
14-16.04.2022 
Samen met de hele Kerk herinneren we ons het lijden en de dood van Jezus Christus, 
uitgedrukt in het Paastriduüm. We wachten op de Opstanding omdat we de Opstanding nodig 
hebben! De afgelopen dagen bezochten we met vrijwilligers Czernichów, Makarów, 
Andrijiwka, Borodianka en andere dorpen in de buurt. Ondanks de vreselijke wonden die 
geslagen zijn, houden mensen nog steeds met alle macht vast aan het leven: ze gaan straten 
schoonmaken en herstellen gebouwen, als ze tenminste nog hersteld en beveiligd kunnen 
worden en ook al lijken ze op uitgebrande lucifers... Ondanks hun verwondingen staan mensen 
die we tegenkomen open voor contact en praten. En zulke ontmoetingen zijn zeer waardevol 
voor ons, omdat ze bewijzen dat geloof, hoop en liefde – het normale leven dus – ons, de 

bewoners van deze met bloed doordrenkte aarde, in 
staat zullen stellen herboren te worden en terug te 
keren naar naar normale menselijke relaties. 
We brachten hulp aan de ontheemden die in Vasylków 
verbleven: ongeveer 3.000 mensen. Deze kans werd ons 
gegeven door Charytatywni Freta die ons weer een 
lading hulp bracht! 
We zijn blij dat het ons gelukt is om mensen uit 
Konstantynówka, Druzkówka, Sloviansk, Kramatorsk in 
de Donbas en Cherson te evacueren: 139 mensen, 
waarvan de helft kinderen. 
Bedankt voor de steun en hulp aan Mr. Victor Berlin en 

de verzekeringsmaatschappij "Guardian" en aan de vrouw van de Poolse ambassadeur in 
Oekraïne, mevrouw Monika Kapa-Cichocka! 
Tot slot willen we ook bedanken voor de geweldige ontmoeting en het diner met de Poolse 
ambassadeur in Oekraïne, de heer Bartosz Cichocki. In zulke vriendschappelijke ontmoetingen 
zien we tekenen van leven en hoop op de wederopstanding! Wij danken vooral de 
ambassadeur voor zijn onschatbare hulp bij het bieden van opvang in de regio Lublin voor de 
laatste groepen die Oekraïne hebben verlaten. In gebed,  
Pater Mykhailo o.p. 
 
22-23.04.2022 
Tijdens deze feestdagen bezochten we locaties die 
getroffen waren door de inval van Russische troepen 
in de omgeving van Makarow en Borodianka (50-70 km 
van Fastow). Er is een gezin in Dmytriwka, wier gebouw 
ernstig beschadigd is door geweerschoten en 
bombardementen - ze zitten sinds 25 februari en tot 
op heden zonder elektriciteit. Ze vertelden ons hoe ze 
uitkijken naar Pasen, hopend op de opstanding van 
Christus. Door materiële hulpgoederen te schenken, 
krijgen we in ruil een geestelijk geschenk van hoop. 
Een belangrijk teken is dat mensen, net zoals ooievaars 
in de lente hun nesten weer opzoeken, naar hun 
huizen terugkeren en de wil niet verliezen om verder 
te bouwen aan hun eigen leven, in de hoop op het 
geschenk van vrede waarvoor we allemaal samen 
bidden. 
Beste vrienden! Iedereen bedankt voor jullie steun. 
Dankzij jullie hebben we meer dan duizend paasgeschenken klaargemaakt die vandaag de 
mensen in nood zullen bereiken! Moge de Opgestane iedereen zegenen! 
Pater Mykhailo o.p. 
 



Bericht van de vicaris van Kiev, pater Jaroslav Krawiec o.p. 

19 t/m 23 april: bijeenkomst in Florence van Dominicaanse provincies met o.a. magister 
Gerard Timoner o.p. en de Nederlandse provinciaal René Dinklo o.p. 

“Bouw een huis voor me in je armen.” Een mooi beeld over 
een van de diepste menselijke verlangens: geliefd zijn en 
je veilig voelen. 
De bijeenkomst van de Dominicaanse provincies vindt 
plaats in Florence van dinsdag tot zaterdag. Ook de 
Generaal van de Orde en zijn assistenten nemen hieraan 
deel. Bij aanvang vroegen mijn broeders me om te praten 
over de situatie in Oekraïne. Veel provincies deelden ook 
hun solidariteit met Oekraïne. Een van de mooie 
voorbeelden van zo’n open hart is het klooster in Zwolle, 
Nederland: tientallen Oekraïense vluchtelingen worden er 
opgevangen. Ik voeg eraan toe dat de Dominicaanse 
gemeenschap in Zwolle sinds lang goede vrienden zijn die 
Miszka Romaniv en de activiteiten van het Sint Martinus-
de-Porreshuis in Fastiv al jaren steunen. Vandaag heb ik 

René Dinklo gesproken over de pastorale initiatieven van de Nederlandse Dominicaanse 
provincie. Een daarvan was het werk van kunstenaars in de kapel van de Moeder van Smarten 
in Zwolle: deze prachtige kapel is vandaag in geel en blauw ter ere van de oorlogsvluchtelingen 
uit Oekraïne. 

Het is gewoon niet meer hetzelfde. 
Gisteren is weg. 
Ik kan de pijn gewoon niet verdringen.  
Alleen: bouw een huis voor me in je armen 

 
25-26.04.2022 
In deze dagen vierden onze broeders van de Oostelijke 
Ritus Pasen! We hebben op alle manieren geprobeerd 
hun paasvreugde te ondersteunen door die te delen met 
degenen die het nodig hebben. De vluchtelingenstroom 
groeit en we bidden voor onze vrienden die proberen te 
vluchten, vooral degenen die de regio Donetsk willen 
verlaten. We vragen dus vooral om gebed, opdat ze de 
moed hebben hun gevaarlijke plaatsen te verlaten, en 
dat ze passend vervoer en een schuilplaats vinden! We 
proberen hulp te bieden aan door oorlog verscheurde 
dorpen - we blijven investeren in cilinders, bouwfolie en 
natuurlijk voedsel. In Borodianka, dat veel geleden heeft 
onder de acties van de Russische troepen, bouwen ze 
lichte tijdelijke gebouwen zodat mensen de 
mogelijkheid hebben om terug te keren en ergens voor 
een tijdje te wonen. In dit verband vragen wij passende 
materialen te leveren om dergelijke tijdelijke gebouwen 
uit te rusten: er is behoefte aan wasmachines, drogers, klein en groot servies, gasfornuizen, 
waterkachels, matrassen, dekbedden, kussens en beddengoed. Al deze dingen kunnen in 
Oekraïne naar ons (Fastiv) gestuurd worden, en in Polen naar Warschau (« Charytatywni Freta 
»). Hartelijk dank voor uw hulp aan het Nationaal heiligdom van Onze Lieve Vrouw Gods in 
Berdyczów! Aan allen die bidden en ons helpen in deze moeilijke tijd, moge de Opgestane 
Christus jullie zegenen! Voor eeuwig lof. Amen! 
Pater Mykhailo o.p. 


