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Під кінець першої декади ХХ-го століття
костьол
в
Збаражі
постановив
утворити
душпастирський осередок в Чорному Лісі.
Бернардини всіляко сприяли мешканцям для
зведення костелу як в матеріальному, так і в
фінансовому плані. Брати
дуже шанували мешканців
цього села, котрі десятками років матеріально підтримували монастир і тому
хотіли віддячити парафіянам у вигляді каплиці.
Запропонована
будова
мала позитивну реакцією
мешканців села, не тільки
римо-католики, а й грекокатолики в різний спосіб
присвятили себе реалізації цього плану.
В 1909 році Яцко і Анєля Плавуцькі
подарували під будову каплиці (костела) земельну
ділянку. Пізніше монастир докупив ще 11,5 соток
землі, під будову майбутньої резиденції для
душпастиря.
В 1912-1913 роках тривала будова каплиці і
резиденції фінансована з джерел костьолу
збаразького і австрійської влади, які переказали 300
крон. Проведено також збір пожертвувань серед
вірних парафії в с. Чорний Ліс, та в філіальних
парафіях. Дякуючи зібраним коштам будову було
закінчено.
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В 1913 році з дозволу представника
метрополії, адміністратор парафії о. Сальватор
Шпіля освятив каплицю, і надав їй титул св. Анни.
Святиню збудовано з цегли в неоготичному
стилі, розмірами - 12 метрів довжини і 7 метрів
ширини. Культове приміщення має форму корабля,
однонавове, оштукатурене, торці двосхилого даху
були увінчані хрестами. Дзвіниці костел не мав, а
невеликий дзвін-сигнатурка знаходився у шпилі. Всі
праці бляхарські виконав брат Понтіан Блашчик.
З того часу
вірні користувалися
власним
костелом (каплицею), до якої
кожну неділю і
урочисті
свята
доїзджав капелан
із Збаразького костьолу. В 1915
році було закуплено стації «Хресної дороги», один
феретрон (процесійна ікона) і дві білі процесійні
хоругви. Варто зазначити, що не збереглися
докладні дані, котрі стосуються душпастирської
праці в Чорному Лісі.
Дзвіниці костел не мав, а невеликий дзвінсигнатурка знаходився у шпилі.
У вересні 1930 року, храм був наново
освячений у присутності шести священиків-монахів
із Збаразького монастиря під назвою – костьол
Матері Божої Сєвної.
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На
дерев’яному
вівтарі,
до
закриття
костелу, зберігався напис:
«Фундаторка закінчення
костелу і вівтаря – Марія
Олещук» (польською мовою). Вівтар не зберігся.
Богослужіння відбувалися
кожної
3-ї
неділі і у свята. У 1946
році костел закрили. Завдяки багатьом мешканцям села Чорний Ліс
костел було відновлено, відкрито і освячено 8
вересня 2001року. Тепер богослужіння проходять
кожної неділі, кожної першої п'ятниці місяця та у
великі свята. З часу відкриття храму служби
проводили: о. Полікарп, о. Льонгін, в наш час – о.
Берард (в миру Анатолій Задойко).
За матеріалами Вікіпедії.

5

Література.
Костел Марії Севної [Текст]: с. Чорний Ліс //
Духовні святині Збаражчини / Збаразька центр. б-ка,
метод.-бібліогр. від.; уклад. Н.Сенчишин; ред.
Т.Кульпа. – Збараж: [б.в.], 2008. – С.86.
*****

Каплиця в Чорному Лісі [Електронний
ресурс] // Орден Менших Братів Францисканців в
Україні. – Електрон. текстові та граф. дані. –
[Україна],
2006-2013.
–
Режим
доступу:
http://zbarazh.ofm.org.ua/filia.htm, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр., пол., англ. – Опис
зроблено: 07.10.2013.

Костелу Марії Сєвної у селі Чорний Ліс
сто років [Електронний ресурс] // Народне слово.
– Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2012.
– Режим доступу: http://narodne-slovo.te.ua/2013/09/
06/kostelu-mariji-sevnoji-u-seli-chornyj-lis-sto-rokiv/,
вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис
зроблено: 07.10.2013.

Чорний

ліс

(Збаразький

район)

[Електронний
ресурс]
//
Вікіпедія:
вільна
енциклопедія. – Електрон. текстові та граф. дані. –
[Україна], 2012. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.
6

org/wiki/Чорний_Ліс_(Збаразький_район), вільний.–
Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Зміст: Історія;
Пам'ятки; Костел; Будівництво церкви; Соціальна
сфера; Населення; Мовні особливості; Персоналії;
Література. – Опис зроблено: 07.10.2013.

7

