
 
 

ЗНАЧЕННЯ ЛОГОТИПУ Хої ГЕНЕРАЛЬНОЇ КАПІТУЛИ 
Рим, 8-24 липня 2013 

 
 

ХРЕСТ 
 Знак нашого спасіння і віри. Це наша єдина мудрість. Він 

символізує людство, яке Ісус Христос зібрав з чотирьох 
кінців світу, а також чесноти людської душі: основа 
хреста означає віру, яка повинна бути сильною і глибоко 
закоріненою; вертикальне рамено хреста – це надія, яка 
спрямована до неба; ширина хреста означає любов, яка 
повинна обійняти і наших ворогів; довжина хреста – це 
витривалість до кінця. Жовтий колір символізує велич і 
пошану до хреста. 

 
СОНЦЕ – КОЛО 
 Коло є найстаршим символом сонця. Воно не має ні 

початку, ні кінця, тому символізує вічність і єдність. В 
цьому логотипі Сонце є центральною точкою, яка об'єднує 
три постаті, що біжать до хреста. Сонце – це джерело 
світла, тепла і життя. Його промені просвічують все 
довкола. Помаранчевий колір означає переміну, 
спричинену вогнем. 

 
A Ω 
 "Я – Альфа і Омега, початок і кінець" (Одкр. 21, 6) Ісус 

Христос є Засновником і Завершителем нашої віри. Білий 
колір символізує чистоту і непорочність. 

 
ПОСТАТІ 
 Три постаті сестер символізують три континенти, з 

яких походять наші сестри. Їхня кількість означає 
спільноту, центром якої є Ісус, який пообіцяв бути з 
нами завжди. Три постаті в русі символізують життя, 
радість і бажання висловити новий досвід спілкування з 
Христом. Різноманітність кольорів свідчить про 
багатство дарів, характерів та культур, з яких ми 
походимо. Ця різноманітність не є перешкодою, а, 
радше, доказом, що зближаючись до хреста, творимо 
зв'язок єдності і любові. 

 
 

Цілий Логотип є динамічним і барвистим.  
Він заохочує нас не залишатися на одному місці, не 
прив'язуватися до своїх переконань, уяв та бажань, 

але витривало бігти до мети з радісним серцем, 
вдивляючись в Ісуса Христа. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Біжімо витривало до змагання,  
що призначене нам, вдивляючись пильно     

в Ісуса, засновника і завершителя віри» 
Євр. 12,1-2 



 

 

 

«δι' ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, 
ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν 
Ἰησοῦν…»           Εβρ. 12,1-2 

«Let us persevere in running the race which lies before us, 

let us keep our eyes fixed on Jesus who inspires and 

perfects our faith»             Heb. 12,1-2 

«Cu statornicie să alergăm la lupta ce ne aşteaptă, cu 

ochii îndreptaţi la Isus, întemeietorul şi împlinitorul 

credinţei noastre»       Evrei 12,1-2 

«Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, 
s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa 
viery»         Hebr. 12,1-2 

«Perseveremos en la carrera que tenemos por delante, 
mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, que inspira 
y perfecciona nuestra fe»                         Heb. 12,1-2 

«S ustrajnošću trčimo da dobijemo na trki, koja nam 
je određena. Gledajući na utemeljitelja i usavršitelja 
vjere Isusa»        Hebr. 12,1-2 

«Corramos com perseverança ao combate proposto, 
com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, 
Jesus…»        Hebr. 12,1-2 

«Con pazienza corriamo la gara che ci viene messa 
innanzi, avendo lo sguardo fisso su Gesù, autore e 
perfezionatore della nostra fede…»                Ebrei 12,1-2 
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Дозвольте повідомити Вам, що 8-24 липня 2013 р.  

у Римі відбудеться Х
та

 Генеральна Капітула  

Сестер Чину св. Василія Великого. 
 

Просимо Вас пам’ятати нас у своїх молитвах, 

випрошуючи у Святого Духа мудрості,  

миру, світла і відваги,  

щоб ми були відкриті на голос нашого Господа. 
 

Молимося, щоб Святий Дух, скарб дібр і життя податель,  

провадив нас, зібраних разом, щоб ми прийшли  

до спільного розуміння Божого поклику  

і пізнали Божу волю і Його задум  

для майбутнього сестер Василіянок. 
 

З радісним серцем очікуємо продовження  

нашої подорожі у Господі, біжучи витривало до мети і  

«вдивляючись пильно в Ісуса». 
 

 

 

 

З молитвою у Христі, 
 

м. Міріям Клара Коваль, Архимандриня 

с. Джоанн Лікквар, Заступниця 

с. Йоана Бота, Генеральна Дорадниця 

с. Навкратія Завацка, Генеральна Дорадниця 

с. Ігнатія Гаврилик, Генеральна Дорадниця 
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