpravda.com.ua/short/2019/02/22/153724/) 
 

Омелян Ковч вважав, що саме тут, серед приречених на смерть, найкраще виконає 
свою місію. І це було для нього найважливішим. 
"Я вдячний Господу за його доброту до мене, — читаємо в іншому його листі. 
— Поза небесами, це єдине місце, де я б хотів бути. Ми тут всі рівні. Поляки, 
євреї, українці, росіяни, литовці чи естонці. Я тут єдиний священик. Я не можу 
уявити, що вони робитимуть без мене. 
Тут я можу бачити Бога — Бога, який один для всіх, незалежно від наших 
релігійних відмінностей. Мабуть, наші церкви є різними, але у всіх із них панує 

 
Всемогутній Господь. Коли я відправляю Літургію, всі вони моляться. Вони моляться різними мовами, але ж 
чи Господь не розуміє всіх мов? Вони помирають по-різному, і я допомагаю їм перейти міст. 
Чи ж це не благословення? Чи ж це не найкраща корона, яку Господь міг покласти мені на голову? Це так. Я 
дякую Господу тисячі разів на день за те, що він відіслав мене сюди. Я не міг би просити в Нього більшого. Не 
впадайте у відчай через мене. 

 



Радійте разом зі мною. Моліться за тих, хто створив цей табір та цю систему. Вони найбільше 
потребують вашої молитви… Хай Господь змилоститься над ними…" 
 
Омелян Ковч, в'язень номер 2399 Майданека, працював разом з усіма іншими в таборі, але після важкої фізичної 
праці він ще виконував функції пароха страшної фабрики смерті. Духовну розраду він давав усім, незалежно від 
їх національності чи віросповідання. 
Страшні таборові умови остаточно зламали здоров'я вже не молодого священика. Він помер 
за колючим дротом 25 березня 1944 року, не доживши кілька місяців до визволення 
Майданека. 
Офіційною причиною смерті названо серцеву недостатність. Тіло священика, як і тисяч 
інших, спалено в одному із страшних крематоріїв табору. 
Але пам'ять про праведника не вдалося знищити так легко, як його тіло. Врятовані ним люди 
нагадували іншим про життєвий подвиг священика. У 2001 році під час візиту до України 
Папа Іван Павло ІІ проголосив отця Омеляна Ковча Блаженним Священномучеником. 

Джерело: https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/03/26/153881/ 

 
Cестра і мучениця Лаврентія Гарасимів (1911-1952)  
народилася 30 вересня 1911 р. у с. Рудники Миколаївського р-ну 
Львівської обл. У 1931 р. вступила до Сестер Згромадження Св. 
Йосифа, а у 1933 р. зложила свої перші обіти. Проживала у м. 
Хирові та зі сестрами займалася християнським вихованням 
молоді. Занималася цілющими травами і лікувала людей. У 1950 
р. солдати НКВД напали на монастир сестер Йосифіток і вивезли 
сестер до м. Борислава. Згодом перевезли до м. Томська. Здоров'я 

 сестри вже було дуже підірване. 30 червня 1950 р. дістала призначення в с. Харськ Томської 
обл. Жила в одній кімнаті (перегородженій) із паралізованим господарем, бо ніхто не хотів 
брати на квартиру хвору на туберкульоз. Багато молилася і виконувала ручну роботу. 
Терпеливо зносила нелюдські умови життя. Померла 28 серпня 1952 р. у с. Харському 
Томської області (Сибір). 
 
 
 
Цього тижня в наші парафії: 
четвер, 19.08.21: святкування празник Преображення переношуємо на неділю 
неділя, 22.08.21: Храмовий празник Преображення 10-а рано Архиєрейська Свята Літургія; 
благословення  нової ікони; благословення фруктів; урочисте перше св. Причастя. 

 
Щиро дякую всім котрі прийшли допомогти з проектом УСМІШКА. 
Жителі інтернату завжди втішені нашою підтримкою та молитвами.  

 
ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

Ірина Сорока (15-го), Фред Шанц 16-го),  Моника Марко (17-го). Петро Труш (18-го)  
і Інна Карпець (21-го). 

Многая літа! 
 

Пожертви:   8-го серпня  Звичайні: $740.         Липень e-transfers:  $460. 
Щиро дякуємо за вашу щирість! 

 

 

 

 



GLORY TO JESUS CHRIST!                         15.08.2021                                  GLORY FOREVER! 
 78h Sunday after Pentecost (tone 7) 

1 Corinthians 1:10-18; Matthew 14:14-22 

Emilian Kovch — priest, patriot, and righteous (1884-1944) 

“Kovch, whose German was perfect, yelled at the German soldiers to let him into 
the synagogue [which probably the Germans had set aflame]. They were shocked 
into silence and let him in. Father immediately began to carry people out of the 
burning synagogue. Among those that Fr. Kovch saved was rabbi of Belz Aaron 
Rokeach.” 

 

Fr. Emilian Kovch, a priest and martyr, was born on 20 August 1884, in Kosmach 
near Kosiv. After graduating from the College of Saints Sergius and Bacchus in 
Rome, he was ordained to the priesthood in 1911. In 1919 he became field chaplain 
for the Ukrainian Galician Army. After the war and until his imprisonment in the 
Second World War he conducted his priestly ministry in Przemysliany, at the same 
time tending to his parishioners' social and cultural life. He helped the poor and 
orphans, though he had six children of his own. 

  During World War II he carried out his ministry, preaching love to people of all 
nationalities and rescuing Jews from death. He was arrested by the Gestapo on 30 
December 1942. He displayed heroic bravery in the concentration camp, protecting 
the prisoners sentenced to death from falling into despair. 
  He died in the ovens of the Majdanek Nazi death camp on 25 March 1944. He was 
recognized as a "Righteous Ukrainian" by the Jewish Council of Ukraine on 9 
September 1999. 

"I understand that you are trying to free me. But I am asking 
you not to do anything. Yesterday they killed 50 persons here. 
If I I were not here, who would help them to endure these 
sufferings? I thank God for His kindness to me. Except heaven 
this is the only place I would like to be. Here we are all equal: 
Poles, Jews, Ukrainians, Russians, Latvians and Estonians. I 
am the only priest here. I couldn't even imagine what would 
happen here without me. Here I see God, Who is the same for 
everybody, regardless of religious distinctions which exist 
among us. Maybe our Churches are different, but they are all 
ruled by the same all-powerful God. When I am celebrating the 
Holy Mass, everyone prays . . .. Don't worry and don't despair 
about my fate. Instead of this, rejoice with me. Pray for those 
who created this concentration camp and this system. They are 
the only ones who need prayers… May God have mercy on 
them…" -- From Fr. Emilian Kovch's letters written in the 
concentration camp to relatives. 

 

 
Source: http://www.papalvisit.org.ua/eng/gcc_bio.php



Sister Lavrentia (Harasymiv) (2911-1952) 
  The martyr Sister Lavrentia (Harasymiv) was born on 30 September 1911 
in the village of Rudnyky, Lviv District. In 1931 she entered the 
congregation of the Sisters of St. Joseph in Tsebliv. In 1933 she made her 
first vows. Sr. Lavrentia practiced herbal medicine and taught catechism. In 
1938 she went to the Sisters’ house (monastery) in Khyriv. In 1950 she 
agents of the NKVD (predecessor of the KGB) attacked the house and the 
sisters were arrested. Sr. Lavrentia was sent to Boryslav. Eventually, she 
was sentenced to lifelong exile in the Tomsk region. She was sick with 
tuberculosis and had to live in a room with a paralyzed man. She prayed 
much and did manual labour, patiently enduring inhuman living conditions 
and the lack of medical attention. 

  She died, as a martyr for the faith, on 28 August 1952 in the village of 
Kharsk in Siberia's Tomsk Region. 

 
 
 

This week in our parish:   
Thursday, August 19, 2021: We will be celebrating our parish feastday on Sunday.  
Sunday, August 22, 2021: Parish feastday celebration; 10 a.m. Divine Liturgy with Bishop 

Bryan presiding and blessing of our new icon, blessing of fruit, and Solemn Holy 
Communion. 

  
Birthday greetings to:   

Irene Soroka (15th), Fred Shantz (16th), Monica Marko (17th), Piotr Trusz (18th),  
Inna Karpets (21st). 
MNOHAYA LITA! 

 

A heartfelt thank you to everyone who came out on Wednesday evening  
to help with the preparation of the gift bags  

for the girls and young women in the Petryky orphanage. 
 

Donations      August 8:  Regular: $740.       July e-transfers:  $460. 
Thank you for your continued support! 

 

 

 

 


