
76

8. ВІРА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА  
ОМЕЛЯНА КОВЧА

Провідна думка заняття
Вірити — це усвідомлювати Божу присутність  

у своєму житті
Слово Боже

«Я хліб життя. Хто приходить до мене —  
не голодуватиме; хто в мене вірує —  
не матиме спраги ніколи» (Йо 6, 35). 

1. Гра «Австралійський дощик»
Всі сидять у колі та повторюють за провідником, який 

виконує одну дію кілька разів і далі переходить до на-
ступної поступово збільшуючи ритм:

• клацають двома пальчиками (середній та вели-
кий);

• труть долонею об долоню;
• стукають одним пальцем по долоні іншої руки;
• стукають двома пальцями по долоні іншої руки;
• стукають трьома пальцями по долоні іншої руки;
• стукають чотирма пальцями по долоні іншої руки;
• плескають долонею об долоню;
• стукають однією долонею по коліну;
• стукають долонями по обох колінах;
• тупають ногами.
І в зворотному порядку — поступово зменшуючи шум 

аж до тиші. 
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Питання для обговорення
 ` Чого може навчити нас ця вправа?

В контрасті ми краще можемо усвідомлювати речі. Ча-
сто людина, щось втративши, починає цінувати те втра-
чене. Хто живе в тиші, потрапивши у гамір, по-справжньо-
му зможе її оцінити. Перебуваючи у спразі, усвідомлюємо 
важливість води. Втративши здоров’я, починаємо цінува-
ти його. 

Хочу запросити вас послухати розповідь про Омеляна 
Ковча, який зберіг віру в Бога, спокій та мир в середовищі 
злоби та ненависті.

Народився Омелян на Гуцульщині 135 років тому, 
у 1884 році, у сім’ї священика. Завжди мріяв стати свяще-
ником, і мрія його здійснилась. Вчився Омелян старанно 
та наполегливо, тож після завершення навчання в семі-
нарії його скерували на вищі студії до Рима. Деякий час 
перебував за кордоном, але дуже сумував за Батьківщи-
ною, тож вирішив повернутись.

У час війни отець Омелян без вагань стає військовим 
духівником Української Галицької Армії та проходить 
усі труднощі разом із бійцями. Після завершення війни 
отець стає парохом міста Перемишляни. Там, у невелич-
кому містечку, він веде активну діяльність: опікується 
бідними, сиротами (хоча сам мав шестеро дітей), дбає 
про Просвіту, видає газети, книжки, засновує україн-
ську книгарню. Як довідуємося зі спогадів очевидців: 
«Його усі любили — українці, поляки, євреї. Отець Оме-
лян не дбав про себе, робив добро всім, хто до нього 
звер тався».

Коли на землі Галичини прийшли окупаційні війська, 
отець Омелян відважно захищав права усіх людей. У будь-
якій ситуації виявляв свою людяність та відвагу. Зокрема 
допомагав євреям, яких німецька влада знищувала, тому 
отця заарештували.
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Сім’я, рідні та знайомі дуже клопоталися про звіль-
нення отця Омеляна. Завдяки Митрополиту Андрею 
Шептицькому його звільнили, за умови, що отець Омелян 
відмовиться від подальшої допомоги євреям. Отець Оме-
лян такої заяви не підписав, тож його ув’язнили вдруге та 
відправили до концтабору «Майданек», який був справж-
нім пеклом на землі. Там люди помирали від жахливих 
знущань, мук і голоду.

2. Інтерактивна вправа «Аналіз»

Метод: інформаційне вікно
Матеріали: для кожної групи — Додаток 8.1, ручки

Учасники об’єднуються у групи по 3-4 особи.
Представники груп беруть Додаток 8.1 та ручку.
Учасники у групах:
• Читають текст Додатка 8.1 та заповнюють фор-

муляр від імені в’язнів концтабору (відповідати 
на поставлені питання слід послідовно). 

Представлення
Учасники сідають у коло.
Кожна група по черзі представляє результати праці.

Питання для обговорення
 ` Що вам відомо про концтабори?
 ` Як почували себе ув’язнені?
 ` Як би ви діяли на місці о. Омеляна Ковча?

Посеред нелюдських умов, знущань, вбивств, отець 
зумів зберегти спокій та мир душі і дарувати їх іншим. 
Отець Омелян старався допомогти усім, а зокрема, ряту-
вав від зневіри засуджених на смерть співв’язнів.
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Знаючи, що його родичі і друзі роблять усе, щоб звіль-
нити його, отець Омелян написав їм листа

3. Інтерактивна вправа «Звістка»

Метод: лист
Матеріали: для кожної групи — Додаток 8.2, ручка

Учасники залишаються у тих самих групах, що і у по-
передній вправі.

Представники груп беруть Додаток 8.2 та ручку.
Учасники в групах:
• пишуть лист від о. Омеляна Ковча до своїх родичів.

Представлення

Представники груп по черзі представляють результа-
ти праці.

Провідник підсумовує сказане учасниками і продов-
жує:

«Радійте за мене! Моліться за тих, хто створив цей 
табір і цілу цю систему. Нехай Бог змилосердиться над 
ними… Дякую Богу за милосердя до мене. Окрім неба, це єди-
не місце, де я хотів би перебувати. Ми всі тут рівні: поля-
ки, українці, євреї, росіяни, литовці, естонці. Не можу собі 
уявити, що вони без мене робили б. Тут бачу Бога, котрий 
є єдиним для нас усіх, не зважаючи на наші релігійні від-
мінності. Розумію, що хочете мене звільнити, але благаю 
нічого не робити! Вчора тут застрелили 50 людей. Якби 
мене тут не було, хто б їм допоміг перейти той поріг?»

І хоч концтабір «Майданек» був для багатьох людей 
пеклом на землі, для о. Ковча це було місце, в якому він 
відчував присутність Бога. У лютому 1944 р. отець Оме-
лян потрапив у табірний шпиталь і там помер. 
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Підсумок заняття
Питання для загального обговорення

 ` Що означає «вірити» для отця Омеляна?
 ` Чого я можу навчитися у нього?

Підсумок
• Отець Омелян був свідомий Божої присутності 

у всіх життєвих ситуаціях.
• Він знайшов спокій та мир у Бозі серед суцільного 

зла. 
• Він умів потішити та привести до Бога зневірені 

душі.
• Отець Омелян Ковч бачив присутність Божу, там де 

її не бачив ніхто. 
• «Вірити» для отця Омеляна Ковча — це усвідомлю-

вати Божу присутність у своєму житті.
• «Я хліб життя. Хто приходить до мене — не голоду-

ватиме; хто в мене вірує — не матиме спраги ніко-
ли» (Йо 6, 35). 

Молитва
Боже, дай мені душевний спокій, щоб прийняти те, 

чого змінити не можу; силу, щоб змінити те, що я можу 
змінити; і мудрість відрізнити одне від другого.

Пісня
«Тому хто біля тебе руку дай»
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Додаток 8.1

Напишіть,  
що вам відомо 

про концтабори

Вкажіть,  
як почували себе 

ув’язнені

Як би ви діяли на місці о. Омеляна Ковча?
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Додаток 8.2

ЛИСТ О. ОМЕЛЯНА КОВЧА ДО СВОЇХ РОДИЧІВ

Любі мої 

Моліться за

Дякую Богу

Ми всі тут

Я тут бачу

Розумію, що хочете
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Додаток 8.3

СВЯЩЕННО-
МУЧЕНИК

ОМЕЛЯН
КОВЧ

МИ ВСІ 

Є РІВНІ. 

БАЧУ БОГА, 

ЯКИЙ 

  ОДИНА-

        КОВИЙ 

           
   ДЛЯ 

           
           

  ВСІХ


