Отець Емiлiян Ковч
/1884-1941/
Емiлiян Ковч народився 20 серпня 1884 р. косiвського повiту на Гуцульщинi як син о.
Григора Ковча, мiсцевого греко-католицьког пароха. Греко-католицьким священиком був
теж його тесть а також всi три його шваґри i два з його трьох синiв. Матуру здобув у
Львовi. В роках 1905-11 студiював теологiю в римськiм Колеґiум Рутенум. В 1910
одружився з Марiєю-Анною Добрянською /1891-1939/, а з наступному роцi прийняв
єрейськi свячення з рук станиславiвського єпископа Григорiя Хомишина. Пiсля короткого
адмiнiстрування парохiєю в Пiдволичиськах в пов. Скалат, зголосився до працi серед
українських колонiстiв у Боснi, де сповнював священичу службу в Прiєдор /парохiя
Козарацiв/. Пiсля повороту до Галичини став сотрудником в парафiї Серниках Горiшних
на Рогатипщин /1916-19/. В 1919 вступив до Української Галицької Армiї i був придiлений
капеляном до т. зв. Вережанського Коша. Перейшов галичанську й надднiпрянську
кампанiю, даючи приклади безстрашного капеляна в нобезпечнiй службi. Iнтернований
поляками, опiсля звiльнений, в роках 1921-1922 був коротко парохом в Боршовi, коло
Перемишлян, а згодом прийняв канонiчно службу пароха Перемишлян з дочiрною
церквою в селi Коросно.
Як парох в Перемишлянах, о. Ковч проводив всебiчну релiґiно-суспiльну дiяльнiсть.
Вславився теж як проповiдник i органiзатор мiських Евхаристичних Конгресiв, вiддав себе
на службу своїм парохiянам, прямо занедбуючи матерiальнi iнтереси своєї сiм’ї. Не уникав суспiльної дiяльности свiтського характеру, був iнiцiятором, провiдником i
органiзатором цiлого ряду починiв культурноосвiтньої i економiчної натури /суспiльного
руху/. Був беззастережним прихильником незалежности України враз їз влученням
простору був що ї Схiдної Галичини до майбутньої української держави. Та консеквентна
полiтична постава, як теж припадки iгнорування несправедливих рiшень адмiнiстрацiйних
властей /н. пр. всупереч заборони будова церкви в одному з присiлкiв/ були причиною
конфлiктiв з польськими властями, а у вислiдi цього були грошевi кари, а навiть кара
позбавлення волi - частинно вiдбування в студитському монастирi в Угновi коло
Перемишлян /згiдно з 22 статтею Конкордату з 1925 р./ Незалежницькi погляди i
дiяльнiсть о. Ковча не були повязанi з якимнебедь почуттям ворожости супроти полякiв.
Iтак, коли н. пр. пiсля вересневої поразки 1939 р. деякi парохiяни з Коросна допустилися
грабежi польських кольонiстiв, о. Ковч в дуже гострих словах натаврував їхнiй вчинок i
катеґорично наказав повернути забранi речi, - що теж було виконане. Зорганiзував теж
допомогу для польських вдiв i сирiт. Такi факти, як теж вiдвага, о. Ковча в часi т. зв.
Перших Совєтiв /1932-1941/, яка проязлядася мiж iншим теж в продовжуваннi традицiї
публичної процесiї i свячення води на свято Господнього Богоявлення, /популярно
Йордан/ стали причиною того, що до парохiяльної церкви в Перемишлянах почали теж
горнутися поляки-римокатолики.
Прибуття нiмецьких вiйськ в 1941 р. було для бiльшости галицьких українцiв радiсною
подiєю: скiнчилося панування совєтiв, проклямацiя незалежности України ЗО червня
1941 р. робили надiю на створення власної держави. Хоч пiсля вiдходу совєтських вiйськ
вибраний старостою перемишлянського повiту, не пiддався загальнiй евфорiї, обмежуючи
себе у своїх публичних виступах особливо до вiдпзв до української молодi, щоб вона не
вдала втягнути себе до злочинних вчинкiв, головно в обсягу твореної новим окупантом
української полiцiї Полiтика нової властi скоро розвiяла облуду, а о. Ковч не
запереставав таврувати публично злочини нового режиму.

Особливої важливости набрало в той час жидiзське питання. Вже невдовзi пiсля приходу
нiмцiв вiддiл СС зiгнав до будинку синаґоґи групу жидiв з метою спалення їх живцем. O.
Ковч, завдяки притомности ума, а також доброму знанню нiмецької мови, зумiв намовити
нiмцiв на вiдступлення, пiсля чого сам з допомогою парафiян вiдбльокував дверi, що
уможливило виведення частини жидiв з горiючої синаґоґи. Геройство пароха
Перемишлян не могло проте знiвечити нiмецьких плянiв нарадовбивства. В
Перемишлянах жиди становили бiльшiсть населення, тому теж не могло бути мови про
їхнє масове рятування. Коли ж в жидiвськiй групi зявився рух переходу на християнство,
- хоч з iншої сторони було вiдомим, що гiтлерiвськi расовi “закони” байдуже вiдносяться
до релiґiйної приналежности осiб жидiвського походження i вихрищення не збiльшує
шансiв на врятування, о. Ковч не вагався катехизувати i христити жидiв, якi того просили.
Це робив спочатку iндивiдуально, пiзнiше як процес знищення пропiшився, христив
масово всупереч заряджень окупацiйних властей з легковаженням попередження. Що
бiльше, пiсля вiдокоемлення ґетто, вiн звернувся до властей з домаганням уможливити
йому обслугу громади жидiв-християн в ґетто. Правдоподiбно вiн навiть звернувся з
листом до Гiтлера, тавруючи злочини нацистiв. Вiдношення о. Ковча до гiтлерiвської
полiтики мало у наслiдках арешт вiдважного капеляна /З0 грудня 1942 р./ Вкинений до
львiвської в’язницi при вул. Лонцкого, не тiльки що признався до виконання хрищення
жидiв, але теж вiдмовився пiдписати зобовязання заперестати цю практику на будуче,
що було всупереч зарядженням окупанта. Не зламало о. Ковча побиття, хоч не жалувано
йому ударiв з розрахунком на захитання його опору. Помимо того о. Ковч не тiльки не
пiддався диктату Ґестапо, але теж при цьому старався служити спiвв’язням як капелян i
рiвночасно теж заанґажував свого сина Сергiя, який вiдвiдував батька у в’язницi-до
пересилання ґрипсiв товаришiв в’язничної недолi.
Не одержавши вiд о. Ковча жодної деклярацiї, гiтлерiвськi властi рiшили умiсткти його в
концентрацiйнiм лаґерi в Люблинi. Там вiн одержав табiрне число 2399 i посадили його в
14 блоцi на третьому полi. В таборi на Майданку о. Ковч довершив межi свого героїзму
як душпастир посеред спiвв’язнiв рiзних нацiональностей i вiроiсповiдань: визнавав свою
таборову мiсiю за дар Провидiння i рiвночасно завдання до сповнення, останнє в життi
завдання священика - в листах з табору просив, щоб не робити заходiв про його
звiльнення, бо його мiсце є в таборi, де його нiхто не заступить в його мiсiї священика.
Просив також про молитви за творцiв табору й цiлої гiтлерiвської системи. В таборi
скiнчився життєвий шлях о. Ковча. Згiдно з офiцiйними даними смерть спричинила флегмона правої ноги 25 безезня 1944.
В 1966 роцi Українська Грекокатолицька Церква розпочала процес беатифiкацiї своїх
мученикiв 20 сторiччя. Посеред них знайшов мiсце також о. Емiлiян Ковч. Враз iз 26
iншими Слугами Божими його проголосив блаженним Iван Павло II пiд час папської
вiзити в Українi в червнi 2001 р.

