
ВІДКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ 

Дорогі брати і сестри, 

сьогодні ми розпочинаємо історичну подію, якою є Перший Паллотинський 

Симпозіум в Україні. 

 

Перш за все, прагну привітати Гостей, які до нас приїхали. 

Це : 

- с. Івона Наджєйко SAC – Провінційна Настоятелька  Сестер Паллотинок 

- о. Зенон Ханас  SAC – Провінційний Настоятель Отців і Братів Паллотинів 

- о. Артур Стемпєнь SAC – Директор Інституту Паллотті в Польщі 

- с. Моніка Цецот SAC – працівник Інституту Паллотті від імені Сестер 

Паллотинок , співорганізатор дев’ятнадцяти симпозіумів в Польщі. 

- с. Моніка Ягєлло SAC – віце-голова ОКА в Польщі. 

 

Вітаю всіх Доповідачів цього симпозіуму, в особливий спосіб тих, котрі 

приїхали до нас з-за кордону: о. Франциска Гомульчака SAC, п. Олега 

Ганського та кл. Ярослава Драгана. 

 

Дуже сердечно вітаю всіх учасників симпозіуму, які приїхали з близька та 

далека, щоб тут в Україні спільно шукати коріння паллотинської 

ідентичності, а також,  щоб в єдності духа пережити цей винятковий для нас 

час. 

 

Запрошуючи Вас на цей симпозіум, я повернулася думками до 

минулорічного Конгресу ОКА. Позитивне і глибоке пережиття цієї події, 

стало  натхненням до наступних зустрічей, котрі були б допомогою в 

зміцненні нашої ідентичності і духовного поєднання в Паллотинській Родині. 

В такий спосіб зародилася думка організувати симпозіум в Україні. 

 



Ми хочемо під час цього першого симпозіуму зануритися в історію, щоб в її 

світлі віднайти коріння паллотинської харизми на українській землі. Давайте 

ознайомимося з чотирма постатями. Вони, як гарне дерево, з котрого 

сьогодні збираємо плоди.  

Перший з них це дієцезіальний священик  – Віктор Ожаровський . Він не був 

паллотином, але через особисте знайомство зі св. Вінцентієм Паллотті,  

започаткував паллотинську духовність в Житомирі та в Україні.  

Три наступні постаті це паллотини: о. Алойзій Маєвський, о. Станіслав 

Шульмінський i бр. Йосип Ліпковський. Кожен з них, в своєрідний спосіб,  

пов’язаний з Житомиром, сіяв зерно паллотинської харизми ще перед 

приїздом паллотинів і паллотинок до Житомира.  

 

Тому, можна сказати, що це сам Господь приготував місце для сьогоднішньої 

спільноти Об’єднання Католицького Апостольства на землі, на котрій 

сьогодні живемо. В планах Божого Провидіння, дорога паллотинської 

харизми на Житомирщині,  

почалася ще за життя нашого Засновника,  

св. Вінцентія Паллотті. Його великі прагнення, щоб цілий світ пізнав та 

покохав Бога, завдяки перечисленним особам,  почали ставати дійсністю.  

 

З часом, Житомир став центром паллотинської харизми. Сюди, відразу після 

розпаду Радянського Союзу приїхали перші паллотини і паллотинки. Тоді 

вони навіть не здогадувались на скільки майстерно була підготовлена 

Господом дорога. Невдовзі після їх приїзду була утворена перша спільнота 

Об’єднання Католицького Апостольства. Отже, ми бачимо, що це сам 

Господь призначив нам місце на тутешній землі. 

 

 Розпочинаємо симпозіум, з надією, що те, що буде промовлене і почуте, 

допоможе нам ще більше відчути на собі, що ми являємося духовною 



родиною, котра виростає зі стовбуру здорового та сильного дерева з глибоко 

запущеними коріннями.  

 

Тому нехай свідомість нашого коріння зміцнить зв’язок між нами і стане 

натхненням до продовження апостольської дороги наших попередників.  

 

На кінець прагну ще звернутися зі словами вдячності до о. Артура Стемпня і 

с.  Моніки Цецот з Інституту Паллотті в Польщі, котрі активно брали участь 

в розпізнанні теми нашого симпозіуму, допомагали в його створенні. Нехай 

Господь Вас благословить! 

 

Перший Паллотинський Симпозіум в Україні вважаю відкритим!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


