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Генеральний 

дім 

 

у 1932 р. у Бразилії серед українців діаспори. Спочатку це було 

Згромадження Сестер Францисканок Третього Чину, а з 1945 р. – 

Сестер Катехиток Святої Анни. 30 березня 1991 року разом із 

Блаженнішим Мирославом Кардиналом Іваном Любачівським, на 

його запрошення, в Україну приїхали дві сестри і почали своє 

служіння у Митрополичих палатах на Святоюрській горі. З 1992 

року започатковано новіціят у Брюховичах і відтоді Згромадження 

поповнилося новими покликаннями з України. 

 
   БРАЗИЛІЯ. ПАРАНА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRMÃS CATEQUISTAS DE SANT’ANA 

CAIXA POSTAL, 23543 

81.150-313 CURITIBA 

PARANÁ – BRASIl 

tel / fax: 041 3246 29-12 

email: аnapelek2@gmail.com 

сайт: http://icsantana.org.br/ 
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ДІМ АДМІНІСТРАТУРИ В УКРАЇНІ 

 

 

 
 
вул. Гоголя 14, кв. 4 

м. Львів 
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ДІМ СВЯТОЇ АННИ 
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вул. Широка, 6 

м. Львів – Брюховичі 
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Розташування домів Адміністратури 

Сестер Катехиток Святої Анни в Україні 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Герб Згромадження Сестер Катехиток Святої Анни складається з таких 

частин: 

 Кола Герба означають, що всі члени Згромадження є об’єднані 

любов’ю в одній спільноті, у якій має бути “одне серце і одна душа”.  

 Прямокутний фон Герба у синьо-жовтих кольорах, які входять до 

символіки України, вказує, що особливим завданням Згромадження є праця для 

добра українського народу.  

 Розгорнута книга означає Конституцію Згромадження і те, що її 

сумлінне виконання є впевненою дорогою до досконалості.  

 Обручка означає нашу посвяту, заручини з Христом та вірність Йому. 

 Хрест і його полум’я на Гербі означають, що Христос є центром 

нашого богопосвяченого життя і що досконала любов вимагає зречення і 

жертви, тобто несення свого хреста.  

 Полум’я вогню вказує на любов, яка має проникати усе життя сестер, і 

що любов є вершиною християнської досконалості. 

Сестри Катехитки Святої Анни (СКСА) – це жіноче чернече Згромадження 

Української Греко-Католицької Церкви. 

Сестри прагнуть осягнути християнську досконалість через виконування Божих 

заповідей та Конституції Згромадження, через дотримування Євангельських рад, підтверджених 

довічними обітами Убожества, Чистоти і Послуху. Також метою є: через наслідування Христа 

брати участь в спасенній місії Господа у Його Церкві, реалізуючи діло християнського 

виховання згідно харизми Згромадження.   

Харизмою Згромадження є: ВЗАЄМНА ЛЮБОВ, РАДІСТЬ І ПРОСТОТА, що є основою 

життя у спільноті та діяльності сестер. Служіння сестер виражається у молитві, катехизації та 

вихованні дітей, молоді і старших у християнському дусі та у допомозі потребуючим. 

 



Опис чернечого одягу 

 
Офіційним одягом сестер є: чорний габіт з білим комірцем, чорна намітка з 

білою смужкою та нагрудний хрестик. А також сестри носять габіти і білого 

кольору.  
 

 

Згромадження Сестер Катехиток Святої Анни засноване у 1932 р. у 

Бразилії серед українців діаспори. Засновником є о. Омелян-Йосафат Ананевич, 

український священик-місіонер, який працював у Бразилії. Співзасновницею 

Згромадження є с. Франциска-Марія Водоніс. Спочатку це було Згромадження 

Сестер Францисканок Третього Чину, а з 1945 р. – Сестер Катехиток Святої 

Анни. 

Свого часу, а саме 1951 року, о. Омелян листовно звернувся до сестер із 

словами: «Тоді ми, францішкани, поїдемо на Україну і ви, сестри, також і 

аж там маєте сповнити свою велику задачу». Пророчі слова і мрія 

Засновника почали здійснюватися в березні 1991 р., коли Глава УГКЦ 

Верховний Архиєпископ Мирослав Іван Любачівський урочисто повертався в 

Україну. Тоді він запросив двох наших сестер з Бразилії, щоб вони 

супроводжували його в подорожі, а також щоб розпочали свою працю в 

Україні, а саме: в Митрополичих палатах у Львові. У серпні того ж року 

приїхали ще три сестри, які розпочали пасторальну працю на рідних теренах. З 

1992 року започатковано новіціят у Брюховичах, таким чином Згромадження 

поповнилося новими покликаннями з України.  

На основному виді діяльності 

сестер уже наголошує сама назва 

Згромадження – Катехитки Святої Анни. 

Отже, основною їхньою діяльністю є 

катехизація. Сестри катехизують у 

школах, лікарнях, на парафіях. Їхня 

праця полягає у вихованні дітей, молоді 

та старших в дусі християнської віри.  

 



 проводять катехизацію у школах, лікарнях та на парафіях  

 організовують реколекції та дні духовних зустрічей для 

дівчат  

 проводять літні християнські табори 

 організовують християнські спільноти при парафіях 

 працюють в захристії на парафіях, дбають про красу і 

чистоту Божих храмів 

 займаються церковним співом 

 дбають про красу і чистоту Божих храмів, священичих риз 

 у Бразилії сестри працюють також у домах для стареньких 

людей та дбають про них, а також: 

 допомагають священикам у християнському вихованні 

українських емігрантів, особливо при українських 

парафіях та школах 



 


