
 

 



 

 



 

 

ВІСНИК  

Івано-Франківської Архі єепархії УГКЦ 

№ №12 

(січень-червень 2016 р. Б.) 

м. Івано-Франківськ 

червень 2016 р. Б. 



 

 

 

Вісник 

Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ 

№12 (січень-червень 2016 р. Б.) 

Відповідальні: 

Канцелярія Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ 

 

Редакційна колегія: 

митр. прот. Олег КАСЬКІВ, 

прот. Віталій ТОКАР, 

ієрей Віталій ФЕДУН 

 

Літературний редактор 

п. Галина ГРИШКО 

 

Комп’ютерна верстка і дизайн 

Володимир ЛУКАШЕВСЬКИЙ 

© Івано-Франківське архієпархіальне управління УГКЦ 

Видавець: Івано-Франківське Архієпархіальне Управління УГКЦ 

 

Адреса: 76019 Івано-Франківськ, вул. Василіанок, 64 

Телефон/факс: +38 (0342) 78-53-76 

Електронна пошта Архієпархії: konsystorija@ukr.net 

Електронна пошта прес-служби: press.ugcc.if@ukr.net 

 

Офіційний сайт: www.ugcc.if.ua 

 

facebook.com/ugccif 

 

vk.com/eparhiaif 

 

twitter.com/ugcc_if 

 

youtube.com/channel/UCnjHh9SQNRLGG9nwJQ9lteA 

mailto:konsystorija@ukr.net
mailto:press.ugcc.if@ukr.net


 

 

Постанови Сімдесятої сесії Синоду Єпископів  

Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ,  

3-4 лютого 2016 року Божого, Львів-Брюховичі  
 

1.Для покращення функціонування інформаційної служби УГКЦ в  

Україні: 

А. Просити єпархіальних єпископів звернути увагу на професійний  

рівень прес-секретарів та їх належне матеріально-технічне забезпечення і 

призначити сталих відповідальних за прес-служби. 

Б. Рекомендувати єпархіальним єпископам створювати єпархіальні  

прес-служби, залучаючи професійних працівників. 

В. Доручити Департаментові інформації УГКЦ розробити і ввести  

програми з медіа-грамотності та навичок журналістської роботи для 

cемінарій і запровадити практичні тренінги з медіа-грамотності й комунікацій 

у рамках курсів постійної формації духовенства. 

2. Прийняти в першому читанні з внесеними поправками та доповнення-

ми Душпастирську інструкцію «Добрий пастир» та скерувати її Патріаршій 

комісії УГКЦ у справах духовенства на доопрацювання до другого читання. 

3. Прийняти в першому читанні із внесеними поправками та доповнен-

нями Пасторальну програму протидії гріхові корупції та скерувати її Комісії 

«Справедливість і мир» на доопрацювання до другого читання. 

4. Скерувати на повторне, друге, читання із внесеними поправками та  

доповненнями Пастирський лист Синоду Єпископів Києво-Галицького  

Верховного Архиєпископства щодо гріха корупції. 

5. Затвердити текст Звернення Синоду Єпископів Києво-Галицького  

Верховного Архиєпископства УГКЦ до представників органів державної  

влади, політикуму та громадянського суспільства України. 

6. Для належного вшанування сумних роковин 70-річчя Львівського  

псевдособору (8-10 березня 1946 року): 

А. 8 березня 2016 року Божого о 10:00 в архикатедральному соборі  

Святого Юра у Львові звершити поминальну Літургію, спогадуючи сумні по-

дії Львівського псевдособору. 

Б. Поблагословити план заходів щодо спомину 70-ї річниці Львівського  

псевдособору. 

В. Призначити в кожній єпархії та екзархаті Києво-Галицького  

Верховного Архиєпископства відповідального за поминання цієї річниці. 
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7. Задля відродження кооперативного руху в Україні: 

Б. Доручити економам ієрархічних структур Києво-Галицького  

Верховного Архиєпископства УГКЦ опрацювання та впровадження  

програми відродження кооперативного руху в Україні.  

В. Опрацювати та впровадити на курсах священичої формації програму 

навчання духовенства основ кооперативного руху. 

Г. Опрацювати текст синодального послання щодо кооперативного руху 

в Україні відповідно до традицій Української Греко-Католицької Церкви. 

8. Взяти до уваги план заходів Комітету із вшанування блаженного  

Омеляна Ковча в 2016 році. 

9. Сімдесят першу сесію Синоду Єпископів Києво-Галицького Верхов-

ного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви провести в 

квітні 2016 року Божого. 

Ці  постанови набирають чинності 22 лютого 2016 року Божого 

      

Голова Синоду 

† Блаженніший Святослав 



 

 

Постанови Сімдесят першої сесії Синоду Єпископів  

Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ,  

5-6 квітня 2016 року Божого, Львів-Брюховичі  
 

1.Для покращення функціонування системи запобігання духовним загрозам,  

пов’язаним з постанням і діяльністю деструктивних рухів: 

 А. Поблагословити подальшу роботу Бюро Києво-Галицького Верховного  

Архиєпископства УГКЦ у справах новітніх релігійних рухів. 

 Б. Рекомендувати єпархіальним єпископам призначити відповідно підго-

товлених представників від усіх єпархії та екзархатів Верховного Архиєпис-

копства для співпраці з Бюро. 

 В. Взяти до уваги Положення про Бюро Києво-Галицького Верховного  

Архиєпископства УГКЦ у справах новітніх релігійних рухів та сект і спряму-

вати його на доопрацювання Канонічному відділові Патріаршої курії УГКЦ. 

2. Затвердити текст Послання Синоду Єпископів Києво-Галицького Верхов-

ного Архиєпископства про подолання моральної недуги корупції. 

3. Прийняти із внесеними поправками та доповненнями Пасторальну програ-

му протидії гріхові корупції та доручити її до виконання Комісії 

«Справедливість і мир» у співпраці зі всіма іншими структурами Патріаршої 

курії УГКЦ. 

4. Затвердити Інструкцію з діловодства в Києво-Галицькому Верховному  

Архиєпископстві Української Греко-Католицької Церкви. 

5. Затвердити Норми служіння Божественної Літургії. 

6. Для розвитку християнського шкільництва в Україні: 

А. Щороку в наступний тиждень після свята Благовіщення Пресвятої  

Богородиці проводити Тиждень католицького шкільництва з метою  

підтримки та популяризації діяльності католицьких освітньо-виховних закла-

дів. Під час цього тижня особливо нагадувати вірним про їхнє батьківське 

право і обов’язок християнського виховання дітей. 

Б. Благословити ініціативу створення осередків та діяльності Асоціації  

християнських батьків України в єпархіях з метою об’єднання зусиль батьків 

заради визначального впливу на формування вільних, творчих, гідних грома-

дян України через освіту та духовний ріст кожної родини. 

В. У зв’язку з новітніми викликами, які стоять перед християнським  

вихованням дітей, усім вірним Української Греко-Католицької Церкви та лю-

дям доброї волі,  
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хто прямо чи опосередковано бере участь у процесах реформування структур 

та змісту освітньої сфери України, нагадувати про відповідальність, яка пе-

редбачає свідому суспільну позицію підтримки християнських цінностей і за-

безпечення  права батьків виховувати своїх дітей у християнському  

дусі в усіх формах освітніх та виховних інституцій. 

7. На заклик Святішого Отця, в усіх храмах Києво-Галицького Верховного  

Архиєпископства УГКЦ провести в неділю, 24 квітня 2016 року Божого, збір-

ку пожертв для гуманітарних потреб потерпілих від військових дій в Україні. 

8. Сімдесят другу сесію Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного  

Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви провести в червні 

2016 року Божого. 

Ці  постанови набирають чинності 12 квітня 2016 року Божого 

 

Голова Синоду 

† Блаженніший Святослав 



 

 

Постанови Сімдесят другої сесії Синоду Єпископів  

Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ,  

7-8 червня 2016 року Божого, Зарваниця  
 

  1.Для покращення материнської опіки Церкви над людьми, які  

постраждали внаслідок військової агресії, спрямованої на нашу державу: 

А. Доручити правлячим архиєреям у співпраці з Благодійним фондом 

«Карітас України» створити пасторально-соціальні місії на лінії розмежуван-

ня в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Кожній єпархії  

Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ взяти на себе  

зобов’язання забезпечити функціонування однієї місії. Координацію цієї  

діяльності доручити Координаційній раді душпастирства в кризових  

ситуаціях. 

Б. Доручити «Карітасу України» у співпраці з іншими компетентними церко-

вними структурами створити в Києві національний методологічно-

консультативний центр фізичної, психологічної та духовної реабілітації для 

травмованих війною. 

В. Просити Блаженнішого Святослава, щоб доручив Патріаршій комісії у 

справах священичого виховання у співпраці з  «Карітасом України» та  

іншими компетентними церковними структурами розробити та впровадити 

програму систематичного навчання священиків і семінаристів пасторально-

духовного супроводу людей, які постраждали від війни в Україні, та  

представити її на розгляд наступній сесії Синоду Києво-Галицького  

Верховного Архиєпископства УГКЦ. 

Доручити правлячим архиєреям упродовж двох місяців зібрати та  

подати до «Карітасу України» інформацію про фактичну кількість  

постраждалих від війни на території їхніх єпархій та екзархатів, про потреби 

цих людей та про можливості задоволення цих потреб. 

 2. Взяти до уваги звіт Комісії у справах родини УГКЦ. 

 3. Для належного відзначення Дня мирянина УГКЦ: 

А. Заохотити вірних Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ 

до участі у Всеукраїнській прощі до с. Страдч у День мирянина УГКЦ. 

Б. Душпастирям Києво-Галицького Верховного Архиєпископства  

26 червня 2016 року Божого, у День мирянина УГКЦ, додати до сугубої  

єктенії таке прохання за мирян та мирянські спільноти: «Ще молимось за 

всіх мирян, щоб, маючи приклад святих, і самі щиро прагнули святості й  

неустанно вправлялися в благочесті, ділах милосердя та молитві, Господи,  

вислухай і милостиво помилуй». 
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В. Взяти до уваги сучасний стан діалогу з УАПЦ (о). 

 4. Для більш ефективної реалізації Пасторальної програми протидії  

гріхові корупції: 

А. Доручити Комісії УГКЦ «Справедливість і мир»: 

  1) опрацювати та впровадити на курсах священичої формації тему  

протидії корупції; 

  2) провести практичні тренінги на тему протидії корупції в рамках  

курсів постійної формації духовенства; 

  3) провести практичні тренінги на тему протидії корупції серед  

інститутів богопосвяченого життя; 

  4) розробити програму просвітництва, яка б допомагала вірним  

усвідомлювати цю проблематику; 

  5) розробити Кодекс антикорупційної поведінки для працівників Курій  

Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ та Карітасів України. 

Б. Для розвитку руху протидії корупції  в Україні: 

  1) Поблагословити створення у складі Комісії УГКЦ «Справедливість 

і мир» (ad iterim) Центру протидії корупції, який відповідатиме за втілення  

Пасторальної програми протидії корупції та представлятиме думку УГКЦ 

громадськості; 

  2) Рекомендувати єпархіальним єпископам призначити відповідно  

підготовлених представників від усіх єпархій та екзархатів Верховного  

Архиєпископства для співпраці з Центром протидії корупції. 

 5. Для вдосконалення капеланського служіння в закладах охорони  

здоров’я: 

А. Рекомендувати єпархіальним єпископам заохочувати священиків до  

капеланського служіння в закладах охорони здоров’я. 

Б. Заохочувати медичних капеланів до активної душпастирської опіки у війсь-

ково-польових госпіталях, наголошуючи на важливості такого служіння. 

В. Просити правлячих архиєреїв Харківського та Донецького екзархатів взяти 

під свою духовну опіку військові госпіталі на своїй території та  

делегувати відповідальних за цю ділянку служіння; 

Г. Доручити Комісії душпастирства охорони здоров’я розробити  

семінарійну програму вишколу медичних капеланів. 

 6. Взяти до уваги сучасний стан втілення Стратегії розвитку УГКЦ на  

період до 2020 року «Жива парафія - місце зустрічі з живим Христом» у  

Києво-Галицькому Верховному Архиєпископстві УГКЦ. 
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7. Для покращення душпастирської опіки людей з особливими  

потребами: 

А. Правлячим архиєреям Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 

УГКЦ звернути пастирську увагу на осіб з вадами слуху та зору. 

Б. Доручити Катехитичній комісії Києво-Галицького Верховного  

Архиєпископства УГКЦ підготувати та видати молитовник шрифтом Брайля. 

 8. Затвердити текст Звернення Синоду Єпископів Києво-Галицького  

Верховного Архиєпископства УГКЦ щодо пожежі на Грибовицькому  

сміттєзвалищі. 

 9. Сімдесят третю сесію Синоду Єпископів Києво-Галицького  

Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви  

провести в листопаді 2016 року Божого. 

  

Ці  постанови набирають чинності 21 червня 2016 року Божого 

  

Голова Синоду  

† Блаженніший Святослав 



 

 

Норми служіння Божественної Літургії, затвердженні 

постановою № 5  сімдесят першої сесії Синоду Єпископів  

Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ,  

5-6 квітня 2016 року Божого  
 

1. Священик може служити лише одну Божественну Літургію на день і кори-

стати з пожертви за неї. 

2. Служити другу чи третю Божественну Літургію того самого дня в різних 

парафіях (релігійних громадах) або того самого дня для тієї ж парафії 

(релігійної громади) та користати з пожертви за них священик може: 

2.1. На підставі Декрету іменування до душпастирства у двох або трьох пара-

фіях (релігійних громадах) у таких випадках: 

2.1.1. У неділі та свята, коли вірні зобов’язані брати участь у Божественній 

Літургії, а парох (адміністратор) зобов’язаний без винагороди служити за па-

рафію. 

2.1.2. В інші літургійні дні на прохання парафіян у різних парафіях 

(релігійних громадах) того самого дня за домовленістю.  

2.1.3. Служити Божественну Літургію в намірі, отриманому з іншого джерела 

(особливо «інтенції» – кан. 717 Кодексу Канонів Східних Церков (ККСЦ)), та 

користати з пожертви за неї священик може тільки в дні, у які не має жодного 

іншого законного зобов’язання щодо служіння Божественної Літургії (п. 1). 

2.2. На підставі письмового дозволу або розпорядження свого єпархіального  

єпископа, обґрунтованого душпастирською необхідністю, у таких випадках: 

2.2.1. З огляду на конкретну потребу(и) або ситуацію(ї). 

2.2.2. На визначений термін або визначені дні для конкретної парафії  

(релігійної громади). 

2.3. У разі непередбачуваної крайньої душпастирської необхідності (похорон,  

нагальна потреба підмінити пароха сусідньої парафії, та ін.), про що зобов’я-

заний у місячний термін письмово повідомити свого єпархіального єпископа. 

3. Служити (співслужити) священику четверту Божественну Літургію одного 

дня категорично заборонено. 

4. У парафіях (релігійних громадах), де призначено більше священиків, парох 

(адміністратор) зобов’язаний розділити служіння Божественних Літургій між 

ними максимально рівномірно. 

5. Співслужити на Божественній Літургії та користати з пожертви за  

прийняте намірення може лише священик, який того дня не служив  

Божественної Літургії. 
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5.1. В інших випадках співслужіння священика одного дня на другій чи  

третій Божественній Літургії дозволене на похороні, на престольному  

празнику або з нагоди інших церковних урочистостей (прощі, відпусти) та на 

Архиєрейській Божественній Літургії, яку очолює власний єпархіальний  

єпископ, митрополит або Глава Церкви. Якщо Архиєрейську Божественну  

Літургію очолює інший архиєрей, то на це потрібно його вислове  

благословення. Намірення на такі Божественні Літургії бере священик  

приватно або визначає архиєрей. Священику користати з будь-якої пожертви 

за співслужіння на другій або третій Божественній Літургії заборонено. Якщо 

ж винагорода за намірення в такому випадку була складена, то священик по-

винен передати її до єпархіального доброчинного фонду. 

6. Для служіння чи співслужіння на Божественній Літургії священнослужите-

лі зобов’язані одягатися в усі ризи. 

6.1. Після виголосу «Благословенне царство» священикам приступати до спі-

вслужіння на Божественній Літургії заборонено. 

6.2. Священнослужителям, які служать (співслужать) на Божественній Літур-

гії, заборонено відлучатися від служіння для уділення святого таїнства Пока-

яння або з якихось інших мотивів. 

6.3. Священнослужителі, які з певних причин не співслужили на Божествен-

ній Літургії, можуть приймати на ній Пресвяту Євхаристію, якщо вони того 

дня Літургію не служили і не передбачається, що будуть служити. 

7. Щодо суми пожертв на Божественну Літургію, слід дотримуватися кан. 716 

ККСЦ. Парох (адміністратор) зобов’язаний прийняти на прохання парафіян 

та відслужити в парафії в домовлений термін окрему Божественну Літургію, 

якщо розмір пожертви становить суму, визначену єпархіальним єпископом 

(кан. 1013 §1,2. ККСЦ). 

7.1. Якщо на Божественну Літургію жертвують більше жертводавців, то  

максимальну суму пожертв за кумульовані намірення визначає єпархіальний 

єпископ. Залишок коштів з таких пожертв мають кумулюватися на інші окре-

мі Божественні Літургії. Жертводавець повинен дати особисту згоду на куму-

лювання його намірення. 

7.2. Приймаючи намірення на Божественну Літургію з інших Церков свого 

права, священик зобов’язаний виконувати приписи щодо відслуження  

намірень цієї Церкви. Тому, коли єпископ чи священик отримує намірення від 

жертводавців не з нашої помісної Церкви (УГКЦ), то їх кумулювати не  

можна, бо, відповідно до волі цих жертводавців, за кожне таке намірення  

належить служити окрему Божественну Літургію. 
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7.3. Щодо поминань на Божественній Літургії, то священик може їх  

приймати та користати з пожертви за них, якщо служить Літургію в  

наміренні, даному його парафіянами і з їхнього боку немає заперечень. 

7.4. Приймати на поминання в Божественній Літургії, яка служиться в  

наміренні, отриманому з інших джерел, особливо від вірних іншої Церкви 

свого права, категорично заборонено (кан.717 ККСЦ). 

8. З огляду на природу Божественної Літургії, обов’язок збереження  

літургійної дисципліни і недопущення зловживань та святотатства – ці  

норми строго обов’язкові до виконання, правопорушники підлягають карам 

згідно з ККСЦ 



 

 

Послання Папи Франциска до Блаженнішого Святослава,  

Верховного Архиєпископа Києво-Галицького  
 

«Яка дорога, о Боже, твоя ласка: людські сини  

під захист крил твоїх прибігають!» (Пс. 36 [35], 8). 

Як віруючі, ми шукаємо захисту під покровом «крил» Господа Бога, тому 

що ми дійсно є носіями божественної благодаті, але є ними, немов глиняний 

посуд (пор. 2 Кор. 4, 7). Деколи наш людський стан стає ще вразливішим че-

рез тяжкі історичні обставини, якими позначене життя Божого люду, спільно-

ти, яку Господь наш Ісус Христос здобув своєю Кров’ю. 

Українська Греко-Католицька Церква цими днями спогадує сумні події 

березня 1946 року. Сімдесят років тому ідеологічний та політичний контекст, 

як також ідеї, ворожі самому ж таки існуванню вашої Церкви, призвели до 

організації псевдособору у Львові, спричинивши десятиліття страждань пас-

тирів і вірних. 

Спогадуючи ці події, з глибокою вдячністю схиляємо голову перед тими, 

які ціною випробувань, а навіть і мучеництва, протягом цього періоду засвід-

чили віру, живучи нею з посвятою своїй Церкві та непохитною єдністю з На-

ступником святого Петра. Одночасно очима, просвітленими тією самою ві-

рою, споглядаємо на Господа Ісуса Христа, покладаючи на Нього, а не на 

людську справедливість кожну нашу надію. Саме Він є істинним джерелом 

нашої віри в теперішнє й майбутнє, адже ми впевнені в тому, що  

покликані звіщати Євангеліє також і серед будь-яких страждань та труднощів. 

«Та й хто вам заподіє лихо, коли ви стали ревнителями добра? Бо коли і 

страждаєте за справедливість – ви щасливі! (…) Господа Христа святіть у ва-

ших серцях, завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вимагає звіт про 

вашу надію, однак із скромністю та пошаною» (1 Пт. 3, 13-15). 

Повторюючи ці слова за святим апостолом Петром, висловлюю свою 

глибоку вдячність за вашу вірність і заохочую вас ставати невтомними свідка-

ми цієї надії, яка просвітлює наше життя та життя всіх братів і сестер навколо 

нас. Ще раз висловлюю свою солідарність з пастирями та вірними в усьому 

тому, що вони чинять у цей складний час, позначений випробуваннями війни, 

аби полегшити страждання населення та шукати шляхи миру для дорогої ук-

раїнської землі. 

Наша відвага і наша радість – у Господі. Саме Його прошу через заступ-

ництво Пречистої Діви Марії та мучеників вашої Церкви, щоби Боже  

утішення осяяло обличчя ваших громад в Україні та в інших частинах світу.  
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Одночасно від щирого серця уділяю вам, єпископам, священикам,  

монашеству та вірним Української Греко-Католицької Церкви особливе  

апостольське благословення, як знак моєї постійної любові й пам’яті про вас. 

Дано у Ватикані, 5 березня 2016 року. 

 

Блаженніший Святослав доручає всім душпастирям УГКЦ  

у неділю, 13 березня 2016 року,  

прочитати це послання після кожної Божественної Літургії  

16 

Вибрані документи Церкви 



 

 

Звернення Постійного Синоду УГКЦ  

після зустрічі зі Святішим Отцем Франциском,  

Папою Римським, 5 березня 2016 року 
 

Як душпастирі, ми говорили від імені нашого народу до Святішого 

Отця і до світу: «Папа Франциск нас почув». 

Війна є розгнузданим злом, радикальним порушенням Божої волі. Вона 

несе руїну і соціальне каліцтво, глибокий моральний занепад та невимовні 

людські страждання. Нам, душпастирям, та всім християнам і людям доброї 

волі Господь пригадує: «Істинно кажу вам: те, чого ви не зробили одному з 

моїх братів найменших – мені також ви того не зробили» (Мт. 25, 45). 

Протягом двох останніх років українці переживають новий вид  

агресії – гібридну війну, що спрямована на знищення незалежності, економі-

чної стабільності, історичної пам’яті та міжнародного становища. Європей-

ський народ зазнав вторгнення, його землі анексовані, промислові потужнос-

ті зруйновані, а економіка покалічена. Нападів зазнають свобода, самовизна-

чення, справедливість і добробут народу. Ідентичність українців систематич-

но паплюжить безжальна та добре продумана міжнародна пропаганда, якої в 

Європі не бачили з часів нацистського та радянського тоталітаризмів. 

Чому? Відповідь досить проста. Бо українці голосно заявили про свою 

Богом дану людську гідність. Вони вирішили розірвати з радянським мину-

лим, що несло геноциди, колоніалізм та імперіалізм, було люто безбожниць-

ким та глибоко корумпованим. У минулому столітті, в якому домінували чер-

воний та коричневий тоталітаризми, Україна стала тим, що історики назива-

ють «кривава земля». Близько 15 мільйонів загинули на цій землі протягом 

двох світових воєн, від національних та релігійних переслідувань, геноцидів, 

особливо Голодомору (штучного голоду) і Голокосту, воєнного голоду та етні-

чних чисток. Мільйони провели роки та десятиліття в тюрмах, таборах і за-

сланнях. 

Безбожні диктатори намагалися викорінити віру та цінності і знищити 

культуру та соціальну канву народу, щоб керувати, контролювати та експлуа-

тувати. Держава намагалася контролювати родинне життя. Аборти стали час-

тиною державної політики. Рівень алкоголізму нестримно зростав. Усі Церк-

ви та релігійні організації, що стали на боці переслідуваного народу, перетво-

рилися на мішень репресій. Терор був виразною державної політикою протя-

гом трьох поколінь. Страх закоренився в серці народу. Однак християни стій-

ко переносили переслідування, черпаючи натхнення у словах Господа:  
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«Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир. У світі страждатимете. Та  

бадьортеся! Я бо подолав світ». (Ів. 16, 33) 

Утверджуючи гідність людини, народ пережив справжній екуменізм у 

дії: бажання повної і видимої християнської єдності. Нова єдність, нова  

солідарність, нова відповідальність заради нової країни. Після розпуску Ра-

дянського Союзу 1991 року, що відбувся мирно, його республіки, які стали 

незалежними державами, отримали свободу і почали засновувати демократи-

чні інституції та запроваджувати вільну економіку, поважаючи суверенність і 

кордони сусідів. Однак у багатьох пострадянських країнах демократія не  

запанувала, а корупція стала новим способом життя. Для деяких розпад  

Радянського Союзу виглядав «найбільшою геополітичною катастрофою  

ХХ століття», і вони заходилися відновлювати минуле.  

 Це призвело до того, що в багатьох пострадянських країнах, включно з 

Україною, встановилися автократичні, клептократичні режими, які впрова-

джували репресії. Страждання народу продовжилися. УГКЦ залишалася со-

лідарною з суспільством, пропонуючи йому рецепти із соціального вчення 

Католицької Церкви.  

 Господь промовляв до сумління українців і Святий Дух привів сотні ти-

сяч людей, чоловіків і жінок, молодих і старших, стати разом на Майдані в 

молитві за народ. «Досить! Покінчімо з корупцією та системною несправед-

ливістю!» Утверджуючи гідність людини, народ пережив справжній екуме-

нізм у дії: бажання повної і видимої християнської єдності. Нова єдність, но-

ва солідарність, нова відповідальність заради нової країни. «Оце настанов-

ляю тебе я нині над народами й над царствами, щоб ти викорінював і руйну-

вав, вигублював і валив, будував і насаджував». (Єр. 1, 10) 

 Два роки тому масовим мирним протестом, який супроводжувався молит-

вою всіх національних релігійних спільнот, – православних, римо- та греко-

католиків, протестантів, юдеїв і мусульман, – народ сказав: «Досить! Ми бу-

демо вільними. Ми хочемо жити без страху і корупції, ми хочемо справедли-

вості. У нас є гідність». Люди зрозуміли, що їхня гідність – це не просто кон-

ституційна норма, а щось справді святе, частина Божого задуму. Молитви на 

Майдані, що відбувалися щогодини, допомогли протестувальникам зрозуміти 

фундаментальну біблійну істину – ми створені на образ і подобу Божу (пор. 

Бут. 1, 26) Саме вияв солідарності і жертовності, що походить від цього пере-

конання, вразив світ.  

 Проте не всі поділяли такі переконання. У декого з’явився побоювання, 

що нове розуміння свободи, гідності, відповідальності та можливість об’єд-

нання з європейськими народами могло поширитися на українських сусідів.  

18 
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Вони розуміли, що це треба було зупинити. І два роки тому весь український 

народ зазнав покарання рукою північного сусіда, що все ще ностальгує за ім-

періалістичною величчю радянської спадщини. Своє домінування вони підт-

римують лише страхом, залякуванням і повним контролем медіа, що супрово-

джується нехтуванням правами людини і свободою совісті. Покарання україн-

ців за їх відчайдушне прагнення бути вільними стало брутальним, цинічним і 

маніпулятивним. Цьому порушенню права навіть намагаються надати міжна-

родного виправдання та узаконення і плекають неприязнь та відкидання полі-

тичної волі народу України, намагаючись зупинити розвиток громадянського 

суспільства та встановлення справжнього верховенства права.  

 Глава Української Греко-Католицької Церкви та члени Постійного Синоду 

приїхали до Рима, щоб зустрітися з Його Святістю Франциском і розповісти 

йому про те, чим живуть їхні вірні та весь народ. Глобальна християнська ро-

дина та міжнародна спільнота повинні вповні зрозуміти: українці пережива-

ють насильницьку зовнішню агресію і потребують моральної підтримки та 

благодійної допомоги. 

 За офіційними даними загинуло близько 10 тисяч осіб, неофіційно – біль-

ше. Десятки тисяч поранені та покалічені. Війна безпосередньо зачепила 

п’ять мільйонів осіб, з яких майже половина були змушені покинути свої до-

мівки. Є близько два мільйони внутрішніх переселенців, з яких майже 300 ти-

сяч дітей, близько півмільйона покинули країну протягом двох останніх років. 

Для людини віри чи доброї волі ці люди не просто статистика – це батько, 

брат чи сусід, мати, дитина чи друг.   

 Україна переживає гуманітарну кризу, яка постійно зростає, – найбільшу 

кризу в Європі після Другої світової війни. Наслідком двох років гібридної 

війни стало те, що сотні тисяч пережили глибокий травматичний шок, якого 

позбуватимуться довгі десятиліття. Майже все населення відчутно збідніло. 

Національна валюта втратила дві третини своєї вартості за два роки. Нам не-

обхідні економічні реформи, які є умовою міжнародної фінансової допомоги, 

включають підвищення цін на тепло для населення на 350 відсотків. Важливо 

пам’ятати, що Україна має доволі холодний клімат… 

…Однак у людей є теплі та гостинні серця. Вони прийняли близько двох 

мільйонів переселенців. Щедрість волонтерів справді вражає: у різних кутках 

країни вони опікуються пораненими, травмованими, тими, хто втратив домів-

ки, вдовами та сиротами. У цьому контексті свідчення багатьох українців на-

дихає. Однак тривала агресія посилює злидні. Смерті не припиняються.  
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Під час нашого візиту до Рима ми пояснювали, що відбувається в Україні, ро-

зповідали про агресію та гібридну війну і голосили про страждання  

мільйонів невинних людей. Церква засуджує звірства, викрадення, ув’язнення 

і тортури супроти громадян України на Донбасі і в Криму, особливо супроти 

кримських татар. 

Сьогодні Європа переживає складні виклики щодо самої її суті. Для кого 

знайдеться місце в її серці? Скільки там місця? Не так просто знайти приту-

лок для великої кількості біженців. Досі Європа була щиросердною, щедрою і 

гостинною. Зрештою, близькосхідні біженці тікають переважно до європейсь-

ких та інших країн, де християнські традиції та соціальна доктрина стали фу-

ндаментом для поваги людської свободи та прав. Однак підтримка більше від 

мільйона нових біженців стала великим викликом для ЄС, річний бюджет 

якого в 400 разів більший за бюджет України, яка без особливого галасу та 

метушні за останні два роки прийняла два мільйони переселенців. Християн-

ська спадщина Європи зараз переживає складний іспит. Якою буде наша від-

повідь у Рік Божого милосердя, що його проголосив Святіший Отець? 

Під час нашого візиту до Рима ми пояснювали, що відбувається в Украї-

ні, розповідали про агресію та гібридну війну і голосили про страждання мі-

льйонів невинних людей. Церква засуджує звірства, викрадення, ув’язнення і 

тортури супроти громадян України на Донбасі і в Криму, особливо супроти 

кримських татар, а також нехтування правами  та гідністю мільйонів. 

Як християни, ми готові пробачати і шукати миру. Ми проголошуємо та 

активно підтримуємо мир і прощення. Однак справжнього миру можна досяг-

нути лише тоді, коли припиняться загарбання та війна. 

Ми перебували в Римі напередодні 70-ї річниці Львівського псевдособо-

ру. Цей собор був організований сталінським режимом 8-10 березня 1946 ро-

ку, щоб ліквідувати Українську Греко-Католицьку Церкву, і проведений без 

жодного греко-католицького єпископа, адже всі вони на той час були ув’язне-

ні. Незважаючи на побиття, тортури та погрози про довгі вироки та смертну 

кару, усі єпископи відмовилися зрадити вірність Папі. У результаті УГКЦ ста-

ла найбільшою Церквою у світі, що перебувала поза законом. Її власність бу-

ло передано Російській Православній Церкві або конфісковано для викорис-

тання у світських цілях. Сталін хотів обірвати всі зв’язки українських греко-

католиків з єпископом Рима. Багато єпископів померли у в’язницях чи в табо-

рах. Сотні священиків та богопосвячених осіб і десятки тисяч вірних розділи-

ли їхню долю. 
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Проте наша надія і «допомога наша в імені Господа, що створив небо й 

землю» (Пс. 124 ,8). Сьогодні вже немає Радянського Союзу, і ті, колись мо-

гутні, переслідувачі вже стали історією та пішли на вічний суд. Натомість 

мученики беатифіковані, а їх духовні діти зростають духом і чисельністю.  

 «Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, – покликаним за його постано-

вою, усе співдіє на добро». (Рим. 8, 28) Господь благословив страждання та  

жертви, щоб сповнити свій задум. На початку ХХ століття – століття жертви 

– УГКЦ мала три західноукраїнські єпархії і три єпископи.  

Зараз є 33 єпархії і екзархати з 53 єпископами на чотирьох континентах. Якщо 

1989 року, коли Церква виходила з підпілля, залишилося лише 300 священи-

ків із трьох тисяч, що були перед війною, зараз ми знову маємо три тисячі, се-

редній вік яких 38 років. Церква в Україні жива та динамічна. Ми приїхали до 

Рима, щоб засвідчити вірність відродженої Церкви Святішому Отцеві та нашу 

єдність із Вселенською Католицькою Церквою. 

Українська Греко-Католицька Церква невпинно молиться і підтримує 

мир, і в Римі її керівництво звернулося до Святішого Отця і світу з прохан-

ням допомогти припинити війну та полегшити гуманітарну кризу, спричине-

ну російською агресією проти України. 

У часи переслідування УГКЦ своєю кров’ю показала солідарність із 

Єпископом Рима і світовою католицькою спільнотою. Зараз, у Рік Божого 

милосердя, час Католицькій Церкві в солідарності принести цілющий баль-

зам милосердя до своїх братів і сестер, котрі страждають в Україні. Українсь-

кий народ доводить свою відданість європейським цінностям гідності люди-

ни та верховенства права. Зараз час Європі зрозуміти: якщо вона не обстою-

ватиме ці цінності в Україні, то вони опиняться під загрозою на всьому кон-

тиненті. Зараз час підтвердити, що народи Європи та різні релігійні спільно-

ти вміють захищати і цінувати найдорожче, – час побачити, чи свободу і доб-

робут, якими насолоджуються західні країни, можна розділити повніше з ба-

гатостраждальним народом. 

Українська Греко-Католицька Церква невпинно молиться і підтримує 

мир, і в Римі її керівництво звернулося до Святішого Отця і світу з прохан-

ням допомогти припинити війну та полегшити гуманітарну кризу, спричине-

ну російською агресією проти України. Для українців, які належать до різ-

них Церков та релігійних організацій і навіть невіруючих, Святіший Отець є 

глобальним моральним авторитетом, який говорить правду. Цей голос прав-

ди є особливо важливим для українців, які сьогодні страждають. Якщо люди 

не чують чи не розуміють цього голосу, то вони заплутуються, непокояться і 

почуваються забутими. 



 

 
22 

Вибрані документи Церкви 

«Народ страждає, Ваша Святосте, і чекає Ваших обіймів, активної підт-

римки католицької спільноти та людей доброї волі», - це було наше слово. 

Папа Франциск дав чітко зрозуміти, що діятиме. Важливо також, що напере-

додні сумної річниці Львівського псевдособору Святіший Отець щиросердно 

наголосив на вірності та героїчному свідченні поколінь греко-католиків. Він 

підготував пастирське послання щодо подій березня 1946 року і запевнив, 

що ніхто не вирішуватиме екуменічні питання ціною Східної Католицької 

Церкви. 

Ми сподіваємося, що Його Святість ініціює та підтримає нові кроки, 

щоб допомогти полегшити страждання мільйонів українців, що він говори-

тиме від їхнього імені та сприятиме міжнародній підтримці. УГКЦ готова 

допомагати у відповідальному, прозорому та екуменічному адмініструванні 

міжнародної допомоги, служачи українському суспільству, не зважаючи на 

національність, мову, політичну чи релігійну приналежність. Ми готові спів-

працювати з іншими урядовими та неурядовими організаціями, щоб полег-

шити страждання, забезпечуючи короткотермінові та довготермінові потреби 

тих, кого зачепила гуманітарна криза, спричинена агресією проти України. 

Досить страждань! Їм можна запобігти. Їх можна зцілити. Зробімо Рік мило-

сердя реальністю для українців! 

 

† Святослав, 

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький, 

Глава і Отець УГКЦ, 

Владики Синоду 



 

 

Декрет проголошення Служби свята  
Блаженних новомучеників УГКЦ 

 

Вих. ВА 16/268 
  

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної  
Тройці, Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь 

Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви 

СВЯТОСЛАВ 
Українська Греко-Католицька Церква, зазнавши переслідувань, гонінь та 

офіційної ліквідації і склавши найвищу жертву - життя десятків своїх владик, 
священиків, монахів і монахинь та мирян, засвідчила перед усім світом  
вірність Ісусові Христові та нерозривність у сопричасті з Вселенською Церк-
вою. Цього року, 27 червня, виповниться 15 років із дня проголошення  
святим Іваном Павлом II 28 блаженних Української Греко-Католицької Церк-
ви. Синод Єпископів УГКЦ, що проходив у Києві 11-18 серпня 2013  
року, доручив Патріаршій літургійній комісії укласти і подати на затверджен-
ня Службу свята Блаженних новомучеників УГКЦ (рішення № 19). 

Укладений Патріаршою літургійною комісією літургійний текст із пояс-
неннями був переданий Отцеві й Главі Церкви для ознайомлення та проголо-
шення. 

Тому, владою нам даною, відповідно до приписів розділу «Літургійні  
тексти»  
 Інструкції щодо подання літургійних текстів, їх перевидань і перекладів  
(пор. Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького УГКЦ 2013 ро-
ку, с. 114), 

затверджуємо і проголошуємо 
ad experimentum терміном на три роки 
Службу свята Блаженних новомучеників 

Української Греко-Католицької Церкви, 
пам’ять яких вшановуємо 27 червня. 

 
Наголошуємо, що Патріарша літургійна комісія збирає всі зауваження і 

доповнення до затвердженого ad experimentum літургійного тексту. Опрацю-
вавши їх, подає остаточний варіант цього тексту Отцеві і Главі УГКЦ на за-
твердження, для якого потрібна також згода Синоду Єпископів УГКЦ. 

Цей декрет набирає чинності 19 червня 2016 року Божого. 
  

† СВЯТОСЛАВ 
 

о. Миколай Сулима, 
віце-канцлер Курії 

Верховного Архиєпископа УГКЦ 
 

Дано в Києві, 
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

у день Святого Никифора, Патріарха Царгородського, 
15 червня 2016 року Божого 

23 

Вибрані документи Церкви 

http://ugcc.ua/official/official-documents/instruktsiya/sluzhba_svyata_blazhennih_novomuchenik%D1%96v_ugkts_77043.html
http://ugcc.ua/official/official-documents/instruktsiya/sluzhba_svyata_blazhennih_novomuchenik%D1%96v_ugkts_77043.html


 

 
24 

Вибрані документи Церкви 

Звернення єпископів УГКЦ до представників органів  

державної влади, політикуму та громадянського  

суспільства України 

 

 Ми, єпископи УГКЦ, зібравшись на черговому Священному Синоді, не 

можемо стояти осторонь нинішніх тривог і надій нашого суспільства, адже в 

центрі душпастирської турботи Церкви є і завжди буде спільне благо народу, 

справжнє добро людини, даровані їй Богом свобода і гідність. 

 Наша країна має всі необхідні передумови та володіє всіма необхідними 

ресурсами, − соціальними, інтелектуальними й трудовими, − щоб запевнити 

гідне життя кожному громадянинові. Разом із тим у суспільстві повинні бути 

лідери, які, не витрачаючи намарно згадані ресурси, здатні брати на себе від-

повідальність за втілення прагнень українців. Попередня влада не справилася 

з цим завданням і під тиском народу, ціною пролитої крові героїв Небесної со-

тні, була змушена піти. Проведення чергових виборів давало надію на переза-

вантаження політичної системи та зміну правил поведінки представників вла-

ди. Тому після Майдану суспільство видало новий мандат довіри своїм ліде-

рам, які несуть за це дуже високу відповідальність. 

 Проте сьогодні вже неозброєним оком видно, як у суспільстві зростають 

розчарування і тривога. Цими днями велике занепокоєння Церкви виклика-

ють, зокрема, сигнали про блокування на державному рівні реформ, яких ви-

магає і потребує наше суспільство. Ми, як душпастирі, не беремося давати 

експертну оцінку політичній та економічній ситуації в країні, проте поділяємо 

думку наших вірних і суспільства загалом щодо нагальної необхідності ре-

форм, які за своєю суттю повинні дати нашому народу можливість для реалі-

зації Богом даних талантів і стати запорукою соціальної справедливості та 

здійснення мрій українців про достойне життя для себе і своїх нащадків. З 

особливою відповідальністю слід підходити, зокрема, до конституційних 

змін, адже непродумані дії в цій ділянці можуть нести зі собою шкоду для єд-

ності суспільства та загрозу для суверенітету й цілісності нашої Батьківщини. 

Безпідставне затягування чи відкладання реформ стримує розвиток нашого 

суспільства. Ще більшу загрозу для цього розвитку несуть у собі корупційні 

інтереси та дії декотрих політиків і груп, бо вони  вбивають віру українців у 

саму можливість життєво необхідних змін. Окрім того, вони ще й руйнують 

суспільну довіру до владних інституцій, що в нинішній ситуації може бути 

вигідне тільки нашим ворогам. 
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Вибрані документи Церкви 

 Українське суспільство хоче бачити результат своєї боротьби за гідне жит-

тя, за що наш народ заплатив і надалі платить таку високу ціну кривавих 

жертв на Майдані та на Сході України. Водночас мусимо перестерегти, що 

будь-яка влада неминуче дискредитує себе, коли діє за подвійними стандарта-

ми, а вчинки деяких її представників суперечать власним деклараціям. Коли 

народ платить кров'ю за саму незалежність держави на полі бою, неприпусти-

мо перекреслювати його подвиг гальмуванням змін, внутрішніми чварами і 

торгувати її добрим ім’ям у міжнародній спільноті. Суспільство очікує від 

влади нових і чесних правил, яких вона повинна дотримуватися, а також від-

повідальних і прозорих дій, котрі даватимуть підстави для довіри та надії. 

 Звертаємося до тих, кому народ довірив владні повноваження, із наполег-

ливим закликом не ставити особисті, бізнесові чи партійні інтереси вище від 

загальнонаціональних. Турбота про спільне благо та скерування всіх здорових 

сил на захист гідності людини та на утвердження соціальної справедливості в 

нашому народі мають стати консолідаційними факторами для всього суспіль-

ства та його провідників.  

 Новітні події в українському політикумі наводять на думку, що сьогодні 

настав крайній термін для такої переміни свідомості влади, задля того аби 

пройти точку неповернення, за якою можна буде будувати посправжньому не-

залежну країну без руйнівних наслідків пострадянських травм. 

 Насамкінець прагнемо звернутися до всіх людей доброї волі в Україні. До-

рогі співвітчизники! Після Майдану, в обставинах зовнішньої військової агре-

сії проти нашої держави, українське суспільство не має права перетворювати-

ся на суспільство розчарованих чи зневірених. Це було б найбільшою пораз-

кою для всіх. Необхідно зберігати холодний розум і спокій, щоб якимись не-

розважними діями чи гарячковими кроками не змарнувати здобутків, котрих 

ми досягли такою великою ціною. «Христос нас визволив на те, щоб ми були 

свобідні. Тож стійте і під кормигу рабства не піддавайтеся знову» (Гал. 1, 5). 

Нехай ці Божі слова стануть для нас усіх заохоченням до подальшої витрива-

лої праці та запорукою нашої надії на остаточну перемогу сил добра і правди 

над силами темряви та гріха. 

 Закликаємо всіх вірних до посиленої молитви за наш народ, правління і 

все воїнство та на всіх призиваємо повсякчасне благословення Бога Отця, і 

Сина, і Святого Духа! 

 

Від імені Синоду Єпископів КГВА УГКЦ 

† СВЯТОСЛАВ 

Львів-Брюховичі, 4 лютого 2016 року Божого 
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Духовне слово 

Милосердя Твоє повік вихвалятиму 

 16 жовтня 1978 року  на конклаві в  

Римі кардинали обрали Вселенським  

Архієреєм Кардинала Кароля Войтилу, 

який прийняв ім’я Івана Павла ІІ, а  

практично через  два роки Папа написав 

енцикліку «Бог багатий милосердя». Щось 

подібного зробив Папа  Франциск, який 

майже через такий самий час проголошує 

2016 рік Божого милосердя. 

 Вже на порозі Нового Завіту в Євангелії від св. Луки маємо відгук  

виняткової співзвучності між двома голосами про Боже милосердя, в якому  

до нас говорить уся стародавня традиція. Ось Марія, ввійшовши в дім  

Захарії, величає Господа з усієї душі «За Його милосердя», учасниками якого  

стануть люди «З роду в рід» що живуть у страсі Божім. Або візьмімо притчу 

про блудного сина, де маємо нагоду пізнати безмежне Боже милосердя Бать-

ка. Цікаво, що у притчі про блудного сина жодного разу не вживається слово 

«справедливість» або слово «закон», але бачимо виявлення батьківського  

милосердя. 

 Виявляючи милосердя, Бог, в свою чергу, вимагає від нас вияву милосер-

дя до своїх ближніх, друзів, а особливо ворогів. Прикладом милосердя до  

ворогів є самі слова Ісуса розп’ятого на хресті: «Отче, відпусти їм, бо не  

знають що роблять». 

 Чудовими є також слова псалмопівця: «Милосердний Господь і добрий, 

повільний до гніву і вельми милостивий…   Не за гріхами нашими учинив 

Він з нами, і не за провинами нашими відплатив Він нам. Бо як високо небо 

над землею, така велика Його милість над тими, що Його бояться. Як далеко 

схід від заходу, так віддалив Він від нас злочинства наші» (Пс. 103). 

 Ізраїльський народ особливо відчував на собі велике милосердя Боже,  

коли виходив з єгипетської неволі. Ходячи по пустині, ізраїльтяни бачили  

Божу силу, Його всемогутність, але все ж таки не відмежовували себе від  

гріха. Господь міг в будь-яку мить знищити їх, але через молитву Мойсея і 

через безмежне своє милосердя, Господь залишає цей народ живим.  

Що для нас як священнослужителів, душпастирів, важливо зробити, щоб  

наші вірні у Ювілейному році змогли користати як найбільше з Божого  

милосердя. 
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Духовне слово 

 1. Бути відкритим на голос Божий і на голос Церкви. Не стояти осторонь 

її планів, але бути активними учасниками різноманітних заходів. 

 2. Старатися за прикладом милосердного батька шукати свого «блудного 

парафіянина». Якщо подивитись статистично по наших міських парафіяль-

них Церквах то 70 відсотків не мають розкладу Богослужінь, а 90 відсотків 

не мають розкладу коли відбувається сповідь. Думаю, що принаймні в році 

Божого милосердя вартує нам це зробити. 

 3. Всі наші єпархіальні, деканальні, молодіжні структури мають розписа-

ні плани своєї праці у цьому році. Стараймося це робити не з почуття, що я 

мушу це робити, але з почуття вдячності Господеві, що маю нагоду через 

свою жертву часу, здоров’я послужити милосердному Богові. 

 То ж нехай кожен із нас, коли гляне глибше в своє життя, в свою душу, по-

вторятиме із псалмопівцем: «Милосердя Твоє повік вихвалятиму».  

митр. прот.  д-р Олег Каськів, 

Синкел у справах духовенства 
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Адміністративні акти січень-червень 2016 р. Б. 

 
Вих. № 122 

ДЕКРЕТ 
 

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці, 
Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

Божою милістю 
Кир Володимир Війтишин 

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський 
Всечесному отцю Руслану Червінському  

адміністратору парафії Св. Параскеви  
с. Межигірці Галицького протопресвітеріату та вірним цієї парафії. 

 
Собор нашої Церкви, що проходив у м. Івано-Франківську 25-27 серпня 

2015 року Божого, закликав: «Засновувати парафіяльні пасторальні та  
економічні ради (де ще не засновані), проводити прозорі вибори до вже  
існуючих рад та інформувати парафіяльну спільноту про їхню діяльність». 

Дня 18 листопада 2015 року Божого Отцем і Главою Української  
Греко-Католицької Церкви Блаженнішим Святославом було проголошено, 
відповідним декретом, парафіяльний правильник, невід’ємною частиною 
якого є Статути парафіяльної пастирської та економічної рад. 

Артикул 70 Парафіяльного правильника наголошує: «Усі вірні Церкви  
Христової несуть відповідальність за реалізацію її спасительної місії у  
світі, кожен у свій спосіб і відповідно до свого покликання. У парафії  
здійснюються різні види служіння та діяльності. З огляду на це при парафії 
повинні бути створені та діяти певні ради, зокрема пастирська й  
економічна, які б займалися відповідно пастирськими чи фінансово-
економічними та майновими справами». 

Тому враховуючи норму канону 41 Канонів Партикулярного Права УГКЦ, 
взявши до уваги Ваше звернення, всечесний отче Руслане, ми, властю нам 
даною, у відповідності до припису артикулу 15 Статуту парафіяльної пастир-
ської ради та норми 12 Статуту парафіяльної економічної ради  

затверджуємо склад парафіяльної пастирської та  
економічної рад парафії  

Св. Параскеви с. Межигірці Галицького протопресвітеріату 
У своєму служінні керуйтеся приписами Парафіяльного правильника. 
Користуючись нагодою з можливості звертатися до вас, хочу подякувати за 

Ваше служіння для добра парафіяльної спільноти та як завдаток усіх цих  
Божих дарів уділяю Вам Архієрейське благословення. 

Даний декрет набуває чинності з 12 березня 2016 р. Б. 
Благословення Господнє на Вас! 

 
† д-р Володимир Війтишин, 

Архієпископ і Митрополит 
Івано-Франківський 

 
о. В. Федун, 
віце-канцлер 

Дано у престольному граді Івано-Франківську 
при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового  

11 березня 2016 року Божого в день іспов. Прокопія Декаполіта 
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Адміністративні акти січень-червень 2016 р. Б. 

 

Вих. № 216 

ДЕКРЕТ 
 

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці, 

Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

Божою милістю 

Кир Володимир Війтишин 

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський 

Всесвітлішим отцям-протопресвітерам,  

всечесним парохам та адміністраторам 

Дня 18 листопада 2015 року Божого Отцем і Главою Української Греко-

Католицької Церкви Блаженнішим Святославом було проголошено відповід-

ним декретом Парафіяльний правильник. 

Артикул 29 § 1 Парафіяльного правильника наголошує, що у кожній  

парафії повинні бути парафіяльні книги, ведення яких є важливою  

складовою частиною уряду пароха. Тому для належної реєстрації докумен-

тів, подій та фактів у кожній парафії Архієпархії ми, властю нам даною, у 

відповідності до норми канону 42 Канонів Партикулярного Права УГКЦ ре-

комендуємо всім парохам та адміністраторам запровадити та поновити 

парафіяльні книги підготовлені з врахуванням думки протопресвітерів 

Івано-Франківської Архієпархії (протокол від 2 лютого 2016 р. Б.). 

Відповідальним за поновлення парафіяльних книг іменуємо всесвітлішого 

протоієрея д-ра Олександра Левицького, Ректора Івано-Франківського  

Богословського Університету. Старі парафіяльні книги хрещень і  

миропомазань, реєстрації вінчань, пожертв і фундацій, церковного майна, 

слід зберігати в архіві парафії довічно. 
 

Даний декрет набуває чинності з 12 березня 2016 р. Б. 

Благословення Господнє на Вас! 
 

† д-р Володимир Війтишин, 

Архієпископ і Митрополит 

Івано-Франківський 
 

о. В. Федун, 

віце-канцлер 

Дано у престольному граді Івано-Франківську 

при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового  

10 березня 2016 року Божогов день перенесення свят. Порфирія,  

єпископа Газького 
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Адміністративні акти січень-червень 2016 р. Б. 

 

 

Вих. № 331 

ДЕКРЕТ 
 

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці, 

Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

Божою милістю 

Кир Володимир Війтишин 

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський 

Заслухавши думку Пресвітерської ради (протокол засідання від  

5 листопада 2015 р. Б.), керуючись кан. 280 §2 ККСЦ, оцим засновуємо  

парафію Стрітення Господа Нашого Ісуса Христа, межі якої подані в додат-

ку.  

Парафіяльним храмом даної парафії є Церква Стрітення Господа Нашого Ісу-

са Христа, що знаходиться на вул. Б. Хмельницького (поруч будинку № 57 А)  

в м. Івано-Франківську. 

Даний декрет набуває чинності з моменту проголошення. 
 

Благословення Господнє на Вас! 

 

† д-р Володимир Війтишин, 

Архієпископ і Митрополит 

Івано-Франківський 
 

о. В. Федун, 

віце-канцлер 

Дано у престольному граді Івано-Франківську 

при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового  

12 травня 2016 року Божого в день 9-х мучч. у Кизиці;  

преп. Мемнона, чудотворця 

 

ДОДАТОК: 

Межі парафії Стрітення Господа Нашого Ісуса Христа є визначеними  

територіальними межами вулиць в м. Івано-Франківську, а саме: вул. Надрічна 

від вул. Сагайдачного (яка в свою чергу належить від вул. Максимовича до вул. 

Надрічної) до будинку № 221 вул. Надрічної; вул. Богдана Хмельницького,  

окрім будинків № 1-52, 54 57, парні номери від 60 до 82 (1-4); вул. Комунальна 

до будинку № 3 включно; вул. Симиренка від будинку № 30; вул. Плотнюків; 

вул. Максимовича, окрім будинків 2, 4, 6. 
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Вих. № 329 

 

ДЕКРЕТ 
 
 

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці, 

Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

Божою милістю 

Кир Володимир Війтишин 

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський 

Заслухавши думку Пресвітерської ради (протокол засідання від 5 листопада 

2015 р. Б.), керуючись кан. 280 §2 ККСЦ, оцим засновуємо парафію Різдва 

Пресвятої Богородиці, межі якої подані в додатку.  

Парафіяльним храмом даної парафії є Церква Різдва Пресвятої Богородиці, 

що знаходиться на вул. Січових Стрільців в с. Старі Богородчани Богородча-

нського району Івано-Франківської області. 

 

Даний декрет набуває чинності з моменту проголошення. 

Благословення Господнє на Вас! 
 

† д-р Володимир Війтишин, 
Архієпископ і Митрополит 

Івано-Франківський 
 

о. В. Федун, 
віце-канцлер 

 
 
 

Дано у престольному граді Івано-Франківську 
при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового  

12 травня 2016 року Божого в день 9-х мучч. у Кизиці;  
преп. Мемнона, чудотворця 

 
 
 
 

ДОДАТОК: 

Межі парафії Різдва Пресвятої Богородиці є визначеними територіальними 
межами с. Старі Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської 
області за винятком мікрорайону села Заріччя.  
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Вих. № 330 

 
ДЕКРЕТ 

 
На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці, 

Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

Божою милістю 

Кир Володимир Війтишин 

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський 

Заслухавши думку Пресвітерської ради (протокол засідання від  

5 листопада 2015 р. Б.) керуючись кан. 280 §2 ККСЦ, оцим засновуємо пара-

фію Воскресіння Христового, межі якої подані в додатку.  

Парафіяльним храмом даної парафії є Церква Воскресіння Христового, що 

знаходиться на вул. Ковпака в с. Старі Богородчани Богородчанського району 

Івано-Франківської  

області. 

Даний декрет набуває чинності з моменту проголошення. 

Благословення Господнє на Вас! 
 
 

† д-р Володимир Війтишин, 
Архієпископ і Митрополит 

Івано-Франківський 
 

о. В. Федун, 
віце-канцлер 

 
 
 

Дано у престольному граді Івано-Франківську 
при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового  

12 травня 2016 року Божого в день 9-х мучч. у Кизиці;  
преп. Мемнона, чудотворця 

 
 
 

ДОДАТОК: 

Межі парафії Воскресіння Христового є мікрорайон Заріччя села Старі  
Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської області.  



 

 

 

Вих. № 426 

ДЕКРЕТ 
 

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці, 

Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

Божою милістю 

Кир Володимир Війтишин 

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський 

Всечесним отцям протопресвітерам, парохам,  

адміністраторам та сотрудникам парафій 

Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ 

 Канон 54 Канонів Партикулярного права УГКЦ проголошує 

«Священнослужителі зобов’язані щорічно брати участь у духовних вправах, 

згідно з нормами, встановленими єпархіальним єпископом».  

 Тому ми, властю нам даною, у відповідності до норми канону 369  

§ 2 Кодексу Канонів Східних Церков, благословляємо на проведення  

реколекцій для священнослужителів Івано-Франківської Архієпархії 

УГКЦ в Семінарії ім. Священномученика Йосафата по вул. Василіянок, 

64 в м. Івано-Франківську з 27 червня 2016 року Божого до 11 серпня 2016 

року Божого.  

Реколектантом іменуємо о. Віталія Храбатина. 

Відповідальними за наступні періоди реколекцій є такі священнослужите-

лі: 

1)27.06.2016 – 30.06.2016 р. Б. – о. Олег Каськів; 

2)18.07.2016 – 21.07.2016 р. Б. – о. Володимир Чорній; 

3)01.08.2016 – 04.08.2016 р. Б. – о. Іван Репела; 

4)08.08.2016 – 11.08.2016 р. Б. – о. Михайло Бігун. 

Оплату за участь в реколекціях кожному священнослужителю здійснює 

парафія в розмірі 540 грн. 

Декрет набирає чинності з 15 червня 2016 р. Б. 

Благословення Господнє на Вас! 

† д-р Володимир Війтишин, 

Архієпископ і Митрополит 

Івано-Франківський 

о. В. Федун, 

віце-канцлер 

Дано у престольному граді Івано-Франківську 

при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового  

13 червня 2016 року Божого в день ап. Єрмія; муч. Єрмея. 
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Вих. № 449 

ДЕКРЕТ 
 

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці, 

Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

Божою милістю 

Кир Володимир Війтишин 

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський 

Даним декретом іменуємо оргкомітет по організації приїзду Отця і Глави 

УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука та проведення Патріаршої про-

щі до Галицької чудотворної ікони Матері Божої в с. Крилос 6-7 серпня 

2016 року Божого. 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ: 

1.Архієпископ і Митрополит Володимир – Голова оргкомітету; 

2.Владика  Йосафат (Мощич) – заступник Голови оргкомітету; 

3.прот. Степан Балагура; 

4.митр. прот. д-р Олег Каськів; 

5.прот. Михайло Клапків; 

6.прот. Іван Жук – еклезіарх; 

7.прот. Ярослав Жолоб; 

8.прот. Ігор Броновський; 

9.митр. прот. Юрій Новицький; 

10.митр. прот. Володимир Чорній; 

11.митр. прот. Михайло Бігун; 

12.прот. Дмитро Шмігель; 

13.прот. Віталій Дем’янець; 

14.прот. Володимир Кузюк; 

15.прот. Олесь Будзяк – секретар оргкомітету. 
 

Декрет набирає чинності з 17 червня 2016 р. Б. 

Благословення Господнє на Вас! 
 

† д-р Володимир Війтишин, 
Архієпископ і Митрополит 

Івано-Франківський 
 

о. В. Федун, 
віце-канцлер 

Дано у престольному граді Івано-Франківську 
при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового  

13 червня 2016 року Божого в день ап. Єрмія; муч. Єрмея. 
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НОВІ ІМЕНУВАННЯ І ВІДКЛИКАННЯ 

НА ПАРАФІЯХ ТА ІНШИХ УРЯДАХ 

 ієрея Романа Терлецького Декретом (вих. № 71 від 9 лютого 2016 р. Б.) 

іменовано сотрудником парафії Різдва Христового Центрального прото-

пресвітеріату м. Івано-Франківськ. 

 ієрея Ігоря Тузика Декретом (вих. № 72 від 9 лютого 2016 р. Б.) іменова-

но сотрудником парафії Різдва Христового Центрального протопресвіте-

ріату м. Івано-Франківськ. 

 Декретом (вих. № 73 від 10 лютого 2016 р. Б.) прийнято зречення  

ієрея Володимира Смігуровського з уряду адміністратора парафії свя-

тих апостолів Петра і Павла с. Височанка Галицького протопресвітеріату. 

 Декретом (вих. № 74 від 9 лютого 2016 р. Б.) засновано Катехитичну 

школу «Святого Апостола Андрея» при парафії Апостола Андрія Пер-

возванного в м. Долина Долинського протопресвітеріату. 

 Декретом (вих. № 74 від 9 лютого 2016 р. Б.) засновано Катехитичну 

школу «Парадізо» при парафії Різдва Пресвятої Богородиці в м. Долина 

Долинського протопресвітеріату. 

 Рескриптом (Вих. № 82 від 11 лютого 2016 р. Б.) прп. м.  Мілені Паолі  

Бегазо Прадо  надано згоду на заснування чернечого дому. 

 Декретом (вих. № 85 від 11 лютого 2016 р. Б.) терміном на один рік про-

довжено дії декрету (Вих. № 071 від 10 лютого 2015 р. Б.), яким іменова-

но ієрея Петра Малецького адміністратором парафії св. вмч. Парас-

кеви с. Куропатники та парафії св. Юрія Переможця с. Озеряни Бурштин-

ського протопресвітеріату. 

 Грамотою (Вих. № 89 від 1 квітня 2016 р. Б.) ієрею Івану Качалі дозволено  

переїзд до Айхштеттської Єпархії (Німеччина) терміном на 3 роки. 

 Декретом (вих. № 94 від 11 лютого 2016 р. Б.) іменовано  

п. Олександра Трофимова референтом у справах англомовних проектів  

Івано-Франківської Архієпархії.  

 ієрея Івана Петляка Декретом (вих. № 102 від 16 лютого 2016 р. Б.)  

іменовано адміністратором парафії святих апостолів Петра і Павла с. Ви-

сочанка Галицького протопресвітеріату. 

 Декретом (вих. № 105 від 17 лютого 2016 р. Б.) прийнято зречення  

ієрея Івана Гоголя з уряду пароха парафії первомученика і архидия-

кона Степана с. Забережжя Богородчанського протопресвітеріату. 
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 прот. Валодимира Савчина Декретом (вих. № 106 від 17 лютого 2016 р. 

Б.) іменовано адміністратором парафії первомученика і архидиякона Степана 

с. Забережжя Богородчанського протопресвітеріату. 

 Декретом (вих. № 107 від 17 лютого 2016 р. Б.) надано індульт ексклявстрації 

прп. с. Бернадеті Мудрій терміном на три роки (починаючи з 1 березня 2016 

року до 1 березня 2019 року). 

 ієрея Василя Паньківа Декретом (вих. № 114 від 17 лютого 2016 р. Б.)  

іменовано сотрудником парафії Благовіщення Пречистої Діви Марії смт. Вигода 

Долинського протопресвітеріату. 

 Декретом (вих. № 119 від 18 лютого 2016 р. Б.) ієрея Івана Бігуна  

направлено на священичу душпастирську практику при парафії   

Архістратига Михаїла м. Калуш Калуського протопресвітеріату. 

 Декретом (вих. № 120 від 18 лютого 2016 р. Б.) ієрея Богдана Паляничку  

направлено на священичу душпастирську практику при парафії  Святого Мико-

лая с. Потік Черченського протопресвітеріату. 

 Декретом (вих. № 121 від 18 лютого 2016 р. Б.) ієрея Богдана Лиска  

направлено на священичу душпастирську практику при парафії   

св. Параскеви (Опришівці) Південно-Східного протопресвітеріату в  

м. Івано-Франківську. 

 Декретом (вих. № 122 від 18 лютого 2016 р. Б.) ієрея Віталія Федуна  

іменовано віце-канцлером Івано-Франківської Архієпархії 

 прот. Тараса Огара Декретом (вих. № 177 від 10 березня 2016 р. Б.)  

іменовано відповідальним у справах церковних співців Івано-Франківської  

Архієпархії. 

 Декретом (вих. № 179 від 11 березня 2016 р. Б.) прийнято зречення  

прот. Миколая Гасяка з уряду адміністратора парафії Архістратига Михаїла  

с. Сівка-Калуська Калуського протопресвітеріату. 

 Декретом (вих. № 180 від 11 березня 2016 р. Б.) прийнято зречення  

прот. Богдана Раковецького з уряду пароха парафії Благовіщення  

Пресвятої Богородиці с. Креховичі Рожнятівського протопресвітеріату.  

 прот. Миколая Гасяка Декретом (вих. № 181 від 11 березня  

2016 р. Б.) іменовано адміністратором парафії Благовіщення Пресвятої  

Богородиці с. Креховичі Рожнятівського протопресвітеріату. 

 прот. Богдана Раковецького Декретом (вих. № 182 від 11 березня  

2016 р. Б.) іменовано адміністратором парафії Архістратига Михаїла  

с. Сівка-Калуська Калуського протопресвітеріату. 
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 ієрея Василя Андрусяка Декретом (вих. № 195 від 16 березня  

2016 р. Б.) іменовано адміністратором парафії святих апостолів Петра і Павла  

с. Височанка Галицького протопресвітеріату. 

 прп. о. Василя Петра Огірка, ЧСВВ Декретом (вих. № 218 від  

22 березня 2016 р. Б.) іменовано сотрудником парафії Царя Христа  

Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ та надано повноважен-

ня уділяти святе таїнство Покаянняна час виконання уряду сотрудника. 

 прп. о. Вінкентія Василя Пелиха, ЧСВВ Декретом (вих. № 219 від  

22 березня 2016 р. Б.) іменовано сотрудником парафії Царя Христа  

Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ та надано повноважен-

ня уділяти святе таїнство Покаянняна час виконання уряду сотрудника. 

 прп. о. Йосафата Фітеля, ЧСВВ Декретом (вих. № 220 від 22 березня 

2016 р. Б.) іменовано капеланом військової частини 1241 Національної гвардії 

України та військової частини А 1349 в м. Івано-Франківську. 

 Декретом (вих. № 223 від 24 березня 2016 р. Б.) затверджено Статут (Нова 

редакція) релігійної громади (парафії) Царя Христа Української Греко 

Католицької Церкви м. Івано-Франківськ. 

 прп. о. Романа Кандрача Декретом (вих. № 224 від 24 березня 2016 р. Б.)  

іменовано членом комісії сакрального мистецтва Івано-Франківської Архієпа-

рхії УГКЦ. 

 прп. о. Романа Кандрача Декретом (вих. № 225 від 24 березня 2016 р. Б.) 

іменовано терміном на три роки відповідальним за звершення Божественної 

Літургії та звершення святого таїнства Покаяння в монастирському храмі оби-

телі Знамення у с. Посіч. 

 ієрея Василя Скурчанського Декретом (вих. № 226 від 24 березня  

2016 р. Б.) іменовано сотрудником парафії Воздвиження Чесного Хреста  

смт. Лисець Лисецького протопресвітеріату.  

 Декретом (вих. № 273 від 12 квітня 2016 р. Б.) прийнято зречення  

ієрея Любомира Іваночка з уряду сотрудника парафії Різдва Пресвятої  

Богородиці м. Бурштин Бурштинського протопресвітеріату. 

 прп. о. Вінкентія Пелиха, ЧСВВ Декретом (вих. № 308 від 22 квітня 2016 

р. Б.) іменовано духівником Івано-Франківської ПЗШ І-ІІІ ступенів 

«Католицької школи Святого Василія Великого». 

 прп. о. Андрія Цікала, ЧНІ Декретом (вих. № 314 від 4 травня 2016 р. Б.) 

призначено директором катехитичної школи під опікою Матері Божої Неустан-

ної Помочі при парафії Матері Божої Неустанної Помочі Північно-Західного 

протопресвітеріату в м. Івано-Франківську. 
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 Грамотою (Вих. № 316 від 4 травня 2016 р. Б.) ієрею Павлу Каролю  

дозволено переїзд до Братиславської Архієпархії (Словаччина) терміном  

на 1 рік. 

 ієрея Дениса Сабецького Декретом (вих. № 333 від 12 травня  

2016 р. Б.) іменовано помічником настоятеля богослужбової каплиці в черне-

чому домі Місійного Згромадження Святого Апостола Андрія по 

 вул. Селянській 6 в м. Івано-Франківську. 

 ієрея Романа Терлецького Декретом (вих. № 334 від 12 травня 2016 р. Б.) 

іменовано капеланом та духівником спільноти «Як Марія» Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ. 

 Декретом (вих. № 337 від 12 травня 2016 р. Б.) створено робочу комісію в  

кількості 6 осіб, до складу якої входять 3 особи від Монастиря Святого  

Йосифа сестер Чину святого Василія Великого Провінції Пресвятої Тройці 

УГКЦ та 3 особи від Івано-Франківського Ахієпархіального  

управління УГКЦ. 

 Декретом (вих. № 350 від 19 травня 2016 р. Б.) прийнято зречення  

ієрея Миколи Гладенького з уряду адміністратора парафії Різдва Пресвятої 

Богородиці с. Кропивник Долинського протопресвітеріату. 

 Декретом (вих. № 430 від 14 червня 2016 р. Б.) прийнято зречення  

прот. Василя Гладенького з уряду адміністратора парафії Архістратига  

Михаїла с. Станькова Калуського протопресвітеріату. 

 Декретом (вих. № 431 від 14 червня 2016 р. Б.) прийнято зречення  

прот. Богдана Лютецького з уряду адміністратора парафії Успіння Пресвятої 

Богородиці с. Сівка Калуська Калуського протопресвітеріату. 

 прот. Василя Гладенького Декретом (вих. № 433 від 14 червня  

2016 р. Б.) іменовано адміністратором парафії Архістратига Михаїла  

с. Сівка-Калуська Калуського протопресвітеріату. 

 Декретом (вих. № 434 від 14 червня 2016 р. Б.) прийнято зречення  

ієрея Тараса Федоренка з уряду адміністратора парафії Святого  

Миколая с. Кліщівна Рогатинського протопресвітеріату. 

 ієрея Олексія Саранчука Декретом (вих. № 435 від 14 червня  

2016 р. Б.) іменовано сотрудником парафії Зіслання Святого Духа  

Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ. 

  Декретом (вих. № 439 від 14 червня 2016 р. Б.) відкликано  

ієрея Михайла Соловія з уряду адміністратора парафії Різдва Івана Христителя  

с. Вербилівці Рогатинського протопресвітеріату. 
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 прот. Тараса Федоренка Декретом (вих. № 440 від 14 червня  

2016 р. Б.) іменовано адміністратором парафії Різдва Івана Христителя  

с. Вербилівці Рогатинського протопресвітеріату.  

 ієрея Марка Шпака Декретом (вих. № 441 від 14 червня  

2016 р. Б.) іменовано адміністратором парафії Святого Миколая с. Кліщівна  

Рогатинського протопресвітеріату. 

 Декретом (вих. № 447 від 15 чернвя 2016 р. Б.) ієрея Михайла Віхотя пере-

ведено з уряду сотрудника парафії Архістратига Михаїла Південно-східного  

протопресвітеріату в м. Івано-Франківську на уряд сотрудника парафії Зіслан-

ня Святого Духа Центрального протопресвітеріату в м. Івано-Франківську. 
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ПОВНОВАЖЕННЯ ЗВЕРШУВАТИ 

СВЯТЕ ТАЇНСТВО ПОКАЯННЯ 

 ієрей Василь Паньків Декретом (вих. № 108 від 17 лютого 2016 р. Б.)  

отримав повноваження уділяти святе таїнство Покаяння. 

 ієрей Іван Смішко Декретом (вих. № 109 від 17 лютого 2016 р. Б.) отримав  

повноваження уділяти святе таїнство Покаяння. 

 ієрей Андрій (Петро) Карпінець Декретом (вих. № 110 від 17 лютого  

2016 р. Б.) отримав повноваження уділяти святе таїнство Покаяння.  

 ієрей Богдан Лиско Декретом (вих. № 111 від 17 лютого 2016 р. Б.) отримав  

повноваження уділяти святе таїнство Покаяння.  

 ієрей Богдан Паляничка Декретом (вих. № 112 від 17 лютого 2016 р. Б.) 

отримав повноваження уділяти святе таїнство Покаяння.  

 ієрей Іван Бігун Декретом (вих. № 113 від 17 лютого 2016 р. Б.) отримав  

повноваження уділяти святе таїнство Покаяння.  

 прп. о. Захарій Іван Слободян, ЧСВВ Декретом (вих. № 211 від  

22 березня 2016 р. Б.) отримав повноваження уділяти святе таїнство  

Покаяння.  
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Українська Греко-Католицька Церква 
Івано-Франкївська Архїєпархїя 

 
Дано у престольному граді Івано-Франківську 

при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового  
11 квітня 2016 року Божого в день прп. Марка, єп. Аретусійського, і Кирила диякона,  

і ін., що з ним при Юліяні-мучителеві постраждали 
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Звіт по допомозі військовим у зоні АТО за 2015 рік 

ЗВІТ ПО НАДХОДЖЕННЯХ 

№ Деканат 
Пожертва на 

військо  
(1-ша збірка) 

Пожертва на 
військо  

(2-га збірка) 

Пожертва на 
військо  

(3-тя збірка) 
Разом 

1 Більшівцівський 7 803 28 501 8 714 45 018 грн. 

2 Богородчанський 32 307 33 650 26 107 92 064 грн. 

3 Боднарівський 14 220 32 774 25 770 72 764 грн. 

4 Болехівський 15 677 30 760 15 805 62 242 грн. 

5 Букачівський 50 856 52 057 11 975 114 888 грн. 

6 Бурштинський 29 263 35 326 12 757 77 346 грн. 

7 Войнилівський 24 475 25 674 13 009 63 158 грн. 

8 Галицький 33 191 84 590 42 006 159 787 грн. 

9 Долинський 17 077 54 609 31 250 102 936 грн. 

10 Єзупільський 22 888 71 586 18 404 112 878 грн. 

11 Івано-Франківський східний  38 768 57 745 54 258 150 771 грн. 

12 Івано-Франківський центральний  59 494 65 829 56 194 181 517 грн. 

13 Івано-Франківський західний  22 370 42 392 36 726 101 488 грн. 

14 Калуський 50 690 70 448 33 758 154 896 грн. 

15 Лисецький 32 060 51 189 38 124 121 373 грн. 

16 Перегінський 24 879 27 858 6 275 59 012 грн. 

17 Рогатинський 29 169 49 705 22 412 101 286 грн. 

18 Рожнятівський 50 473 68 877 34 846 154 196 грн. 

19 Солотвинський 45 970 51 204 40 313 137 487 грн. 

20 Тисменицький 37 384 51 662 24 302 113 348 грн. 

21 Черченський 31 298 44 824 19 082 95 204 грн. 

22 Інші джерела надходжень х х х 162 744 грн. 

Разом 670 312  1 031 260  572 087  2 436 403 грн 
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ЗВІТ ПО ВИТРАТАХ 

2014-2015 рр. 

Стаття Сума 
128-а механізована бригада 88 676,00 

8 обігрівачів, дорога, побутова хімія, спальники, чоботи гумові, пальне, 30 комплектів взуття, 
30 комплектів форми, запчастини до авто 

130-й окремий батальйон 9 700,00 

термобілизна і тактичні окуляри, комплект форми, камуфляж, наколінники, кепка 

15-й батальйон, 52-га бригада 28 200,00 

дизельний генератор, тактичні рукавиці (3 пари), бінокль (1шт.), один комплект одягу, берци, 
спальник 

2-й батальйон, 14 бригада 5 500,00 

5-й батальйон "Прикарпаття"  89 500,00 

тепловізор Pulsar HD-42Q, прилад нічного бачення PULSAR Edge GS 1x20 

41-й ОБТР "Чернігівщина" 5 500,00 

берци-1шт.; зимовий костюм -1шт.; термобілизна - 1шт.;     

43-й окремий мотопіхотний батальйон 40 000,00 

тепловізор Pulsar HD-38S 

44-та окрема артилерійська бригада 12 200,00 

зимова форма та взуття (2 комплекти) 

53 механізована бригада 14 065,00 

форма, каска, бронижелет, прилад нічного бачення для бійців 

54-тий розвідувальний батальйон 8 000,00 

паливо, щоб доставити дерев'яне перекриття для бліндажів 

72-а аеромобільна бригада 39 000,00 

форма, куртка, шапка, рукавиці, термобілизна, взуття (5 комплектів) 

95-а Житомирська ОАЕМБР 21 085,00 

берци, штани, бушлати, термобілизна, рюкзак, шапки, генератор 

79 ДШБ батальйон "Фенікс" 23 680,00 

рукавиці - 5 пар.; шапка - 5шт.; термобілизна - 5шт.; термофліс - 5шт.; термофутболка - 5шт.; 
карімат -5шт.; рюкзак - 5шт.; котелок - 2шт.; ліхтарик - 2 шт, шкарпетки, цукерки 

8-й окремий полк спецпризначення 50 900,00 

Зимовий одяг для 8-го окремого полку спецпризначення (9 комплектів), на лікування для  
командира 8-го полку спецпризначення, на продукти харчування 

80-й окремий аеромобільний полк 11 000,00 

пальне для доставки продуктів, палатки та карімати для нічлігу (10 комплектів) 

93-я механізована бригада 22 100,00 

1 комплект форми, берци, засоби гігієни, генератор дизельний 
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Стаття Сума 

ВЧ А1349 Івано-Франківська бригада тактичної авіації 187 404,00 

ремонт радіолокаційної системи ближньої навігації РСБН-4Н №8466 95 940,00 

перетворювач напруги, блок живлення 5 229,00 

кабель для обладнання вертолітних майданчиків, стоянок зенітно-ракетних 
комплексів 

11 220,00 

ремонт інструментальної системи посадки ПРМГ-5 №8784  75 015,00 

Добровольчий батальйон "Айдар" 354 059,00 

одяг, рюкзаки, бронежилети, аптечки, пончо, черевики, футболки, кепки 35 150,00 

джгути, окуляри, наколінники, налокітники (по 3 комплекти) 5 012,00 

одяг, білизна, рюкзак, налокітники (1 комплект)  4 254,00 

зимова форма (10 комплектів) 52 000,00 

повний комплект військового одягу для 3-х бійців : штани, кітель, куртка,  
бойова сорочка, термобілизна, термокостюм, термошкарпетки, ремінь, светер з 
верблюжої шерсті, рюкзаки, рукавиці флісові, тактичні окуляри, берци,  
налокітники, пончо   

28 350,00 

електронні планшетні карти Google для орієнтування у місцевості 16 784,00 

гірський мотоцикл (JAMAHA вживаний) для батальйону  30 000,00 

автомобіль Land Rover, пальне, колеса 69 600,00 

медпрепарати    5 310,00 

військовий одяг (3 комплекти) 22 400,00 

планшет роутер, послуги зв'язку, безпровідниковий навушник (2 комплекти)  18 024,00 

берци, термобілизна, термошкарпетки, шапка, рукавиці (5 комплектів) 33 000,00 

військовий одяг, берци, рюкзаки (10 комплектів), побутова хімія 17 000,00 

взуття, рукавиці (3 комплекти) 7 175,00 

зимове взуття (4 комплекти)  10 000,00 

Добровольчий батальйон "Донбас" 14 000,00 

військовий одяг (8 комплектів), взуття (7 пар)  

Добровольчий батальйон "Київська Русь" 2 300,00 

берци  

Батальйон імені Кульчицького 13 176,00 

рація, перевезення автомобіля із Польщі, паливо на доставку авто в зону АТО (Луганськ)  

Внутрішня рота міліції - колишній беркут 93 038,00 

тепловізор 1 шт., спальники (6 комплектів, намети (5 комплектів), бронежилет, каска  
(1 комплект) 

ВЧ 0218 1 468,00 

взуття (1 пара) 

ВЧ 0259 29 140,00 

берци (2 пари), бронежилет (2 штуки), каска (2 штуки)  

ВЧ 0576 6 870,00 

форма (11 комплектів)  

ВЧ 0676 23 400,00 

лазерний дальномір RANGEMASTER 1600  

ВЧ А1242 5 000,00 

зимова форма, берци (1 комплект)  

Повідомляє Економічний відділ 
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Стаття Сума 

ВЧ 1571 9 130,00 

військовий одяг та взуття (4 комплекти)   

ВЧ 1670 5 000,00 

рація BAOFENG UV-5RE, берци (2 комплекти)  

Прикордонна служба  22 300,00 

берци, бушлат, рукавиці такт., термобілизна, куртка, балаклава, светри  (3 комплекти)  

ВЧ 1968 батальйон "Полісся" 11 100,00 

куртка, форма, шапка, тактичні окуляри, берци, термошкарпетки (2 комплекти)  

ВЧ 2216 2 500,00 

берци  

ВЧ 2262/11 4 200,00 

форма, берци; тактичні окуляри; рюкзак; тактичні рукавиці, кітель; штани; футболка;  
навушники; ремінь; кепка  

ВЧ 2612 14 400,00 

зимова форма (повний комплект): термобілизна, берци, термошкарпетки, рукавиці, шапка  
(3 комплекти)   

ВЧ2860, 26-а окрема механізована бригада 15 023,00 

бінокль оптичний Dozor PM22, каска британська (1 штука)  

ВЧ 2970 10 000,00 

берци, костюм, маскувальний костюм, кепка, футболка (2 комплекти)  

ВЧ 3017 10 258,00 

форма, берци, тактичні окуляри, рація (3 комплекти)  

ВЧ 3500 7 200,00 

зимова форма, термобілизна   

ВЧ 4152  6 350,00 

тактичні окуляри,  карімат, спальник, рюкзак, налокітник, наколінник, балаклава, 
рукавиці, берци 

 

ВЧ А 4615  4 000,00 

пальне для доставки авто в м.Дніпропетровськ, військовий шпиталь  

ВЧ "Десна"  3 000,00 

1 комплект форми, берци   

ВЧ А 4680  9 000,00 

зимова форма, термобілизна, бензопила  

ВЧ в смт. Делятин 8 281,00 

комп’ютер для в/ч з Делятина для відеоспостереження  

ВЧ ППВ 1670 2 500,00 

планшетний компютер для визначення координат та місця знаходження 

ВЧ Польова пошта 4 200,00 

берци (2 пари) 

ДУК "Правий сектор"  11 650,00 

10 комплектів термобілизни, бронежилет (1 шт., каска 1 шт. 



 

 

Стаття Сума 

Добровольчий батальйон "Івано-Франківськ" УМВС 371 280,00 

бензопила  4 652,00 

термобілизна (20 комплектів) 33 265,00 

пальне для передачі реанімаційного авто 15 395,00 

польова кухня для блокпостів Івано-Франківської міліції в Маріуполі (продукти) 70 000,00 

реанімобіль (Карітас) для батальйону «Івано-Франківськ» (Маріуполь) 158 900,00 

лікування (медикаменти)  7 297,00 

польова кухня для блокпостів Івано-Франківської міліції в Маріуполі (продукти) 60 000,00 

ліхтарі 6 комплектів, рюкзак, ремінь  13 371,00 

берци (2 пари) 4 600,00 

берци, форма зимова, рюкзак 3 800,00 

СБУ 6 900,00 

берци для СБУ (3 пари) 

УМВС 10 165,00 

зимова форма: куртка, гольф, шапка, рукавиці (2 комплекти) 

24-та, 80-та, 92-га бригади - блокпости 19 000,00 

паливо для доставки гуманітарної допомоги (два вантажні авто вагою провізії 8 тон, Юрків 
Всеволод) 

Капелани 164 707,00 

військовий одяг для капеланів (1 комплект на резерв) 4 400,00 

бронежилет для капеланів (1 штука на резерв) 3 000,00 

добові о. Володимир Олійник  2 100,00 

військовий одяг о. Володимир Олійник 1 400,00 

дорога (Івано-Фр.-Львів-Харків-Донецьк) о. Володимир Олійник 565,00 

добові о.Роман Залеський 2 100,00 

військовий одяг о.Роман Залеський 1 653,00 

частиці, вино літургійне о.Роман Залеський 125,00 

квитки на поїзд (Івано-Фр.-Київ-Харків, до Луганська автівкою) о.Роман Залесь-
кий     

720,00 

добові о.Орест Путько 2 100,00 

бронежилет о. Роман Залеський 3 000,00 

добові о. Дмитро Бігун  4 500,00 

о. Юрій Кролевський спальний мішок, термобілизна, берци, бушлат, комбінезон, 
светр  

5 000,00 

каска (1 комплект на резерв) 4 025,00 

капелан о. Ярослав Данків, Донецький екзархат  (берци, светр, куртка, рюкзак)     2 350,00 

добові о. Димтро Бігун  4 523,00 

о. Ярослав Данків, Донецький екзархат, за дорогу Львів Харків  223,00 

одяг зимовий та добові о.Роман Залеський   3 450,00 

дорога (Івано-Фр.-Київ-Харків) о.Роман Залеський   245,00 

о. Роман Залеський - добові  1 089,00 

о. Віталй Кузьмин, військовий одяг, добові  9 400,00 

о. Віталй Кузьмин, квитки на дорогу, добові 3 112,00 
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о. Роман Кострабій, добові (101 день) 10 100,00 

о. Роман Залеський, добові  2 100,00 

о. Димтро Бігун, добові  5 700,00 

о. Іван Петляк, о. Василь Фіголь, поїздка на вишкіл капеланів ЗСУ  1 147,00 

о. Володимир Гринишин квитки на поїздку в зону АТО 504,00 

одяг для капелана о.Олійник кітель, футболка, черевики 3 900,00 

одяг для капелана, о.Олійник, футболка, 2 комплекти 400,00 

одяг для капелана, о.Фреїшин, берци, костюм, футболка, кепка (1 комплект) 4 350,00 

о. Володимир Олійник на ремонт каплиці в зоні АТО 5 027,00 

тактичний ремінь  о.Віктор Буянов 100,00 

о. Орест Путько, добові  3 150,00 

о. Орест Путько - рюкзак 1 150,00 

о. Орест Путько розгрузка  1 000,00 

о. Володимир Олійник, добові  2 100,00 

о. Володимир Олійник, проїзд Львів-Люботин  470,00 

о. Володимир Олійник, військовий одяг 2 100,00 

о. Віктор Буянов  дорога Ів. - Фр. - Київ - Слов’янськ - Констянтинівка - Київ - 
Ів. - Франківськ 

722,00 

о. Віктор Буянов, добові 3 300,00 

о. Максим Кролевський зимова форма для військового, спальний мішок, берци 3 000,00 

о. Віталій Кузьмин, костюм, рюкзак 3 400,00 

о. Віталій Кузьмин, добові  2 100,00 

о. Віталій Кузьмин, проїзд до Києва     108,00 

о. Володимир Олійник, проїзд : Ів.-Франківськ - Київ, Рубіжне - Київ , Київ - 
Ів.-Франківськ 

770,00 

о. Володимир Олійник, добові  3 750,00 

о. Віктор Буянов,   проїзд : Івано-Франківськ - Київ, Київ-Констянтинівка 344,00 

о. Віктор Буянов: зимова форма (бушлат, берци, термобілизна) 2 973,00 

о. Роман Залеський: поїздка до Києва на конференцію з питань військового 
капеланства 

286,00 

о. Роман Залеський, добові  857,00 

о. Володимир Гринишин берци 2 200,00 

о. Дмитро Бігун, добові 4 500,00 

виготовлення нагород для капеланів та волонтерів  4 500,00 

о. Віктор Буянов, добові, проїзд Костянтинів-Київ-Ів.-Франківськ  4 206,00 

о. Роман Залеський, проїзд капеланів до Львова  06.12.2015р. до дня ЗС  
України 

350,00 

о. Роман Залеський, добові  1 500,00 

медалики-70штук., буклети для військових-70штук. 133,00 

молитовники для бійців АТО, 1000 шт.  3 685,00 

миро 395,00 

семінарійний вертеп в зону АТО 16 осіб, добові, дорога 8 250,00 

продукти для військових через семінарійний вертеп 8 000,00 

о. Дмитро Бігун, добові  1 500,00 

о. Роман Залеський, добові  1 500,00 
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Лікування бійців 124 548,00 

Лікування пораненого бійця Василь Петрів 5 300,00 

лікування пораненого бійця Мокляк Руслан     8 000,00 

медпрепарати для донецького священика, що був у полоні о.Тихона Кульбаки 5 000,00 

медикаменти на бійця Кукуляк Т.В.   5 000,00 

реабілітація бійця  5 000,00 

реабілітація бійця  30,00 

лікування бійця  п. Михайло Фрик 5 000,00 

лікування бійця Пронь Олександр 10 000,00 

лікування бійця п. Моїсей Роман 1 000,00 

медичний огляд учасників  АТО, 2 особи: Розов О.В., Ткачук В.В.  845,00 

медичний огляд учасників  АТО, 2 особи: Олексин В.І., Мельников Д.Ю.   200,00 

послуги харчування та проживання під час реабілітації ветеранів АТО  
(П. Шкутяк) 

11 544,00 

медикаменти  АТО, 3 особи: Рожелюк Б.Р., Іванов В.Б., Сповітинський В.І.    1 580,00 

проведення реабілітації війскових, транспортні витрати, замовлення автобуса 
(Івано-Франківськ - Гошів) 

6 400,00 

медикаменти Гриців Ігор (часткова допомога на протезування)  27 413,00 

медикаменти АТО, 4 особи:  Криль М.П.; Зайцев С.Ф.; Жекало Д.М.; Білодід О.П.   6 700,00 

медикаменти для бійця Гончаренко Олександр (посвідчення учасника АТО) 5 000,00 

медичні препарати для ВЧ 1241 800,00 

медикаменти для учасників  АТО, 3 особи: Тиньо Т.Р., Куриндаш Р.Ю.,  
Дем'яник М.М. 

1 620,00 

Грабовецький Павло (посвідчення учасника АТО) на ліки 4 000,00 

медичний огляд учасників  АТО, 2 особи:  Бензерук І.В., Куриндаш Р.Ю. 840,00 

медичний огляд учасників  АТО, 3 особи: Тиньо Т.Р., Куриндаш Р.Ю.,  
Дем'яник М.М.  

1 625,00 

медичний огляд учасників  АТО, 3 особи:  Зайцев С.Ф., Зубрицький Є.В.,  
Шаправський Р.М. 

1 010,00 

МРТ шийних відділів хребта з контрастуванням та голови Лодигін Дмитро  
Анатолійович 

2 431,00 

медичний огляд учасників  АТО, 1 особа:  Славітинський В.І. 80,00 

медичний огляд учасників  АТО, 1 особа:  Піщаєв А.А.   280,00 

поїздка з вертепом в АТО, о. Руслан П’яста, дорога 1 500,00 

медикаменти для бійця Михайлів Остап 3 350,00 

медикаменти для бійця Сапа Леонід 3 000,00 

Національна гвардія (Івано-Франківськ) 387 447,00 

окуляри, ремені (70 комплектів) 63 409,00 

військовий одяг (70 комплектів) 39 900,00 

планшетний комп’ютер 12 190,00 

паливний насос    3 500,00 

ліхтарики, карімати, кабеля, авто холодильник 5 733,00 
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тактичні рукавиці, наколінники та налокотники (70 комплектів) 45 587,00 

доставка за тактичні рукавиці, наколінники та налокітники  279,00 

доставка форми  89,00 

зимові берци, термобілизна (по 30 комплектів) 77 800,00 

хрестики, молитовники військової частини №1241 і №А 1349; приготування 
Святої Вечері  

6 100,00 

11 комплектів форми, 27 комплектів термобілизни 51 050,00 

продукти харчування через канцлера прот. Володимира Чорнія 69 000,00 

паливо 300,00 

взуття (10 пар) 12 510,00 

Комісійні за відправку допомоги ("Укрпошта", "Нова пошта") 2 303,00 

Разом 2 436 403,00 
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Реформа процесу визнання недійсності подружжя 

У вівторок, 8 вересня 2015 р., у Ватикані відбулося представлення реформи, 

яку Папа Франциск здійснив щодо канонічних процесів визнання недійсності  

подружжя, оприлюднивши два документи: «Mitis Iudex Dominus Ie-

sus» (Смиренний Суддя Господь Ісус) т а «Mitis et misericors Iesus» (Смиренний  

і Милосердний Ісус), якими внесено відповідні зміни до Кодексу Канонічного 

Права (далі ККП) та Кодексу Канонів Східних Церков (далі ККСЦ). Разом з 

цими двома документами оприлюднено «Процесуальні правила ведення проце-

сів визнання недійсності Таїнства Подружжя». 

Багато ЗМІ, наввипередки один одному, публікували власні стрічки новин з  

заголовками на кшталт «Папа спростив і скоротив процедуру церковного  

розлучення»; «Відтепер процеси в церковних трибуналах будуть безкоштовни-

ми», «Папа Франциск дозволив католикам розлучення» і тд. Що ж насправді 

відбулося? 

Найперше необхідно підкреслити, що ці два документи жодним чином не 

міняють доктрину Католицької Церкви щодо нерозривності подружжя, а лише  

змінюють певні правила ведення процесу визнання недійсності подружжя. 

Ця реформа є третьою реформою подружніх процесів в історії Католицької  

Церкви після реформ Венедикта XIV у 1741 р. та Пія Х у 1908 р. Головна її  

характеристика полягає не стільки у зміні канонічного подружнього процесу,  

скільки у богословських та еклезіологічних принципах, які є її базою. 

Оприлюднені нововведення вступили в дію і почали зобов’язувати 8 грудня 

2015 року. Вірним слід завжди пам’ятати, що Святе Таїнство Подружжя – це 

нерозривний союз між чоловіком і жінкою, заснований Богом, який призначе-

ний для сумісного життя членів подружжя та народження й виховання дітей. 

Церква чітко дотримується власних принципів і приписів подружнього права 

для того, щоб зберегти стабільність, нерозривність і святість подружжя. 

Передумовою звершення Таїнства Подружжя є дотримання трьох загальних  

приписів: відсутність канонічних перешкод до прийняття Таїнства Подружжя; 

добра та непримушена воля прийняти це Таїнство та додержання канонічної 

форми вінчання. Правосильно звершене Таїнство Подружжя є нерозривним. 

Під час звершення Таїнства Подружжя священик повторює слова Христа: «що 

Бог з’єднав, людина нехай не розлучає». Однак існує низка чинників, які мо-

жуть стати на перешкоді його дійсного встановлення, навіть якщо й були до-

тримані зовнішні церемонії. 

У таких ситуаціях церковний законодавець передбачив спеціальну каноніч-

ну процедуру, яку хибно називають «церковне розлучення». Насправді йдеться  
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про процес визнання недійсності церковного шлюбу. Під час цього судового 

процесу відбувається з’ясування обставин, за яких було звершене подружжя, 

вивчення фактів спільного проживання чоловіка і дружини і того, наскільки 

відповідально вони ставляться до взятих на себе подружніх обов’язків  

стосовно одне одного та своїх дітей, а також чи було дотримано канонічну  

форму вінчання. У разі недодержання принаймні одного з вищеперелічених 

пунктів подружжя визнають недійсним. Іншими словами, подружжя не  

існувало від початку, а тому чоловік і дружина вільні та можуть законно всту-

пити в новий подружній союз. Або ж, навпаки, звершене раніше подружжя  

визнається дійсним - чоловік і жінка зобов’язані дотримуватися обов’язків,  

які випливають із його нерозривності. Отже, процес визнання недійсності  

Таїнства Подружжя – це один із передбачених церковним законодавцем проце-

сів, за допомогою якого вірні християни, звернувшись до судового органу  

Церкви, можуть отримати підтвердження недійсності власного подружжя. 

Основні зміни, які вніс церковний законодавець можна окреслити кількома 

пунктами: 

1. Скасовано необхідність однозгідного вироку двох ступенів суду (новий 

кан. 1365 ККСЦ). Від тепер, якщо трибунал першого ступеня судочинства ви-

знав Подружжя недійсним, і не було подано у приписаний правом час апеля-

ції, обидві сторони є вільного стану і можуть, якщо бажають і не мають пере-

шкод чи заборон установлених церковним трибуналом, отримати Таїнство 

Подружжя.  

Іншими словами, для винесення правосильного вироку вистачає моральної 

впевненості судді першого ступеня суду (див. кан. 1291 ККСЦ). На практиці 

це означатиме, що термін розгляду справ суттєво скоротиться, адже тепер не 

потрібно буде чекати лишніх пів року, а то й більше, щоб отримати потвер-

дження вироку першого ступеня судочинства на апеляційному ступені. 

2. Можливість призначення одноосібного судді (новий кан. 1359 § 4 ККСЦ). 

Таке призначення залишено на розсуд Єпископа, якщо у власній Єпархії немо-

жливо утворити церковний трибунал для розгляду в тому числі подружніх 

процесів (на приклад, через брак відповідно підготовлених компетентних пра-

цівників) чи неможливо звернутися до трибуналу найближчої єпархії. В тако-

му випадку законодавець дає можливість єпархіальному Єпископу  

доручити (committat) на першому ступені судочинства ведення подружніх про-

цесів одноосібному судді, священнослужителю, який повинен взяти для допо-

моги двох помічників-ассесорів, затверджених Єпископом. Цьому  
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одноосібному судді, якщо не передбачено чогось іншого, належать функції, які 

зазвичай належать Колегії суддів, її голові та судді-доповідачу. 

3. Єпископ-суддя. Вчення Другого Ватиканського Собору знаходить своє за-

стосування в даному випадку, коли єпархіальний Єпископ в єпархії, для якої є і 

Отець Голова, є також суддею для вірних доручених його опіці. У виконанні 

цього завдання (munus) Єпископ не повинен делегувати здійснення судочинст-

ва своїм співпрацівникам в єпархіальній курії. Це стосується насамперед ско-

роченого процесу. Слід нагадати, що подібне нововведення стосується виклю-

чно процесу визнання недійсності подружжя, адже принцип, відповідно до 

якого суддею на першому ступені судочинства у кожній єпархії і для всіх 

справ, не вилучених виразно на підставі права, є єпархіяльний Єпископ, пе-

редбачений редакцією ККСЦ ще з 1990 року у кан. 1066 § 1 ККСЦ і залиша-

ється чинним.  

4. Скорочений процес (нові канн. 1369-1373 ККСЦ). З метою скоротити роз-

гляд справи вводиться форма т.зв. скороченого процесу, який можна застосову-

вати у випадках, коли недійсність подружжя є явною. Щоб уникнути ризику 

запровадження «церковного розлучення» тим самим наражаючи на небезпеку 

принцип нерозривності подружжя (див. Мт. 19, 6), Святіший Отець Франциск 

поклав на плечі саме Єпископа (Episcopo eparchiali competit), який в силу свого 

пасторального уряду разом зі Святим Петром і його наступником гарантом ка-

толицької віри і дисципліни, відповідальність за провадження цього скороче-

ного процесу.  

 5. Апеляція до Митрополита. Це нововведення стосується в більшості римо-

католицької Церкви, у якій в деяких країнах система апеляції є дещо відмін-

ною.2 Для Східніх Католицьких Церков, в тому числі для УГКЦ (принаймні в 

межах території України), апеляція від вироку трибуналу першого ступеня су-

дочинства розглядається трибуналом єпархії Митрополита (кан. 1064 § 1 

ККСЦ і тепер вже новий кан. 1359 § 5 ККСЦ), тому в даному випадку законо-

давець лиш підкреслив важливість митрополичого осідку, як ознаки синодаль-

ності в Церкві. 

 

 
_________________________________________ 

 2 Для прикладу в Італії, відповідно до Motu Proprio Qua cura Пія ХІ від 8.12.1938 а також Motu Proprio 
Sollecita cura Івана Павла ІІ від 26.12.1987, передбачено 18 регіональних церковних Трибуналів, осідки яких 
не завжди збігалися з осідками митрополита і, відповідно, апеляційним Трибуналом не завжди є Трибунал 
єпархії Митрополита.  
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6. Роль Синодів Єпископів у Східніх Церквах. Законодавець нагадує і пос-

тановляє, щоб Синоди Єпископів поважали право єпархіальних Єпископів ор-

ганізовувати і здійснювати судову владу у власній єпархії. Водночас, Синоди 

Єпископів повинні турбуватися, щоб по можливості подружні процеси були 

безкоштовними, дбаючи, щоб при цьому працівникам церковних трибуналів 

було гарантовано належне і гідне фінансове утримання. 

7. Апеляція до Святого Престолу. Як знак поваги давнього юридичного 

принципу та щоб підкреслити зв'язок між осідком Святого Петра та місцеви-

ми Церквами, залишається чинною можливість кожного апелювати до Апос-

тольського Апеляційного Трибуналу Римської Роти. Якщо говорити про 

УГКЦ, то дана можливість може мати застосування тільки на підставі кан. 

1059 ККСЦ відповідно до якого «з уваги на верховенство Римського Архієрея 

кожний вірний може свою справу із суду будь-якого ступеня і на будь-якій 

стадії спору передати самому Римському Архієреєві, який є для всього като-

лицького світу найвищим суддею і який сам особисто судить або через три-

бунали Апостольського Престолу, або через ним делегованих суддів». У всіх 

інших випадках для вірних УГКЦ в межах її території залишається чинним 

кан. 1063 та вже згадуваний кан. 1064 § 1 ККСЦ, відповідно до якого трибу-

налом другого ступеня судочинства є трибунал єпархії Митрополита, а трибу-

налом третього ступеня судочинства є Трибунал Верховного Архиєпископа 

УГКЦ. 

 Вважається за необхідне пролити світло на т. зв. скорочений процес,  

передбачений новими канн. 1369-1373 ККСЦ. Законодавець постановив, що 

провадження даного процесу можливо лише у випадках: 1) коли прохання 

подане обома сторонами, чи одним із подружжя, однак за згодою іншого;  

2) коли недійсність подружжя підтверджена фактами чи особами, підтримана 

доказами очевидними доказами і документами, які не потребують довгого  

дослідження, однак чітко свідчать про недійсність подружжя. 

Серед причин, які можуть бути підставою для проваження процесу за  

скороченою процедурою Арт. 14 § 1 Процесуальних правил ведення процесів 

визнання недійсності Таїнства Подружжя,  є частиною Motu Proprio Mitis 

et misericors Iesus, виокремлю зокрема наступні: брак віри, який може  

спричинити симуляцію подружньої згоди; помилка, яка впливає на вольове 

рішення особи про Таїнство Подружжя; дуже коротке спільне подружнє  

життя; вчинення аборту з метою запобігти дітонародженню; перелюб  

вчинений в часі вінчання або ж відразу після укладення Таїнства Подружжя;  
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умисне приховування стерильності чи іншої важкої хвороби або дітей,  

народжених від попередніх відносин чи то приховання факту ув’язнення;  

непередбачена і непланована передшлюбна вагітність; фізичне насильство, 

спричинене з метою висловлення подружньої згоди; брак достатнього  

користування розумом, засвідчений відповідними медичними документами 

тощо.  

Отримавши відповідне прохання судовий вікарій,3 якщо вирішить, що  

можна провести подружній процес за скороченою процедурою, відповідно до 

нових кан. 1362 § 4 ККСЦ і кан 1371 ККСЦ, визначивши предмет спору, може 

своїм Декретом викликати до трибуналу усіх тих, хто зобов’язаний правом 

брати участь у процесі, а саме обидві торони та захисника подружнього вузла. 

Сторони зобов’язані протягом тридцяти днів з’явитися до трибуналу для дачі 

свідчень. 

Відповідно до нового кан. 1372 ККСЦ, інструктор, зібравши факти та  

докази, призначає п’ятнадцятиденний термін для подання зауважень на  

користь дійсності й правосильності подружжя, а також зауваження сторін,  

якщо такі будуть. 

Єпархіальний Єпископ і тільки він,4 отримавши всі акти справи,  

проконсультувавшись з інструктором і асесором (помічником), зваживши на 

зауваження захисника подружнього вузла, а також зауваження сторін, у  

випадку коли такі будуть, якщо осягнув моральну впевненість щодо  

визнання подружжя недійсним, оголошує вирок. Якщо Єпископ не осягнув 

моральної впевненості, то справа скеровується до розгляду згідно зі  

звичайною процедурою (див. новий кан. 1373 § 1 ККСЦ). 

Відповідно до нового кан. 1373 § 2 ККСЦ, текст вироку з відповідними  

мотиваціями повідомляється сторонам у звичний спосіб. 

Законодавець у новому кан. 1373 § 3 ККСЦ передбачив можливість подати  

апеляцію проти вироку єпархіального Єпископа до Митрополита. 
 

_________________________________________ 

3 Будь-які документи, прохання, а головно Позовну скаргу, навіть якщо йдеться про можливість прова-
дження скороченого процесу безпосередньо єпархіальним Єпископом, слід подавати до канцелярії єпархіа-
льного трибуналу, на ім’я судового вікарія єпархії. Він у свою чергу, відповідно до нового кан.1362 § 2 
ККСЦ, вивчивши всі факти та представлені докази, приймає рішення чи процес слід провадити за звичай-
ною процедурою, чи за скороченою. 

4 У даному випадку виключена можливість, щоб дані справи вирішуватися Єпископами-помічниками чи 
Єпископами-коадьюторами, оскільки вони не мають судової влади в єпархії, а лише виконують звичайну 
заступну владу (potestas ordinaria viraria) від імені єпархіального Єпископа і під його керівництвом. Зазви-
чай сфера їх обов’язків обмежена питаннями пов’язаними з виконавчою владою. Натомість Судова влада 
(potestas iudicialis) в силу уряду належить тільки єпархіальному Єпископу, який, як зазначив Святіший 
Отець Франциск у Motu Proprio Mitis et misericors Iesus, згідно вчення Святих Отців є, суддею і лікарем. 
Єпархіальний Єпископ є також тим, через кого здійснюється Боже Милосердя (divinae misericordiae minis-
ter est), тому здійснення судової влади є привілейованим місцем, в якому заcтосовуючи принципи 
«oikonomia» і «akribeia», Єпископ уділяє вірним живляче Милосердя нашого Господа. 
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Протягом трьох місяців в Івано-Франківську  

тривали Пособорові зустрічі 

 В період з 11 лютого по 21 квітня, 

в Івано-Франківському Архієпархіа-

льному управлінні тривали  

Пособорові конференції для духовен-

ства, касирів, старших братів і сес-

тер. Впродовж 11-ти зустрічей до 

столиці Прикарпаття приїжджали 

представники 21 деканатів, в  

загальній кількості більше тисячі осіб.  

 Зустрічі розпочиналися з спільної молитви Молебня до Пресвятої Богородиці, 

який служив Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володимир, 

спільно з присутнім духовенством. Після спільної молитви Владика звертався до 

присутніх зі словами вдячності за працю, яку вони виконують на своїх парафіях, 

та закликаючи до ще кращих та ревніших спільних дій на благо нашої Церкви та 

Батьківщини-України. 

 Відтак Єпископ-помічник Івано-Франківський Преосвященний Владика Йо-

сафат розповідав присутнім про Рік Божого Милосердя та представляв план захо-

дів, які будуть здійснені впродовж року. 

 Продовжував бесіду Синкел у справах духовенства митр. прот. Олег Каськів. 

У своїх виступах він розповідав про напрацювання Патріаршого Собору щодо па-

рафіяльного життя та стратегії УГКЦ до 2020 року «Жива парафія – місце зустрі-

чі з живим Христом», зазначаючи, що дана стратегія розвитку є для всіх наших 

парафій прикладом праці та служіння. 

 Крім того на кожній зустрічі було презентовано тематику створення парафія-

льної та економічної ради на парафіях. Дану тему розкривав Судовий вікарій Ар-

хієпархії прот. Степан Балагура, а його заступник прот. д-р Віталій Токар розпові-

дав про новий парафіяльний статут. 

 Після основних доповідей учасники, згідно плану, ділилися на три групи, зва-

жаючи на  специфіки служіння: духовенство, касири, братство і сестринство. Ко-

жна з цих груп мала зустрічі з різними представниками Архієпархіального управ-

ління.  

 Завершилися зустрічі спільною трапезою у семінарійному рефектарі, під час 

якої Преосвященний Владика Йосафат дарував кожному учаснику пам’ятну кни-

гу та уділяв архієрейське благословення. 

Прес-служба Архієпархії 
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Франківчани вийшли на захист життя і сімейних цінностей 

 23 березня 2016 р. Б. в  

Івано-Франківську пройшов Марш за  

збереження життя і сімейних цінностей, мета 

якого привернути увагу громадськості до  

актуальних проблем знищення ненародже-

них дітей та порушення основ сімейного 

життя. 

 Розпочався Марш зі спільної молитви  

біля храму Різдва Пресвятої Богородиці, яку провели Преосвященний Владика 

Йосафат, Єпископ-помічник Івано-Франківський, та Владика Дмитро Григорак, 

єпарх Бучацький, спільно з духовенством. Після чого численний люд з транспо-

рантами та банерами пройшлись центральними вулицями міста: Чорновола-

Сахарова-Коновальця-Мельника та дійшли до Вічевого майдану. 

 Як розповів організатор ходи, заступник хрис-

тиянського руху за життя, Мирослав Возняк, цей 

захід проводять, щоб звернути увагу всіх на пробле-

му узаконеного дітовбивства. «Зараз таку статис-

тику не ведуть, проте ще у радянському союзі офі-

ційно проводилося 1 млн. 200 тис. абортів на рік. І 

не думаю, що зараз цифри дуже змінилися. Ми по-

винні стати на захист життя. Є приклад Польщі, 

Ірландії, де офіційно заборонені аборти, але вони процвітають. Проте це проблема всьо-

го народу і передусім влади, яка повинна забезпечити гідний рівень життя для одиноких 

матерів», - пояснив п. Возняк. 

 "Наша спільна хода - це свідчення нашої подя-

ки Господеві за дар життя", - звернувся Владика 

Йосафат під час всеміського віче, за участю пред-

ставників влади, духовенства та кількасот містян. 

«Ми пройшли цим маршем не проти когось, а за 

збереження життя і традиційну сім'ю», - наго-

лосив він. А Кир Димитрій додав: "Якщо хочемо 

мати майбутнє, то мусимо сповідувати ті ідеа-

ли, які нам закладені Творцем". 

 Висловив свою християнську позицію і міський голова п. Руслан Марцінків. На ході 

також численно були присутні і діти, які, хоч можливо й не до кінця усвідомлюють її суть, 

все ж сьогодні зробили великий крок задля майбутнього. 

Прес-служба Архієпархії 
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Нові святині в Івано-Франківській Архієпархії 

Важливо знати 

17 січня в с. Черче Рогатинського р-ну відбулась довгоочікувана подія —  

освячення храму св. Василія Великого. Чин освячення здійснив  

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин. 

22 травня в Івано-Франківську у сквері біля Народного дому «Княгинин»  

відбулося освячення нового храму Української Греко-Католицької Церкви  

святих слов’янських апостолів Кирила і Методія. Чин освячення здійснив  

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володимир .Війтишин. 
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