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Від 2006 року ми, Сестри Редемптористки, працюємо на Хмельниччині і в місті Кам’янець Подільський. 

Зараз на місійній станиці проживає 8 молодих сестер. Наше монаше життя передбачає місійне 

служіння різним верствам населення. На Хмельниччині сестри активно задіянні в життя кількох 

парафій. Вони катехизують дітей, готуючи їх до Першої Сповіді і урочистого Святого Причастя. Без уваги 

не залишаються дошкільнята й підлітки, останні поглиблено вивчають правди віри. Впродовж трьох 

років при монастирі діє іконописна майстерня, яку провадять сестри. Вона об’єднує людей різних 

конфесій. Від початку повномасштабного вторгнення росії, місто Кам’янець Подільський прийняло 

велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Для декого з них процес написання ікон має не лише 

духовне, але й терапевтичне значення. Слід згадати, що двері обителі є відкриті для потреб людей, які 

втікають від бойових дій. В нашому монастирі знаходили прихисток сім’ї з дітьми, які належали до 

різних конфесій і релігій. Так до прикладу, досвід солідарності, гостинності, взаємо помочі і життя під 

одним дахом з кримськотатарською сім’єю був важливим і цінним, як для сестер, так і для 

мусульманської родини. 

В нашому монастирі відбуваються щотижневі зустрічі молоді, систематичними є також зустрічі 

спільноти жінок з греко-католицьких парафій міста Кам’янця Подільського. В умовах війни, хочемо 

надати молоді і людям, які до нас приходять  безпечний, затишний простір, де вони зможуть побути 

разом, ділитись та поглиблювати свій досвід віри, отримати механізми для психологічної 

самодопомоги та почерпнути іншу інформацію, корисну для щоденно життя у воєнних реаліях. 

Ворожі російські обстріли енергетичної інфраструктури України, мають за ціль зламати дух українців. В 

«переддень» зими вимикання світла, а відповідно й опалення будинку ускладнює наше проживання й 

успішне подальше служіння людям.  

Саме тому ми звертаємось до Вас з проханням допомогти нам придбати генератор, який  забезпечив 

би приміщення монастиря теплом і світлом. Для нашого будинку необхідним є генератор з наступними 

характеристиками:  KS 7000E G 5,5 kW газовий і бензиновий, 230 V. Його ціна складає близько 1200 

євро. Праця/служіння наших сестер не приносить прибутку, який міг би покрити необхідні витрати на 

покупку. 

Ми будемо вдячні Вам за позитивний розгляд нашого прохання і підтримку цього проекту.  

З найкращими побажаннями добра, перемоги і миру, 

Сестри Редемптористки 

 

Додаток.  



 

 

  



 

 


