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Сьогодення 

Сьогодні ми спостерігаємо прекрасний 
неоготичний Храм, з одним дзвоном та 
підземеллями (в цих підземеллях похо-
ваний фундатор Храму, С. Голський). Ко-
стел активно функціонує та є однією з 
найвизначніших архітектурних пам'яток 
Чорткова, його вважають справжньою 
окрасою міста та одним з його символів. 
В храмі щоденно проводиться Літургія, 
можна приступити до Святих Таїнств. 

Довідатися більше про історію 
Санктуарію Пресвятої Діви Марії 

Розарію а також слідкувати за но-
винами парафії можна на 

парафіяльному сайті 
emaus.in.ua 

 
Також завітайте до релігійної кра-

мнички  “Емаус”,  
довідки за телефоном:  

093-606-60-99 



 
 
Історія Домініканців в Чорткові розпочинається більше 
400 років тому, коли у 1610 році тодішній власник міста С. Голь-
ський збудував храм на честь свого святого покровителя, краків-
ського єпископа і мученика Станіслава і доручив опіку над ним 
Домініканському Ордену. 
В давні часи Храм був оточений високими оборонними мурами з 
баштами. В складні для міста часи чортківчани знаходили прихис-
ток саме в стінах Храму. 
ХVII сторіччя було важким для Чорткова: то татарські набіги, то 
козацька війна під проводом Б. Хмельницького, а потім ще й оди-
надцятирічна турецька окупація. Маленьке містечко знаходилось в 
центрі військових дій, багато прекрасних споруд серйозно постра-
ждало. Храм також не оминула лиха доля. Тож, на початку ХVIIІ 
сторіччя костел був в напівзруйнованому стані і почав відновлю-
ватися лише в другій чверті сторіччя. 
 

Історія Храму ХІХ століття - час розквіту для храму. На той час костел мав три 
дзвіниці та шість вівтарів, в ньому зберігалися мощі Св. Теофіла 
та чудотворний образ Марії святого Розарію, який під час свого 
візиту подарував отцям-домініканцям польський король Ян Кази-
мир. Цей образ вшановували в Чорткові протягом трьохсот років, 
а потім, після того як радянська влада заборонила діяльність 
Ордену, був перевезений до Варшави, де і зараз знаходиться у 
домініканському монастирі св.. Гіацинта. Нині в Чорткові вшано-
вується копія чудотворного образу, яка була коронована папсь-
кими коронами у 2009 році і храм отримав статус санктуарія. 
В період ХІХ та ХХ століть (Чортків перебував у складі Австро-
Угорської імперії) католицизм в місті зазнав розквіту, це посприя-
ло і розвитку домініканського монастиря. Саме тоді постало пи-
тання розбудови храму, адже вірні просто не вміщались під час 
Богослужінь. Спершу було заплановано лише розширення 
центральної нави, але згодом стало зрозуміло, що цього недоста-
тньо і довелось вдатись до рішучіших дій: повної реконструкції 
храму. 
Таку відповідальну справу довірили талановитому архітектору, Я. 
Сасу-Збужинському, саме він створив оновлений проект костелу в 
стилі "надвіслянської готики". Скульптурні фігури святих для 
храму виготовили відомі майстри Д. Станкевич та Ч.Стовп. Рекон-
струкція тривала протягом восьми років, проект неодноразово 
мінявся автором, але очікування себе виправдало: оновлений 
храм став унікальною спорудою, що вдало поєднувала різні архі-
тектурні стилі.  
 

 
Але Храм Св. Станіслава недовго тішився спокоєм: розпо-
чалась Перша світова війна, під час якої постраждали дзвони. 
Росіяни зняли та вивезли всі дзвони, окрім найбільшого, який не 
змогли зняти. 
Однак, в 1917 році до нього дістались німецькі окупанти: дзвін 
розбили та вивезли. Та через два роки дзвін повернувся до Хра-
му. 
В 1939 році майже весь монастирський комплекс дістався біль-
шовикам, монахам виділили лише 4 кімнати... Саме в той час 
було втрачено більшість храмових цінностей: ікони, документи, 
реліквії… 
1941 рік… Відступаючи, радянські війська намагались спалити 
Храм. Але чортківчани загасили пожежу ще на самому її початку. 
Храм уцілів. Згоріла частина монастиря і мученицькою смертю 
загинули брати-домініканці: декого вбили у монастирі, декого 
розстріляли над річкою Серет. Триває процес беатифікації муче-
ників. 
В 1959 році Храм закрили. Його використовували як склад для 
мінеральних добрив, а у приміщенні монастиря розташувалась 
швейна фабрика. 
Остаточно повернули Храм Римсько-Католицький Церкві аж в 
1989 році. Невдовзі повернулись і домініканці… 
 

Чортківські мученики 

Чортків відомий численни-
ми мученицькими смертя-
ми за віру в Христа, що від 
початку християнства ви-
знавалося найпершою 
ознакою святості. Саме тут 
священики і брати були 
жорстоко вбиті НКВС у ніч 
з 1 на 2 липня 1941 р. 
До Другої світової війни у 
місті проживало близько 
40 тис. мешканців різних 
національностей. На той 
час у ньому були одна гре-
ко-католицька церква, дві 
синагоги і монастир домі-
ніканців. До 1939 р. всі 
жили у мирі й злагоді. 
17 вересня 1939 р. до Чорт-
кова увійшли радянські війсь-
ка та обстріляли храм. Почали 
утискати релігійні громади, 
зокрема для домініканців за-
стосували підвищення подат-
ків, наприклад, одного місяця 

потрібно було заплатити 2755 руб, а вже наступного – 11 тис. 
Сума постійно збільшувалась, через що неможливо було утриму-
вати монастир. Потім спостерігалося загострення стосунків серед 
місцевих мешканців. 
1-2 липня 1941 року арештували 4 отців, їх відвели на 
«Червоний берег». Увірвавшись до домініканського монастиря, 
червоноармійці забрали 46-річного настоятеля обителі отця 
Юстина Спирлака, 32-річного отця Яцека Станіслава Місюту, 31-
річного отця Анатоля Адама Знаміровського та 44-річного брата 
Анджея Бояковського. Їх відвели на берег ріки Серет, де вбили 
пострілами в потилицю. Свідок, який бачив усе на власні очі, 
розповідав, що їх вели четверо військових та двоє в цивільному. 
Чотирьох домініканців – 69-річного отця Героніма Франциска 
Льонґаву, 84-річного брата Реґінальда Червонку, брата Методія 
Кароля Іваніщува та 71-річного Юзефа Вінцентовича, що нале-
жав до Третього ордену домініканців жорстоко замордували в 
келіях Чортківського домініканського монастиря. Під час нападу 
на храм і монастирську обитель кати вчинили погром і поглуми-
лися над Пресвятими Дарами. 
За радянських часів трагедію замовчували, однак віряни зберег-
ли та переказали правду про те, що вчинили сталінські окупанти 
перед своїм відступом із Чорткова. Навіть тоді, незважаючи на 
заборону, люди приходили молитися на цвинтар перед гробни-
цею домініканців і на могили чотирьох ченців на березі ріки, 
запалювали там свічки та покладали квіти. Коли 2 липня 1991 
року відбулася ексгумація та перепоховання розстріляних над 
Серетом мучеників, то в численній процесії на чолі з духовенст-
вом йшли римо-католики, греко-католики та православні. На 
встановленому пам’ятнику українською та польською мовами 
викарбували прізвища загиблих ченців. 
В часи радянської України було важко уявити підготовку беати-
фікаційного процесу, тому це стало можливим лише наприкінці 
минулого століття. 
2 липня 1991 р. останки мучеників урочисто перенесли з берегу 
Серета до склепу на цвинтарі. 10 червня 2006 р. з Ватикану 
надійшов дозвіл на відкриття беатифікаційного процесу. 
Свідченням смерті вісьмох домініканців як мучеників за віру, а не 
як постраждалих під час грабунку костелу, став образ Богомате-
рі, обстріляний кулями. Тоді ще єпископ-помічник Львівський 
Мар’ян Бучек, якого призначили захисником справедливості 
цього канонізаційного процесу, розповів, що отці-домініканці, 
повернувшись до Чорткова, вже понад 15 років збирають свід-
чення про своїх співбратів-мучеників.  



На внутренних панелях размещаются 

наиболее важные сведения. Используй-

те эти панели, чтобы кратко рассказать 

о вашей организации, о товарах или 

услугах. Текст должен быть достаточно 

кратким, чтобы у читателя возникло же-

лание получить дополнительные сведе-

ния о товарах или услугах.  

Чтобы текст легко читался, используйте 

дополнительные заголовки.  

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consum 

dolor sit amet, 

conect etuer 

facilisi cipit lobortis 

nisl ut aliquip ex 

en ommodo conse. 

Duis tonsequat. 

Vel illum dolore 

eu feugiat ulla 

facilisis at vero 

eros et accumsa et orem ipsum dolor si 

amesl ut aliquip ex en mquat. Duis 

teeugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex en omuat. Rem ipsum olor sit 

amete moestie consequat, vel illumacilisis 

at vero. 

Пояснительная подпись под 
рисунком. 

Главный внутренний заголовок 

Адрес основного места работы 
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Дополнительный заголовок  

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tution 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis te feugi 

facili senim adieu ismod. Duis autem dolor 

in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum. 

Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit au 

gue duis dolore.  

Дополнительный заголовок  

Lorem ipsum dolor sit amet, dolore 

consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. Ut 

wisis enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tution ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  

Duis te feugi facilisi. Duis autem dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent. 

Luptatum zzril delenit au gue duis dolore te 

feugat nulla facilisi.  

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci taion ullam corper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex en commodo consequat. 

Duis te feugi facilisi per suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex en commodo consequat. Duis 

te feugifacilisi amet, conse. Ut wisis enim 

ad minim veniam, quis nostrud exerci tution 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis te 

feugifacili siut aliquip.  


