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Сиротинець містечка МИЛОСЕРДЯ св. МИКОЛАЯ під опікою служебниць
господа і діви марії з матара
(КРИХІВЦІ, Івано-франківська область)
Містечко Милосердя святого Миколая було засноване в Івано-Франківську в 2004
році Згромадженням «Служебниць Господа і Діви Марії з Матара» (Чернечої Родини
«Воплоченого Слова») для того, щоб допомагати потребуючим, тим, хто є

відкинутим суспільством і не має житла чи когось, хто би їх міг підтримати.
У 2002 році, на початках нашого заснування у Івано-Франківську, Україні, ми навіть
не планували відкрити Дім Милосердя. Але Бог планував за нас, коли одного разу
один чоловік з 16-літньою вагітною дівчиною постукав у двері нашого монастиря в
Івано-Франківську і сказав: « Будь ласка, допоможіть Ірині (так вона називалася)
народити її дитину. Вона – сирота і не має куди йти». Ми сказали «добре». Так, Ірина
залишилася з нами. Через декілька місяців її подруга Ольга з того самого
державного інтернату з’явилася з тією самою ситуацією (будучи вагітною),
постукала у наші двері і попросила допомоги. І ми сказали «добре». І все ще через
декілька місяців п’ятирічна Катя, наша сусідка, прийшла до нас, просячи
залишитися з нами, оскільки її мама випивала і приймала наркотики. І так Катя теж
залишилася з нами.
Так ми зрозуміли, що Бог хотів чогось більшого від нас, щоб допомагати цим людям
у кращий спосіб. У 2004 році за допомогою одного американського доброчинця ми
купили будинок для потребуючих і назвали його Дім Милосердя святого Миколая. В
той час нас було 70 у цьому будинку (одинокі матері з дітьми, діти-сироти, вуличні
діти, пристарілі жінки і 4 сестри, котрі організовували дім). Це було як в українській
казці «Рукавичка», де було багато персонажів у маленькому місці. Але попри це ми
були дуже щасливі, щоб допомогти людям.
Зараз можемо поділити усіх членів Містечка Милосердя святого Миколая на 3 групи:
Одинокі матері з дітьми у Горохолина Івано-Франкіської області.
Пристарілі жінки у Тернополі.
Діти-сироти та діти з проблематичних родин, котрі живуть у Крихівцях-ІваноФранківську.
Їх є зараз 34. Найменшій – 2 роки, а найстаршій -18 років. Протягом цих років у нас
було більше, ніж 150 дітей. Вони живуть з нами за дозволом держави або їх батьків
(якщо вони в них є), котрі, за звичай, мають серйозні проблеми з алкоголем чи
наркотиками, або жалюгідну економічну ситуацію і, як наслідок, не в змозі дати
своїм дітям гідне життя та освіту. Ми не забираємо законних прав від батьків,
сподіваючись на їхнє навернення ( дійсно: маємо 2 матері, що залишили алкоголь,
щоб зберегти своїх дітей; перебувати з нами є шансом для них). У нас 12 маленьких
дітей, для яких у нас є садочок, де вони можуть перебувати під час дня. Інші ходять
до школи. Сестри відповідають них: піклуються про малих дітей і роблять домашні
завдання зі старшими, вчать їх молитися, дивляться за їх поведінкою, організовують

культурний, спортивний та здоровий відпочинок, тощо.
Якщо ви хочете пожертвувати на сиротинець, для матерів-одиначок або престарілих
жінок, Сестри будуть дуже вдячними. Ви можете виписати чек на ORPHANS in
UKRAINE (для сиротинця) або SPECIAL NEEDS IN UKRAINE (для матерів-одиначок
або престарілих жінок), і вишліть на адресу канцелярії:
Archbishop’s Chancery
810 North Franklin Street
Philadelphia PA 19123
Ви отримаєте подячного листа і квитанцію, яку можна подати при оформленні
податків. Щира всім подяка! Нехай Господь благословить вас!

