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Духовне слово
РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ

АРХІЄРЕЇВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 
АРХІЄПАРХІЇ

НА 2017 РІК
Всесвітлішим, високопреподобним отцям-душпастирям,

богопосвяченим особам, 
дорогим у Христі братам і сестрам – 

вірним Української Греко-Католицької Церкви 
Мир вам у Господі і благословення!

Христос Рождається!
«І Слово стало тілом,  
і оселилося між нами»

(Ів. 1,14)
Різдвяний час для кожної української душі – це час особливий 

і неповторний. Це час, коли ми застановляємося і роздумуємо 
в нашому серці над відвічною істиною, об’явленою Господом 
і проповідуваною Святою Церквою – як вічний Бог стає в часі 
людиною задля нашого спасіння. А також це дні, коли ми по-
особливому горнемося до родини, спішимо до рідної домівки, до 
рідного храму, щоби молитовно та в колі дорогих нашому серцю 
людей колядками прославити Дитятко Ісуса.
1. Для  кожної віруючої людини любов до Ісуса Христа і Його 

Пресвятої Матері є незамінними і похвали гідними. І що більше 
людина пізнає Ісуса Христа, то сильніше Його любить. Пізнання 
приходить через читання чи слухання Євангелія, через приватну 
розмову з Господом у молитві, через участь у недільній чи 
святковій Святій Літургії, через слухання проповіді, через єднання 
у Святому Причасті. Все це сприяє тому, що кожного разу, ми все 
більше пізнаємо Христа Ісуса, а відтак і більше Його любимо. 
Тому не можемо ніколи занедбати ці засоби пізнання Бога.
Старозавітні люди очікували на прихід Месії, довіряючи словам 

пророків. Ісая, пророк, що народився в Єрусалимі вісім століть 
до народження Месії, казав: «Оце ж сам Господь дасть вам знак: 
Ось дівиця зачала, і породить сина і дасть йому ім’я Еммануїл» 
(Іс. 7,14). Святий Йоан євангелист ясно про це говорить: «Ніхто 
й ніколи Бога не бачив. Єдинородний Син, що в Отцевому лоні, 
- той об’явив» (Ів. 1, 18). Люди, які Бога ніколи не бачили, по 
приході Христа, почали пізнавати Того, у кому «враз з людською 
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природою живе вся повнота Божества» (Кол. 2,9). У Христі 
Ісусі невидимий Бог, стає для людини доступним, зрозумілим і 
видимим, бо сам він каже про себе: «Я і Отець – одно» (Ів. 10,30).
Як колись, так і сьогодні є люди, які не признають Ісуса Христа, 

не приймають те Слово, що «стало тілом і оселилося між нами» 
(Ів. 1,14), не визнають, що Ісус Христос є Богом. Саме про прихід 
Христа розказує нам святий Йоан: «Було у світі, і світ ним 
виник – і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а – свої його не 
прийняли» (Ів. 1,10-11). 
Але знаходимо у писанні одні слова, які потішають кожну людину, 

котра приймає і вірить Христові, Месії і Спасителю: «Котрі ж 
прийняли його – тим дано право дітьми Божими стати, які в 
ім’я його вірують» (Ів. 1,12). Саме сьогодні Ви, дорогі браття і 
сестри, є тими, які прийняли Христа і які справедливо маєте право 
називатися дітьми Божими, бо ви віруєте в Його ім’я і святкуєте 
Його воплочення задля людського спасіння, Ви Його прийняли.
2. Різдво Христове – це також велике свято родини, бо ж сам 

Господь народився у родині, маючи біля себе Пресвяту Матір 
та опікуна святого Йосифа. Часто ці дні наповнені великою 
радістю, але інколи і смутком. Радість панує у серці тих 
людей, які втішаються великою і здоровою родиною, тих, які, 
насолоджуються діточками. Радість є в тих оселях, де панує мир 
і спокій. 
Але є між нами брати і сестри, які з тих чи інших причин, 

залишилися одинокими, самотніми, а, може, і покинутими. Є 
ті, які перебувають далеко від рідної домівки, на заробітках, і не 
мають можливості святкувати Різдво з родиною. Є чимало хворих, 
які навіть і святкові дні проводять у лікарнях. Не маємо права 
забути і тих, які в цю хвилину захищають нашу Батьківщину і 
жертвують своїм часом і життям, щоб ми могли святкувати Різдво 
Христове спокійно.
Наша радість і наш смуток мають свою цінність лише у Господі. 

Кажуть, що радість розділена з ближнім – збільшується вдвічі, 
а смуток – зменшується вдвічі. Тому радіймо, бо «з нами Бог» 
і сумуймо, щоб смуток наших ближніх був меншим, а з Божою 
допомогою і зник з їхніх сердець. Про це нас гарно навчає 
апостол Павло: «Браття, радуйтеся завжди в Господі, і ще раз 
кажу, радуйтеся. Лагідність ваша нехай буде знана всім людям. 
Господь близько. Ні про що не журіться, але в усьому молитвою 
і молінням з благодаренням висказуйте ваші прохання до Бога. І 
мир Божий, що перевищає всякий ум, нехай збереже серця ваші і 
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розуміння ваші у Христі Ісусі» (Фил. 4,4-7).
Просімо заступництва у всіх наших потребах у Пресвятої 

Богородиці, чудесним способом присутньої у чудотворній іконі 
в Крилосі, яка духовно опікується Церквою нашої Архієпархії 
та 100 років тому об’явленої у Фатімі і яка просила молитися на 
вервиці щодня, щоб досягти миру і кінця війни. Нехай Марія, яка 
опікувалася Дитятком Ісусом і захищала від всякої небезпеки, 
заспокоїть кожну людську тривогу і потішить кожне людське 
серце.
З молитвою за Вас, дорогі наші боголюбиві брати і сестри,

† Володимир  
Митрополит і Архієпископ Івано-Франківський

†  Йосафат
Єпископ-помічник Івано-Франківський
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ЗВЕРНЕННЯ СИНОДУ ЄПИСКОПІВ УГКЦ  

ДО ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ
Дорогі наші захисники! Сьогодні ви, долаючи тугу розлуки з 

найріднішими, труднощі військового побуту, постійну загрозу 
власному життю, гнітючі спомини непоправних втрат, незламно, 
із синівською любов’ю до рідної землі стоїте на захисті свободи і 
життя своїх дітей, дружин і кожного громадянина України.
В окопах фронту, у військових шпиталях, на полігонах та в місцях 

бойового злагодження ви втілюєте і захищаєте нашу гідність та 
свободу, що їх дав нам Господь Бог. Своєю мужністю — усупереч 
гіркому смаку розчарувань, буревіїв сумнівів і тривоги — ви 
надихаєте мільйони українців і викликаєте захоплення в усього 
світу. Господь наш Ісус Христос навчає своїх дітей: «Немає 
більшої любові за ту, коли хто життя своє кладе за друзів своїх 
(Євангеліє від Івана, 15, 13)». Сьогодні ви, українські воїни, своїм 
життям і жертвою воплочуєте ці слова.
Вам, захисникам українського народу, ми, єпископи 

Української Греко-Католицької Церкви, які зібралися на Синоді 
в Івано-Франківську, висловлюємо велике визнання за героїзм, 
жертовність і патріотизм. Ми дякуємо вам від імені наших вірних 
з усіх країн українського поселення та міжнародної спільноти 
друзів України.
Сьогодні кожна небайдужа людина запитує себе: коли в 

Україні настане мир? Справедливо, що українське суспільство, 
прагнучи миру і спокою в нашій державі, надіється на військо. 
Однак не можна перекладати тільки на ваші плечі захист миру в 
нашій державі і ніхто не сміє за вашими спинами ховатися. Ми 
всі повинні відчувати відповідальність за благо нашої країни, у 
кожного з нас має бути свій блокпост, на якому ми – у власний 
спосіб – наближатимемо очікуваний мир на рідній землі.
Дорогі воїни, запевняємо вас, що ми з вами і що й надалі будемо 

вас підтримувати!
Під час Божественної Літургії на різних континентах ми щодня 

молимося за мир, «за все військо», «за недужих, страждаючих, 
полонених і за спасіння їх». Крім того, наші вірні щодня о 
21.00 приватно підносять свої прохання до Господа за мир і 
тих, хто стоїть на його сторожі. У наших єпархіях і екзархатах 
триває піст у намірі закінчення війни та Божого благословення 
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для українського народу. Ми молимося також за навернення 
напасників і наших ворогів.
Молитва поєднується з ділами милосердя. Капелани, волонтери, 

люди доброї волі з усього світу єднаються з вами, щоб своїми 
добрими ділами та пожертвами допомогти вам переносити 
труднощі служіння. Саме через їхні руки та жертовні серця ви 
отримуєте свідчення того, що ви не самі, що ми з вами і що 
ваша місія є справою всього українського народу і міжнародної 
спільноти.
Чим керуєтеся ви, наші бійці, чим керуються лікарі, волонтери, 

капелани, так віддано захищаючи Україну, попри всі внутрішні 
негаразди? Звісно любов’ю до Батьківщини та вірою в перемогу, 
яка приходить через хрест! Скільки ж то патріотів уже рясно 
полили своєю кров’ю поле правди з вірою в те, що їхня жертва 
не буде змарнована. «Істинно, істинно кажу вам: пшеничне 
зерно, коли не впаде на землю і не завмре, залишиться саме 
одне; коли ж завмре, то рясний плід принесе», − твердить наш 
Божественний Учитель (Євангеліє від Івана, 12, 24). Ми схиляємо 
голову в молитві за ваших загиблих побратимів і за всі жертви 
цієї жорстокої війни. Водночас закликаємо всіх до всебічної 
підтримки та солідарності з родинами загиблих.
Дорогі в Христі! Поруч із вами ці нелегкі часи переживають 

ваші священики–капелани. Спасибі вам, що споруджуєте каплиці 
і престоли для богослужінь. Зворушливі спільні молитви, щирі 
сповіді, участь у Святих Тайнах, споминання полеглих побратимів 
– усе це  є джерелом великої духовної сили і наснаги до боротьби. 
У місцях дислокації ви стараєтеся встановити хрест – видимий 
знак Розп’ятої за нас Божої Любові, видимий знак перемоги. 
Коли споглядаємо цей хрест, то хочеться сказати словами святого 
апостола Павла: «Де твоя, смерте, перемога? Де твоє, смерте, 
жало?» (1 Послання до коринтян, 15, 55).
Дорогі наші захисники! Ми розуміємо, що трагічні події збройної 

агресії проти нашої Батьківщини залишають незатерті рани на 
душі й тілі нашого народу. Проте, як люди віри, надіємося на 
Господа та на перемогу Його силою і Його благодаттю, яких для 
вас вимолюємо. Сьогодні ми єдині, ми небайдужі, бо в Бозі ми 
сильні! Той, хто смертю смерть подолав, може все! Господь − 
наша радість, наше зцілення, наша перемога.
Дорогі воїни Божої правди і справедливості, Господь − з вами! 
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Тримайтеся Його міцно і не дозволяйте, щоб зло подолало вас. 
Разом з усією Україною просимо вас: повертайтеся додому 
живими і не залишайтеся душею на війні! Нехай не ослабне 
ваша віра в нашу спільну перемогу, − остаточну перемогу Божої 
правди й любові!
Віддаємо всіх вас під материнський покров Пресвятої Богородиці 

та молимося за вас повсякчасно, щоб благодать Господа нашого 
Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа були 
завжди з усіма вами!

Від імені Синоду Єпископів УГКЦ
† СВЯТОСЛАВ 

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 
Української Греко-Католицької Церкви
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ПОСТАНОВИ СИНОДУ ЄПИСКОПІВ УГКЦ  

2016 РОКУ
На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної 

Тройці, 
Отця, і Сина, і Святого Духа, і на добро ввіреного нам Божого 

люду. Амінь 
БОЖОЮ МИЛІСТЮ 

І В ПОВНОМУ СОПРИЧАСТІ 
З РИМСЬКИМ АПОСТОЛЬСЬКИМ ПРЕСТОЛОМ 

СВЯТОСЛАВ, 
Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 

Української Греко-Католицької Церкви 
Високопреосвященним і Преосвященним владикам, 

всечесним отцям духовним, преподобним ченцям і черницям 
та мирянам помісної Української Греко-Католицької Церкви 

ПРОГОЛОШУЮ ТА ОПРИЛЮДНЮЮ 
Постанови 

Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви 

Львів-Брюховичі, 04-11 вересня  2016  року Божого
1. Взяти до уваги стан виконання рішень Синоду Єпископів 

УГКЦ 2015 року.
2. Взяти до уваги звіти синодальних комітетів.
3. Щоб заохочувати до соціального служіння вірних УГКЦ та 

плекати в них дух жертовності й милосердя, проголосити в усій 
УГКЦ:
а) неділю Блудного сина – Днем особливої опіки над в’язнями;
б) М’ясопусну неділю – Днем соціального служіння та 

благодійності;
в) відновлюючи традицію Суспільних днів, започатковану 

праведним митрополитом Андреєм Шептицьким, дні між 
вказаними в попередніх пунктах неділями проголосити 
Соціальними днями і проводити в той час у парафіях відповідні 
просвітницькі й благодійні заходи;
г) рекомендувати правлячим єпископам проводити у визначений 

ними час збори пожертв на соціальні ініціативи парафій та 
єпархій.
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4. Затвердити Стратегію соціального служіння УГКЦ.
5. Задля кращої координації та розвитку соціального служіння в 

УГКЦ:
а) створити у Патріаршій курії Відділ соціального служіння 

УГКЦ;
б) просити Главу і Отця УГКЦ затвердити Положення про цей 

Відділ.
6. Доручити Відділу соціального служіння УГКЦ опрацювати 

Програму розвитку соціального служіння УГКЦ.
7. Доручити Відділу соціального служіння УГКЦ у співпраці 

з Патріаршою комісією у справах духовенства та Комісією 
кадрового забезпечення і керівництвом церковних навчальних 
установ, особливо семінарій, здійснити такі заходи:
а) проаналізувати досвід викладання пасторального богослов’я 

та соціальної доктрини Церкви в навчальних закладах УГКЦ і 
подбати про вдосконалення програм із цих дисциплін відповідно 
до сучасних потреб;
б) забезпечити студентам проходження практики із соціального 

служіння у місцевих організаціях «Карітасу» чи інших подібних 
церковних установах та організаціях;
в) використовувати в навчальному процесі опрацьовані й видані 

структурами Патріаршої курії навчально-методичні матеріали 
щодо різних аспектів соціального служіння;
г) розробити і впровадити навчальні програми підвищення 

кваліфікації для відповідальних за соціальне служіння, а також 
для всіх душпастирів;
ґ) скеровувати студентів здобувати вищу освіту у сфері 

соціального служіння в навчальні заклади Католицької Церкви 
за кордоном.
8. У порядку денному кожного Синоду Єпископів УГКЦ 

передбачити розгляд визначених питань соціального служіння в 
УГКЦ.
9. Взяти до уваги Звіт про діяльність Патріаршої курії УГКЦ.
10. Взяти до уваги підсумки звітів про діяльність комісій та 
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відділів патріаршого рівня.
11. Прийняти Звіт за 2015-2016 рік Робочої групи із впровадження 

Стратегії розвитку УГКЦ до 2020 року.
12. Прийняти Звіт про стан будівництва Патріаршого центру 

УГКЦ у Києві.
13. Прийняти Звіт про стан суддівства в УГКЦ.
14. Прийняти Звіт Робочої групи з опрацювання Партикулярного 

права УГКЦ і поблагословити її на дальшу роботу.
15. Прийняти Звіт Канонічного відділу Патріаршої курії УГКЦ 

про аналіз законодавчих актів, прийнятих Синодом Єпископів 
УГКЦ упродовж 1992−2015 років.
16. Затвердити Положення про єпископа-емерита.
17. Затвердити Типовий статут митрополії УГКЦ.
18. Обрати Архиєпископа і Митрополита Львівського Ігоря 

(Возьняка) Генеральним керівником Управління справедливості.
19. Обрати членами Синодального трибуналу:
1. Високопреосвященного владику Євгена (Поповича);
2. Преосвященного владику Теодора (Мартинюка).
20. Обрати членами спеціального зібрання єпископів для 

розгляду рекурсів проти адміністративних декретів Отця і Глави 
УГКЦ:
1. Преосвященного владику Теодора (Мартинюка);
2. Високопреосвященного владику Ігоря (Возьняка);
3. Преосвященного владику Володимира (Ющака).
21. Затвердити Положення про Секретаріат Синоду Єпископів 

УГКЦ.
22. Обрати терміном на п’ять років Секретарем Синоду Єпископів 

УГКЦ Преосвященного владику Богдана (Дзюраха).
23. Затвердити Регламент Синоду Єпископів УГКЦ терміном на 

п’ять років.
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24. Затвердити Правильник підготовки та презентації головної 

теми Синоду Єпископів УГКЦ.
25. Взяти до уваги повідомлення про стан душпастирства наших 

вірних в Іспанії та Італії.
26. Доручити Комісії у справах родини Києво-Галицького 

Верховного Архиєпископства УГКЦ у співпраці з Патріаршою 
комісією у справах духовенства опрацювати Програму 
душпастирства священичих родин і формації дружин священиків.
27. Взяти до уваги стан опрацювання Катехизму УГКЦ для 

молоді.
28. Поблагословити загальноцерковне відзначення в наступному 

році: 400-річчя реформування Василіанського чину святого 
Йосафата; 380-ї річниці з дня смерті митр. Йосифа Велямина 
Рутського і 150 років канонізації св. Йосафата Кунцевича − і 
призначити Преосвященного владику Василя (Тучапця) головою 
оргкомітету цього відзначення.
29. Для вшанування в наступному році 125-річчя від дня 

народження ісповідника віри патріарха Йосифа Сліпого:
а) поблагословити загальноцерковне відзначення цього ювілею;
б) затвердити програму відзначення;
в) призначити Преосвященного владику Гліба (Лончину) 

головою оргкомітету цього відзначення.
г) доручити оргкомітетові опрацювати бюджет запланованих 

заходів та подати його Патріаршому економатові УГКЦ.
30. Провести Синод Єпископів УГКЦ від 3 до 12 вересня 2017 

року Божого.
31. Провести Синод Єпископів УГКЦ 2017 року у Львові-

Брюховичах.
32. Головною темою наступного Синоду Єпископів УГКЦ 

визначити тему «Літургійне і молитовне життя УГКЦ».
33. Призначити Преосвященного владику Венедикта 

(Алексійчука) відповідальним за підготовку головної теми 
Синоду Єпископів УГКЦ 2017 року.



16

Вибрані документи Церкви
34. Затвердити текст Комунікату Синоду Єпископів УГКЦ 2016 

року.
†  СВЯТОСЛАВ 

Верховний Архиєпископ 
Української Греко-Католицької Церкви

†  БОГДАН (Дзюрах), 
Секретар Синоду Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви
Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 
13 вересня 2016 року Божого
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СПІЛЬНЕ ЗВЕРНЕННЯ  

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ І РИМСЬКО-
КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ В УКРАЇНІ З 

ПРИВОДУ ДНЯ ПАМ’ЯТІ  
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ

Зібрані у Львові-Брюховичах, ми, Католицькі Єпископи, що 
виконуємо своє служіння в Україні, звертаємося до всіх вірних 
наших Церков, як рівно ж до всіх співвітчизників, аби виразити 
нашу солідарність та молитовну близькість у ці дні національної 
пам’яті і скорботи за жертвами голодоморів в Україні.
У день, коли згадуємо ці трагічні події, молимося особливо за всіх, 

хто загинув від голодної смерті, щоб вони стали причасниками 
небесної Трапези нашого Господа.
Невимовні страждання нашого народу були спричинені різними 

богоборчими ідеологями. Роблячи спільні зусилля задля очищення 
нашого минулого, кожен з нас має робити щирий іспит сумління, 
перепрошуючи Бога за зло, яке мало, а може і надалі має місце в 
нашому житті.
Заохочуємо духовенство і наших вірян під час Служби Божої 

возносити до Господа подячну молитву за хліб щоденний. Також 
дякуймо Богові за Євхаристійний Хліб – Тіло Воскреслого 
Христа, яким Він сам годує наші душі. Просімо теж Господа, щоб 
ми з вірою і довірою відносилися до Нього, Творця і Подателя 
матеріальних і духовних благ.
Сьогодні, як і вчора, багатьом людям, які живуть поруч з 

нами, бракує хліба й тепла. Закликаємо усіх продовжувати 
діла милосердя, виявляючи співчуття і діяльну солідарність, 
передовсім з тими, кому в нашому суспільстві бракує 
найнеобхіднішого - з убогими, сиротами, людьми похилого 
віку, внутрішньо переселеними особами, пораненими, в’язнями, 
та іншими потребуючими. Окремо закликаємо тих, які в нашій 
країні мають вдосталь хліба, ділитися з тими, кому його бракує.
У спільній молитві за мир у нашій улюбленій Батьківщині, 

призиваємо на весь український народ щедре Боже благословення.
Греко-католицькі та римсько-католицькі єпископи в Україні

Львів-Брюховичі, 25 листопада 2016
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 СЛУЖІННЯ БЛИЖНЬОМУ – ДИЯКОНІЯ –  

В ЖИТТІ УГКЦ
Посинодальне послання Синоду Єпископів Української Греко-Католицької 

Церкви 2016 року до духовенства, монашества і мирян

Що ви зробили одному з Моїх братів найменших –
ви Мені зробили (Мт. 25, 40).

Всесвітліші та всечесніші отці!
Преподобні брати і сестри в монашестві!
Дорогі браття і сестри в Христі!
Зібравшись на Священному Синоді в Брюховичах біля Львова 

4−11 вересня 2016 року Божого, ми, єпископи УГКЦ, зосередили 
особливу увагу на дуже важливому аспекті християнського життя, 
а саме на служінні ближньому – дияконії, тобто на соціальному 
служінні Церкви. Це служіння випливає з нашої природи як дітей 
Божих і проявляється на всіх рівнях життя кожного Христового 
учня: в особистому та сімейному житті, у парафіяльній спільноті, 
у кожній єпархії та на всецерковному рівні. У сучасному 
контексті війни та вимушеного переселення багатьох наших 
співвітчизників із Криму та Донбасу тема служіння ближньому 
стає особливо актуальною. Тому в цьому Посинодальному 
посланні бажаємо подати кілька думок для глибших роздумів і 
вказати деякі напрями для служіння ближньому в нашій Церкві.
Кожен із нас уже в перший момент християнського буття одержав 

особисте доручення служити ближньому, навіть якщо більшість 
із нас цього моменту не пам’ятають, бо були ще немовлятами. 
Адже наприкінці Чину Хрещення священнослужитель подав нам 
запалену свічку, кажучи такі слова: «Прийми оцю горіючу свічку 
і старайся у всьому житті твоєму просвічуватися світлом віри і 
добрих діл, щоб, коли прийде Господь, ти міг/могла світло вийти 
Йому назустріч зі всіма святими й увійти беззаборонно у чертог 
небесної слави Його і царювати з Ним у безконечні віки. Амінь». 
Цi «добрi дiла», якими ми покликанi просвiчуватися, – це дiла 
милосердя, через якi ми даємо ближньому в потребi можливість 
пережити присутнiсть всемилостивого Бога у своєму життi. Саме 
тепер, завершуючи Ювiлейний рiк Божого милосердя, ми маємо 
слушну нагоду пригадати собi, що милостивий Господь спiшить 
допомагати іншим людям нашими ногами, пiдтримує хворих 
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i немiчних нашими руками, вислуховує скривджених нашими 
вухами, потiшає засмучених нашими устами, несе слабких 
на наших плечах, пригортає інших до Себе нашими серцями. 
Іншими словами, покликання кожного християнина – бути 
іконою Божої доброти й любові у світі. А обіцянка, дана нам у 
Таїнстві Хрещення про царювання з Господом у безконечні віки, 
припускає, що ми вже тут, на землі, відчуваємо свою «царську» 
відповідальність за дияконію.
Уже на сторінках Старого Завіту натрапляємо на численні 

слова та заклики, якими наш Творець вимагає особливої уваги до 
бідних, котрими є ті, що позбавлені елементарних матеріальних 
засобів для прожитку, – чужинці, вдови та сироти: «Бо Господь, 
Бог ваш, Бог над богами й Господь над володарями, Бог великий, 
могутній і страшний, що не зважає на особу й не бере дарунків, 
що творить суд сироті й удовиці та милує чужинця, даючи йому 
хліб і одежу» (Втор. 10, 17–18). Вибраному народові Господь 
подає чіткі інструкції щодо ставлення до убогих: «Справді, вбогі 
ніколи не переведуться на землі, тому то я тобі й заповідаю: 
щедро розтулюй свою долоню для свого брата, для нужденного й 
для вбогого в твоїй землі» (Втор. 15, 11).
Господь бажає, щоб Божий народ був чутливим до потреб своїх 

нужденних братів і сестер і щоб віддавав Йому прославу жертвою 
та милостинею для потребуючих. У Книзі Товита читаємо: «Роби 
милостиню з того, що маєш. А коли милостиню робиш, око 
твоє нехай не буде скупим. Не відвертай свого лиця від усякого 
бідного, і обличчя Боже не відвернеться від тебе» (4, 7-8). У Книзі 
пророка Ісаї уже говориться про діла милосердя як про світло, яке 
просвічує душу і все довкілля доброчинця: «…коли голодному 
ти віддаси хліб твій, наситиш пригніченого душу, тоді засяє 
твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде, немов південь» (58, 10). А в 
Приповідках читаємо: «Хто чинить бідному добро, той Господеві 
позичає, і Він йому відплатить за його добродійство» (19, 17).
У Новому Завіті велика частина знаків і Господніх чудес є 

ділами Божого милосердя. Коли учні Івана Хрестителя питають 
Ісуса, чи Він є Месія, то чують відповідь: «Ідіть і сповістіть 
Іванові про те, що чуєте і бачите: сліпі бачать і криві ходять; 
прокажені очищуються і глухі чують; мертві воскресають і 
вбогим проповідується добра новина» (Мт. 11, 4–5). Тож Христос 
дає зрозуміти, що можна пізнати, ким Він є, за Його ділами, і 
закликає своїх апостолів творити те саме: «Істинно, істинно 
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говорю вам: Хто в Мене вірує, той так само діла робитиме, що їх 
Я роблю. А й більші від них робитиме, – бо Я вже йду до Отця 
Мого» (Ів. 14, 12).
Отож Господь заповідає нам усім виходити назустріч тим, 

хто відчуває потребу в нашій допомозі: «Дай тому, хто в тебе 
просить, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся» (Мт. 5, 42). 
Він вказує нам, що кожне діло милосердя, зроблене ближньому, 
немовби зроблене Йому: «Істинно кажу вам: усе, що ви зробили 
одному з моїх братів найменших – ви мені зробили» (Там само 25, 
40). Водночас застерігає нас, щоб, чинячи діла милосердя, ми не 
були марнославними та честолюбними: «Уважайте добре, щоб ви 
не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, 
а то не матимете нагороди в Отця вашого, що на небі. Отож, коли 
даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по 
синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам: 
Вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, 
нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права: щоб твоя 
милостиня була таємна, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть 
тобі» (Там само 6, 1–4).
Милостиня була складовою частиною життя Церкви 

апостольських часів. У Діяннях апостолів говориться про Тавиту, 
яка була «повна добрих діл та милостині, що чинила» (9, 36), і про 
сотника Корнилія, що «чинив народові великі милостині й завжди 
Богові молився» (Ді. 10, 2). Святий Павло заохочував Церкви в 
Коринті та Галатії допомагати братам у потребі: «А щодо збірки 
на святих, то робіть і ви так, як я був наказав Церквам галатським. 
Першого дня тижня кожний з вас хай відкладає в себе, збираючи, 
що може заощадити, щоб збірок не робити тоді, коли сам прийду. 
А коли прийду, пошлю тих, що їх ви вважатимете, з листами, щоб 
вони віднесли ваш дар у Єрусалим» (1 Кор. 16, 1–3). В іншому 
місці св. Павло писав: «Хто скупо сіє, скупо буде жати; хто ж 
щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний, як дозволяє 
серце, не з жалю чи примусу: Бог любить того, хто дає радо» (2 
Кор. 9, 6-7).
Новий Завіт особливим чином поєднує дві найбільші заповіді: 

любові до Бога і любові до ближнього. Пише-бо св. Іван Богослов: 
«Коли хтось каже: «Я люблю Бога», а ненавидить брата свого, 
той не правдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, 
той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь 
одержали від Нього: хто любить Бога, той нехай любить і брата 
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свого» (1 Ів. 4, 20-21). Коли ми хочемо любити Бога, то мусимо 
виявити цю нашу любов через добре ставлення і турботу про 
ближнього. Коли ми в храмі вчимося любити Бога, слухати Його 
Слово, освячуємося Святими Таїнствами, отримуємо Господню 
любов, то це для того, щоб, виходячи із храму, ми віддавали те, 
що отримали: служили «літургію після Літургії», чинячи діла 
милосердя.
Ми ніколи не будемо вповні християнами, якщо лише 

прийматимемо, братимемо щось від Бога. Наше покликання 
любові − служити Богові через служіння потребуючій людині. 
Християнське життя, як свідчення безкорисливої любові та уваги 
до іншої особи, має стати нашим повсякденним стилем життя, а 
не лише епізодичною благочинністю, яка не породжує справжньої 
відповідальності.
Про незамінність і важливість дияконії в житті Христових 

учнів свідчить увесь досвід і наука Церкви від початків і аж до 
нинішніх днів. Так, у своєму Першому посланні до коринтян 
св. папа Климент (+99 р.), повчає, що спасіння, дане через віру 
в Ісуса Христа, не звільняє християн від добрих діл: «Отож що 
будемо робити, браття? Чи ми станемо лінивими в доброчинності 
та припинимо практику любові? Боже борони, щоб ми обрали 
такий шлях! Радше спішімо з усією силою та готовістю ума 
чинити всяке добре діло» (33, 1).
Особливим чином св. Іван Золотоустий (349−407 рр.) закликав 

заможних християн столичного Царгорода до дияконії: «Чи 
ти насправді хочеш віддати шану Тілу Христовому? Тоді не 
нехтуй Ним, коли Він нагий. Коли ти (у храмі) Його вшановуєш 
шовковими шатами, не занедбуй Його надворі, коли Він гине від 
холоду та нагості» (До Євангелія від Матея, Гомілія 50, 4).
У наш час римські архиєреї постійно нагадують про особливу 

місію Церкви, яка полягає в служінні ближньому. Вельми 
промовистим щодо цього є навчання теперішнього Єпископа 
Рима, Папи Франциска, який закликає Церкву йти на периферії, 
щоб занести світло Божої любові й Божого милосердя всюди, де 
люди зазнають страждання, смутку й недолі: «Скільки ж ситуацій 
невпевненості й страждання у нинішньому світі! Скільки ж ран 
на тілі багатьох, які вже не мають більше голосу, бо їхній крик 
ослаб і згас через байдужість багатих народів. Церква покликана 
обмивати ці рани оливою потішення, перев’язувати милосердям 
і лікувати їх солідарністю й належною увагою. Не впадаймо 
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в байдужість, яка принижує, у звичку, яка присипляє дух і не 
дозволяє відкрити новизну, у цинізм, який нищить. Розплющмо 
наші очі, аби побачити біду світу, рани стількох братів і сестер, 
позбавлених гідності. Відчуймо себе провокованими, чуючи їхнє 
волання про допомогу. Наші руки нехай потиснуть їхні руки, 
притягнімо їх до себе, аби вони відчули тепло нашої присутності, 
приязні й братерства» (Булла «Обличчя милосердя», 15).
Святіший Отець Франциск, як справжній учитель віри, не тільки 

закликає до вразливості щодо убогих. Він сам перший дає приклад 
жертовного служіння вбогим і знедоленим, зокрема і в ставленні 
до українського народу. Це засвідчив збір пожертв, проведений 
в усіх католицьких парафіях Європи, який разом із щедрим 
особистим даром Святішого Отця став основою гуманітарної 
акції «Папа для України». Цей безпрецедентний жест милосердя 
і співчуття, який виявив до нас Папа Франциск, спонукає нас 
до глибокої вдячності, а водночас до щедрості й жертовності 
стосовно тих, хто зазнає несправедливості і кривди.
Українська Греко-Католицька Церква впродовж своєї 

тисячолітньої історії постійно давала приклад жертовного 
служіння рідному народові, особливо в буремні часи утисків, 
бездержавності й поневолення різними супротивними потугами, 
як рівно ж і в період внутрішньодержавних та суспільних криз. 
Як не згадати велике діло соціального служіння Галицьких 

митрополитів, зокрема Йосифа Сембратовича (1821−1900 рр.), 
який своєю діяльністю практично викоренив недугу алкоголізму 
серед мешканців тогочасної Галичини. Знаменно, що своє 
Пастирське послання, присвячене протидії пияцтву та алкоголізму, 
митрополит назвав «О достоїнстві чоловіка», підкреслюючи цим, 
що будь-яка невпорядкована пристрасть чи залежність руйнує 
самі підвалини людської гідності й самоповаги, а відновлення 
фізичного та морального здоров’я повертає людині її первісну 
гідність і красу.
Особливого розвитку соціальне служіння Церкви набуло за 

митрополита Андрея Шептицького. Священики очолювали 
кооперативний рух у селах і містах, сестри-монахині засновували 
дитячі садки – захоронки. Сам митрополит докладав величезних 
зусиль до відродження української науки й мистецтва, а своїм 
пророчим словом утверджував серед вірних здоровий спосіб 
життя, захищав інститут сім’ї, дбав про виховання молоді в дусі 
євангельського патріотизму і любові до ближнього.
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Упродовж свого довголітнього архиєрейського служіння 

праведний Андрей Шептицький часто звертав увагу на незамінність 
діл милосердя як вияву живої віри і любові: «Свою християнську 
любов треба ділами доказувати! Всяке тут говоріння пусте, 
коли за ним не йдуть діла!» (Пастирське послання «Найбільша 
заповідь», 1901 р.). За його словами, «нема певнішого способу 
заслужити на Боже милосердя, як милосердя стосовно ближніх» 
(Пастирське послання на Великий піст, 1929 рік). Митрополит 
Андрей розумів, що в ділах милосердя Євангеліє стає видимим, а 
наша віра осягає спасенну конкретність.
У часи комуністичного режиму, коли на матірніх землях Церква 

була переслідувана, ми відчували велику солідарність і щедру 
підтримку з боку наших вірних на поселеннях. Там українці, 
згуртовані навколо своїх пастирів під проводом ісповідника віри 
патріарха Йосифа розбудовували не тільки церковне життя, а 
й соціальне служіння: школи, гімназії, вищі навчальні заклади, 
жіночі й молодіжні організації, будинки для людей похилого віку 
тощо. Наші парафії ставали місцем дуже активного громадського 
життя, плекаючи в душах вірних любов до Бога і до рідного 
стражденного народу.
Вийшовши з підпілля, наша Церква в Україні почала 

відбудовувати свої структури – парафії, монастирі, навчальні 
заклади, і відразу посіла активну громадянську позицію, чим 
здобула авторитет не лише серед власних вірних, а й серед 
усіх людей доброї волі в Україні. Захист ненародженого життя, 
рух за тверезість, душпастирські програми подолання недуги 
корупції, підтримка сімейних цінностей, регулярні відозви за 
чесність і прозорість політичних процесів, капеланське служіння 
в українському війську, у в’язницях та лікарнях, духовний 
супровід мирних змагань народу за власні права й свободи – ось 
далеко не повний перелік тих ділянок, в яких Церква підносила 
свій голос на захист гідності людини й гармонійного розвитку 
всього суспільства на основі Божого закону.
Окремо слід згадати нинішні страждання, спричинені війною в 

Україні. Важкі випробування, які випали на нашу долю, показали 
також небувалу жертовність і самопосвяту нашого народу 
в Україні та на поселеннях сущого. Ми дякуємо Богові за ці 
благородні пориви української душі, свідками яких ми стали за 
останні три роки змагань за кращу долю рідного народу. Проте 
ще надовго залишатимуться закликом до милосердя, солідарності 
й чинної любові тисячі вбитих, десятки тисяч важкопоранених, 
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мільйони біженців і переселенців. Ми не маємо права звикнути 
до їхнього страждання, стати нечутливими до їхніх зойків, 
проходити байдуже попри їхню недолю. Навпаки, нехай виявом 
нашої живої віри  стане ще більша солідарність із постраждалими 
від війни і нехай ця солідарність набере практичного виміру, 
залежно від потреб конкретної родини чи людини та відповідно 
до можливостей парафіяльної спільноти.
Українська Греко-Католицька Церква покликана здійснювати 

дияконію як на рівні поодиноких членів, так і на рівні спільнот, 
до яких ми належимо: християнських сімей, братств, сестрицтв, 
парафій, монастирів і релігійних згромаджень, єпархій, 
митрополій і всієї нашої помісної Церкви. Основне, щоб кожний 
відчув особисте покликання послужити ближньому  і в такий 
спосіб дати йому пережити Божу любов у своєму житті. Святий 
Дух у різний спосіб промовляє до нас: когось Він спонукає 
допомагати потребуючим, які живуть поруч, а когось запрошує 
до спільної дії, щоб допомогти братам і сестрам, котрі живуть 
далеко від нас.
Передумовою впорядкованого служіння спільноти часто 

виступає певна організація. В Україні на національному та 
єпархіальному рівнях добре розвинулася діяльність «Карітасу», 
організації, яка діє під патронатом і за сприяння церковної 
ієрархії та яка своїм послідовним свідченням віри й реальним 
задоволенням потреб нужденних заслужено здобула повагу й 
довіру не тільки серед вірних Церкви, а й серед багатьох інших 
громадян.
Та все ж ми не маємо права перекладати цей обов’язок служіння 

лише на якісь структури: державу, соціальні служби чи навіть 
на згадану щойно церковну організацію. Чинити діла милосердя 
повинні всі без винятку члени Церкви: єпископ, священик і 
мирянин, чоловік і жінка, старший і молодший, багатий і бідний. 
Служіння ближньому – це не привілей найбільш заможних серед 
нас, а завдання кожного з нас, бо ми завжди можемо знайти таких, 
що в гіршій ситуації ніж ми.
При цьому жертвувати слід з відповідним настроєм, тобто 

з відчуттям любові до людини, створеної на образ і подобу 
Бога. Здійснюючи доброчинну діяльність, церковні благодійні 
організації та групи не мають обмежуватися простим збиранням 
чи розподілом коштів і речей чи продуктів, а повинні завжди 
виявляти особливу увагу до особи, яка опинилася в потребі, та 
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виконувати в християнській спільноті вельми цінну виховну 
функцію, плекаючи в людях соціальну відповідальність, 
готовність ділитися, повагу, любов та милосердя в дусі 
Христового Євангелія. Благодійність Церкви, хай на якому рівні 
вона здійснюється, не може перетворюватися просто на ще один 
різновид організованої соціальної допомоги. Діла милосердя – це 
жест любові та щирої уваги, скерований до тих, які потребують 
нашої допомоги, це нагода дати іншому можливість зустрітися з 
живим Христом.
У рамках програми «Жива парафія» закликаємо кожну 

парафіяльну спільноту цього року зосередити особливу увагу 
на дияконії як «зустрічі з живим Христом». У парафії є багато 
конкретних форм для такого служіння: відвідування хворих, 
допомога бідним, годування голодних, захист сиріт, підтримка 
тих, які терплять несправедливо, миротворча діяльність, 
потіха засмучених, захист ненароджених дітей і т. п. Слід 
пам’ятати, що насамперед ми несемо відповідальність перед 
тими потребуючими, які живуть серед нас. А відтак, по змозі, 
парафія повинна підтримувати харитативну діяльність Церкви на 
регіональному, національному та міжнародному рівнях.  
Якщо цього ще не зроблено, у кожній парафії належить створити 

харитативну групу чи парафіяльний осередок «Карітасу», які б 
ставили собі за мету залучати вірних до свідчення милосердної 
Божої любові, чи то стосовно членів самої парафіяльної 
спільноти, чи то «у світі». За підтримки єпархіального «Карітасу» 
такий осередок має бути відповідальним за підготовку всієї 
парафіяльної спільноти до реалізації обов’язку перетворити віру 
на конкретні діла милосердя. Він також повинен виховувати осіб 
та групи, які постійно компетентно працюватимуть у Церкві у 
сфері благодійної діяльності.
Утім, щоб виявити милосердя і любов до ближнього, не треба йти 

далеко. Часто ті, хто спраглий нашої уваги, доброти, підтримки, 
розуміння і любові, є поруч із нами: у сусідньому будинку, на тій 
самій сходовій клітці, під одним дахом. Передусім маємо глянути 
милосердними очима на членів своєї родини.
Сім’я є місцем зростання у вірі, школою служіння і любові. 

Невипадково святий Павло пов’язує стан віри зі станом взаємної 
підтримки і турботи одне про одного в родині: «А коли хтось про 
своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той віри відцурався: він 
гірший, ніж невірний» (1 Тим. 5, 8). Навпаки, сім’я, в якій панує 
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дух взаємної любові й підтримки, стає джерелом милосердя, що 
напуває потоками любові багатьох людей із ближчого і дальшого 
оточення. Саме до цього скерована і благодать, яку отримує 
подружжя в день вінчання, засновуючи християнську сім’ю як 
домашню Церкву – спільноту Божої любові й взаємного служіння. 
Це служіння, починаючись у родині, поширюється далеко за її 
межі. Гарно про це говорить молитва з Чину вінчання: «І дай їм 
від роси небесної з висот і від достатку земного, наповни їх доми 
пшеницею, вином і оливою, і всяким добром, щоб вони подавали 
потребуючим».
Вірні УГКЦ покликані також брати участь у різних доброчинних 

і волонтерських заходах, яких з’явилося чимало в цей час воєнного 
лихоліття. Будь-яка добра ініціатива може стати конкретною 
відповіддю на крик брата чи сестри в біді. Церква підтримує 
кожний вільний вияв турботи охрещених про поодиноких осіб 
та цілі групи, які перебувають у потребі. Тому ми, як пастирі 
Церкви, завжди вітаємо ці ініціативи як одну з форм участі всіх 
вірних у харитативному посланництві Церкви.
Дорогі браття і сестри, пам’ятаймо, що бідний Лазар завжди 

стоїть при воротах нашого дому, подібно як це описано в 
євангельській притчі. Відкриймо, отже, наші серця йому і 
проявімо йому Божу любов і милість, якщо не спільною дією 
Церкви, то приховано й непомітно для людей, щоб нас могли 
стосуватися слова Господні: «Прийдіть, благословенні Отця 
Мого, візьміть у спадщину Царство, що було приготоване вам від 
створення світу. Бо Я голодував, і ви дали Мені їсти; мав спрагу, і 
ви Мене напоїли; чужинцем був, і ви Мене прийняли; нагий, і ви 
Мене одягли; хворий, і ви навідались до Мене; у тюрмі був, і ви 
прийшли до Мене... Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному 
з Моїх братів найменших – ви Мені зробили» (Мт. 25, 34–36. 40).
Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця і 

причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами!
Від імені Синоду Єпископів

Української Греко-Католицької Церкви
† СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,

у день Святих преподобної Параскеви Терновської та
мучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія,

27 жовтня 2016 року Божого
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ПОСТАНОВИ СІМДЕСЯТ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ  

СИНОДУ ЄПИСКОПІВ КИЄВО-ГАЛИЦЬКОГО 
ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПСТВА УГКЦ

18-19 листопада 2016 року Божого, Львів

1. Для вдосконалення душпастирства в царині сповідництва:
А. Просити Блаженнішого Святослава:
1) створити робочу групу для написання проектів послань до 

духовенства і вірних від Синоду Єпископів Києво-Галицького 
Верховного Архиєпископства УГКЦ на тему Святого Таїнства 
Покаяння та винесення їх на розгляд наступної Сесії Синоду;
2) доручити Патріаршій комісії у справах духовенства розробити 

уніфіковану Програму семінарійного предмету «Сповідництво та 
духовний супровід» і критерії та типові зразки для проведення 
юрисдикційного іспиту для випускників семінарій.
Б. Доручити робочій групі для реалізації Стратегії розвитку 

УГКЦ на період до 2020 року «Жива парафія - місце зустрічі з 
живим Христом» опрацювати та подати єпархіальним єпископам 
дидактичні матеріали для курсів постійної формації священиків 
на тему Святого Таїнства Покаяння.
В. Рекомендувати єпархіальним єпископам Києво-Галицького 

Верховного Архиєпископства УГКЦ:
1) провести впродовж 2017 року Божого на основі дидактичних 

матеріалів, поданих робочою групою для реалізації Стратегії 
розвитку УГКЦ, освітні курси постійної формації духовенства на 
тему Святого Таїнства Покаяння;
2) під час канонічної візитації парафій звертати особливу увагу на 

практику уділювання душпастирями Святого Таїнства Покаяння;
3) залучити успішних місіонерів милосердя до моніторингу за 

якістю підготовки душпастирів та звершення Святого Таїнства 
Покаяння в єпархіях та екзархатах Верховного Архиєпископства.
Г. Доручити ректорам духовних семінарій УГКЦ забезпечити 

належну духовну та інтелектуальну підготовку духівників 
семінарій і заохочувати семінаристів до зрілого приймання 
Святого Таїнства Покаяння як могутнього засобу власного 
освячення та важливого елементу в підготовці до майбутнього 
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служіння Святого Таїнства Покаяння.
2. Для покращення соціального служіння в Києво-Галицькому 

Верховному Архиєпископстві УГКЦ:
А. Взяти до уваги звіт про теперішній стан соціального служіння 

у Верховному Архиєпископстві.
Б. Просити єпархіальних єпископів Верховного Архиєпископства 

призначити у своїх єпархіях і екзархатах відповідальних за 
соціальне служіння.
В. Доручити парохам і адміністраторам парафій Верховного 

Архиєпископства призначити у кожній парафії особу 
відповідальну за соціальне служіння.
3. Прийняти з внесеними поправками та доповненнями 

Послання Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ щодо загроз гендерної ідеології.
4. Прийняти звіт про проведення Святого року Божого милосердя 

в Києво-Галицькому Верховному Архиєпископстві УГКЦ.
5. Для належного вшанування 420-ліття Берестейської унії 

відправити 15 грудня 2016 року Божого в усіх храмах Києво-
Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ подячні Літургії 
за дар єдності нашої Церкви з усильним молінням за єдність 
Церков Володимирового хрещення і за добрий стан святих Божих 
Церков і з’єднання всіх.
6. Обрати митрофорного протоієрея Олексу Петріва 

секретарем Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ на наступний трирічний статутний 
термін.
7. Сімдесят четверту сесію Синоду Єпископів Києво-Галицького 

Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької 
Церкви провести в січні 2017 року Божого.
Ці постанови набирають чинності 1 грудня 2016 року Божого

Блаженніший Святослав (Шевчук),
Голова Синоду
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Вих. № 688

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
Арт. 21 § 1 парафіяльного правильника Української Греко-

Католицької Церкви проголошує: «Парох повинен займатися 
поглибленням знань богословських наук, навіть більше, він 
має наполегливо старатися здобувати глибші й пристосовані 
до сьогодення знання через душпастирські курси, затверджені 
власним ієрархом». 
Тому для забезпечення постійної формації духовенства Івано-

Франківської Архієпархії Української Греко-Католицької Церкви, 
взявши до уваги «Напрямні підготовки духовенства УГКЦ»,

враховуючи припис кан. 55 канонів партикулярного права 
УГКЦ,

ми властю нам даною,
у відповідності до канону 372 Кодексу Канонів Східних 

Церков,
ОЦИМ ЗОБОВ’ЯЗУЄМО:

1. Cвящеників Івано-Франківської Архієпархії пройти курс 
постійної формації (переатестації) у «Інституті постійної 
формації (переатестації) Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ» 
в 2016-2017 навчальному році.
2. Оплату за проходження курсів в сумі 800 грн. провести за 

рахунок парафій і внести в бухгалтерію Івано-Франківської 
Духовної Семінарії ім. свщм. Йосафата.

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

 2 вересня 2016 року Божого
в день прор. Самуїла.
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Вих. № 811

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
Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, який 

відбувся у Львові-Брюховичах 29 листопада –  5 грудня 2009 року 
Божого, у постановах № 16 і 17 присвятив особливу увагу питанню 
публікації богослужбової, релігійної та іншої літератури.
Для отримання необхідного дозволу, затвердження чи 

благословення і схвалення твору автор книги чи іншого тексту 
має звернутися до місцевого ієрарха.
Надання дозволу, затвердження чи благословення і схвалення 

належать до сфери відповідальності самого ієрарха (пор. кан. 661 
ККСЦ та п. 34 і 35 Інструкції про впорядкування книговидання). 
Проте він може покластися на думку цензорів, яких він може 
призначити для поодинокого випадку або постійно може існувати 
відповідно призначена група цензорів.
Тому для ефективної координації та впорядкування книговидання 

в Івано-Франківській Архієпархії
ми, властю нам даною

відповідно до кан. 664 § 1 ККСЦ,
засновуємо

СПЕЦІАЛЬНУ КОМІСІЮ ЦЕНЗОРІВ ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ УГКЦ.

Головою даної комісії іменуємо прот. д-ра Василя Гоголя.
Членами даної комісії іменуємо:

1) о. д-ра Річарда Горбаня;
2)о. д-ра Володимира 

Містермана;
3) преп. Йосафата Бойка;
4) о. Романа Терлецького;

5) о. Олексія Данилюка;
6) о. Юрія Козловського;
7) п. д-ра Володимира 

Шеремету

Дана комісія повинна викласти свою думку письмово, а ієрарх, 

Адміністративні акти липень-грудень 2016 р. Б
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відповідно до власної розсудливої оцінки, має дати дозвіл або 
затвердження, подаючи своє ім’я. 
Парохи й настоятелі церков повинні зважати, щоб у їхніх 

церквах не розповсюджувались книги, зміст яких не відповідає 
християнській релігії чи моралі (кан. 665 § 1 ККСЦ).
Вірних Архієпархії закликаємо використовувати книги, які 

мають відповідний церковний дозвіл.
Даний декрет набуває чинності наступного дня після 

опублікування його в архієпархіальній газеті «Нова Зоря».
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

 2 вересня 2016 року Божого
в день прор. Самуїла.

Адміністративні акти липень-грудень 2016 р. Б
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Вих. № 716

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 є визначеними 
територіальними межами с. Мошківці Калуського району Івано-
Франківської області.
Парафіяльним храмом даної парафії є Церква Різдва Пресвятої 

Богородиці, що знаходиться на вул. Братів Косарів 6 в с. Мошківці 
Калуського 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

9 вересня 2016 року Божого
в день преп. Пімена.

Адміністративні акти липень-грудень 2016 р. Б
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Вих. № 715

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 Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, межі якої 
є визначеними територіальними межами с. Сівка Войнилівська 
Калуського району Івано-Франківської області.
Парафіяльним храмом даної парафії є Церква Непорочного 

Зачаття Пресвятої Богородиці, що знаходиться на вул. 
Центральній 94 А в с. Сівка Войнилівська Калуського 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

9 вересня 2016 року Божого
в день преп. Пімена.

Адміністративні акти липень-грудень 2016 р. Б
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Вих. № 749
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

Преосвященному Владиці Михайлу Бубнію
Голові Патріаршої комісії у справах монашества УГКЦ

Мир Вам у Господі!
Дорогий Владико, канонічній візитації єпархіального єпископа 

підлягають також єпархіальні інститути богопосвяченого 
життя. Однак, зваживши, що мова йде саме про згромадження 
богопосвяченого життя, заслухавши думку Отця і Глави УГКЦ,  
врахувавши норми канонів 205 та 414 §1 п. 3 Кодексу канонів 
Східних Церков, ласкаво прошу та уповноважую Вас, як Голову 
патріаршої комісії у справах монашества, здійснити канонічну 
візитацію архієпархіального Місійного Згромадження Св. Ап. 
Андрія. 
Для допомоги Вам після попередньої згоди, уповноважую 

Преосвященного Владику Теодора Мартинюка, Єпископа-
помічника Тернопільсько-Зборівської Архієпархії. 
Рівночасно делегую преподобного о. Йосафата Бойка, ВС, 

синкела у справах монашества Івано-Франківської Aрхієпархії до 
участі у даній візитації.
Канонічній візитації підлягають усі доми згромадження. Час 

візитації, дорогий Владико Михаїле, залишаю на Ваш розсуд. 
Членів Згромадження Св. Ап. Андрія ласкаво прошу надати 

усю необхідну допомогу та сприяти у проваджені цієї канонічної 
візитації. 
Ласкаво просимо після виконання візитації представити її звіт та 

Ваші поради щодо кращого зростання Місійного Згромадження.
У Господа вимолюємо всіх потрібних Вам Божих ласк для 

здійснення Вашого служіння.

Дано у престольному граді 
Івано-Франківську

при архікатедральному  
і митрополичому Соборі Воскресіння 

Христового
26 вересня 2016 року Божого

в день свщмч. Корнилія.

† д-р ВОЛОДИМИР 
ВІЙТИШИН, 

Архієпископ і Митрополит 
Івано-Франківський

о. В. ФЕДУН, 
віце-канцлер 

Адміністративні акти липень-грудень 2016 р. Б
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Вих. № 794

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
Зважаючи, на те, що активне оновлення Церкви значною мірою 

залежить від належного вишколу священиків, тому кандидати 
до священства мають так виховуватись, щоб плекали в Святому 
Дусі спілкування з Христом і в усьому шукали Бога так, аби, 
спонукувані любов’ю до Христа старались про здобуття Царства 
Божого (кан. 346 § 1 ККСЦ)
Наукове навчання ставить собі за мету, щоб питомці, маючи 

загальну культуру, яка відповідає потребам місця і часу, та 
вивчаючи задуми і творіння людського таланту, одержали широку 
і ґрунтовну обізнаність із священними науками так, щоб, наділені 
повнішим розумінням віри і зміцнені світлом Христа Вчителя, 
могли успішніше просвічувати своїх сучасників і служити правді 
(кан. 347 Кодексу Канонів Східних Церков).

Тому беручи до уваги вище сказане,
зваживши на приписи кан. 356 ККСЦ оцим, ми, властю нам 

даною
СТВОРЮЄМО

Наглядову раду, як дорадчий орган при вищих навчальних 
закладах Архієпархії, а саме: Івано-Франківський Богословський 
Університет та Івано-Франківська Духовна Семінарія терміном 

на один рік.
Членами даної ради іменуємо:
1. Судового Вікарія Архієпархії;
2. Економа Архієпархії;
3. Синкела у справах духовенства Архієпархії;
4. Ректора ІФБУ;
5. Ректора ІФДС;

Адміністративні акти липень-грудень 2016 р. Б
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6. Економа семінарії;
7. Помічника економа Архієпархії – секретар
Завданням цієї ради є консультації для покращення 

матеріального забезпечення закладів, вдосконалення їхнього 
навчального процесу. Рівночасно рада надає рекомендаційну 
допомогу Архієпископу і Митрополиту при виборі кандидатів 
для продовження студій за кордоном.
Раду очолює Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський. 

Право на скликання Архієпископ та Митрополит може делегувати 
іншим особам.
Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться у 

міру потреби, але не менше ніж двічі на рік.
У засіданнях Ради, з правом дорадчого голосу, на запрошення 

Голови Ради, можуть брати участь компетентні особи та 
представники структурних підрозділів архієпархіальної курії.

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

20 жовтня 2016 року Божого 
в день мучч. Сергія і Вакха

Адміністративні акти липень-грудень 2016 р. Б
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Вих. № 808

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
З огляду на те, що дня 15 листопада 2016 р. Б. закінчується термін 

дії декрету (Вих. № 623 від 07.11.2013 р. Б.), яким іменовано 
членів Ради з економічних справ;

порадившись з колегією Архієпархіальних радників;
керуючись кан. 263 §1 ККСЦ;
іменуємо терміном на один рік

наступних осіб членами Ради з економічних справ:
1. Владика Йосафат Мощич – Протосинкел Івано-Франківської 

Архієпархії;
2. прот. Степан Балагура - судовий Вікарій Івано-Франківської 

Архієпархії; 
3. митр. прот. Олег Каськів – Синкел у справах духовенства і 

священичих родин;
4. преп. о. Йосафат Бойко – Синкел у справах інститутів 

богопосвяченого життя;
5. прот. Віталій Максимів – помічник Економа у справах 

нерухомого майна;
6. прот. Ярослав Шмадило – Економ Івано-Франківської 

Духовної Семінарії ім. свщмч. Йосафата;
7. ієр. Віталій Федун – віце-канцлер.
8. митр. прот. Юрій Новіцький – протопресвітер Центрального 

протопресвітеріату м. Івано-Франківська;

Адміністративні акти липень-грудень 2016 р. Б
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9. митр. прот. Олег Качмарський – протопресвітер Лисецького 
протопресвітеріату;
10. митр. прот. Мирослав Любінець – протопресвітер 

Букачівського протопресвітеріату.

У своїй діяльності рада з економічних справ послуговується 
Положенням про Раду з економічних справ Івано-Франківської 
Архієпархії, яке становить інтегральну частину даного декрету.  
Декрет вступає в силу з 15 листопада 2016 року Божого.

БЛАГОСЛОВЕННЯ ГОСПОДНЄ НА ВАС!

† д-р ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН,
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

ієр. В. ФЕДУН,
віце-канцлер

Дано у престольному граді Івано-Франківську

при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового

1 листопада 2016 року Божого

в день свщмч. Теодора Ромжі; прор. Йоіла; муч. Уара.

Адміністративні акти липень-грудень 2016 р. Б
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Вих. № 807
Декрет

Керуючись приписом кан. 271 §1 ККСЦ, який наголошує: 
«Єпархіальний Єпископ повинен установити колегію єпархіальних 
радників, якій належать завдання визначені правом»;
взявши до уваги норму кан. 271 §4 ККСЦ,
оцим іменуємо наступних осіб членами колегії Архієпархіальних 

радників:
1. Владика Йосафат Мощич – Протосинкел Івано-Франківської 

Архієпархії;
2. прот. Степан Балагура - судовий Вікарій Івано-Франківської 

Архієпархії 
3. прот. Михайло Клапків – Економ Івано-Франківської 

Архієпархії;
4. митр. прот. д-р Олег Каськів – Синкел в справах духовенства 

та священичих родин;
5. преп. о. Йосафат Бойко – Синкел у справах чернечих інститутів;
6. митр. прот. Юрій Новіцький – Протопресвітер Центрального 

протопресвітеріату м. Івано-Франківська;
7. прот. д-р Віталій Токар - допоміжний судовий Вікарій Івано-

Франківської Архієпархії;
8. прот. Віталій Федун – віце-канцлер Івано-Франківської 

Архієпархії.
Колегія єпархіальних радників встановлюється на п’ятирічний 

термін (кан. 271 §2 ККСЦ).
У своїй діяльності колегія єпархіальних радників послуговується 

«Положенням про Колегію єпархіальних радників Івано-
Франківської Архієпархії», яке становить інтегральну частину 
даного декрету. 
Дані канонічні призначення вступають у силу з 1 листопада 

2016 року Божого.
БЛАГОСЛОВЕННЯ ГОСПОДНЄ НА ВАС!

Дано у престольному граді  
Івано-Франківську 

при архікатедральному і 
митрополичому Соборі Воскресіння 

Христового 
1 листопада 2016 року Божого 

в день свщмч. Теодора Ромжі; прор. 
Йоіла; муч. Уара.

† д-р ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН, 
Архієпископ і Митрополит 

Івано-Франківський

ієр. В. ФЕДУН, 
віце-канцлер

Адміністративні акти липень-грудень 2016 р. Б
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НОВІ ІМЕНУВАННЯ І ВІДКЛИКАННЯ 
НА ПАРАФІЯХ ТА ІНШИХ УРЯДАХ

Декретом (вих. № 430 від 14 червня 2016 р. Б.) в ієрея Василя 
Гладенького прийнято зречення з уряду адміністратора 
парафії Архістратига Михаїла с. Станькова Калуського 
протопресвітеріату.
Рескриптом (вих. № 518 від 8 липня 2016 р. Б.) дано дозвіл 

та благословення на проведення позачергової Капітули для 
прийняття поправок до Конституцій Згромадження Сестер 
Пресвятої Євхаристії.
Декретом (вих. № 550 від 21 липня 2016 р. Б.) ієрея Олега 

Мацьківа іменовано адміністратором парафії Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Кропивник Долинського протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 551 від 21 липня 2016 р. Б.) ієрея Василя 

Гоголя іменовано Духівником Івано-Франківської Духовної 
Семінарії ім. свщмч. Йосафата.
Декретом (вих. № 561 від 22 липня 2016 р. Б.) прп. о. Йосафата 

(Андрія) Хаймика, ЧСВВ іменовано парохом парафії Царя 
Христа Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ. 
Декретом (вих. № 562 від 22 липня 2016 р. Б.) прп. о. Климентія 

Дмитра Шувара, ЧСВВ іменовано сотрудником парафії Царя 
Христа Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ 
та надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння на час 
виконання уряду сотрудника.
Декретом (вих. № 563 від 22 липня 2016 р. Б.) митр. прот. 

Олега Каськіва переведено з уряду Ректора Івано-Франківської 
Духовної Семінарії ім. свщм. Йосафата на уряд Синкела в 
справах духовенства та священичих родин Івано-Франківської 
Архієпархії.
Декретом (вих. № 564 від 22 липня 2016 р. Б.) ієрея Олеся 

Будзяка переведено з уряду Віце-Ректора Івано-Франківської 
Духовної Семінарії ім. свщм. Йосафата на уряд Ректора Івано-
Франківської Духовної Семінарії ім. свщм. Йосафата.
Декретом (вих. № 565 від 22 липня 2016 р. Б.) ієрея Андрія 

Чорненка іменовано Віце-Ректором Івано-Франківської 
Духовної Семінарії ім. свщм. Йосафата.
Декретом (вих. № 566 від 22 липня 2016 р. Б.) митр. прот. 

Володимира Чорнія переведено з уряду Канцлера Івано-
Франківської Архієпархії на уряд Синкела соціального служіння 
Івано-Франківської Архієпархії.

Адміністративні акти липень-грудень 2016 р. Б
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Декретом (вих. № 573 від 26 липня 2016 р. Б.) ієрея Юрія 
Прилепського іменовано духівником Міжнародного 
Реколекційного Руху «Подружні Зустрічі» в Івано-Франківській 
Архієпархії УГКЦ. 
Декретом (вих. № 575 від 26 липня 2016 р. Б.) ієрея Дмитра 

Халуса переведено з уряду адміністратора парафії Успіння 
Пресвятої Богородиці села Верхній Струтинь Рожнятівського 
Протопресвітеріату на уряд адміністратора Парафії 
Різдва Пресвятої Богородиці с. Берлоги Рожнятівського 
Протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 576 від 26 липня 2016 р. Б.) ієрея Богдана 

Головчака відкликано з уряду сотрудника парафії Різдва ГНІХ 
смт. Рожнятів Рожнятівського протопресвітеріату. 
Декретом (вих. № 577 від 26 липня 2016 р. Б.) ієрея Романа 

Наритника іменовано сотрудником парафії Різдва ГНІХ смт. 
Рожнятів Рожнятівського Протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 578 від 26 липня 2016 р. Б.) ієрея Богдана 

Головчака іменовано адміністратором парафії Успіння 
Пресвятої Богородиці села Верхній Струтинь Рожнятівського 
протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 579 від 26 липня 2016 р. Б.) ієрея Олега 

Поп’юка відкликано з уряду адміністратора парафій св. Івана 
Золотоустого с. Тенетники та св. Миколая с. Новий Мартинів 
Бурштинського протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 580 від 26 липня 2016 р. Б.) ієрея Ярослава 

Озарківа іменовано адміністратором парафій св. Івана 
Золотоустого с. Тенетники та св. Миколая с. Новий Мартинів 
Бурштинського протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 585 від 26 липня 2016 р. Б.) ієрея Василя 

Телічака іменовано адміністратором парафії Різдва Господа 
Нашого Ісуса Христа села Довгий Войнилів Войнилівського 
протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 689 від 02 вересня 2016 р. Б.) в ієрея Івана 

Цимбали прийнято зречення з уряду адміністратора парафії св. 
Юрія Переможця с. Бишів Галицького протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 690 від 02 вересня 2016 р. Б.) в ієрея Василя 

Полека прийнято зречення з уряду адміністратора парафії Різдва 
Пресвятої Богородиці с. Кремидів Галицького протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 693 від 02 вересня 2016 р. Б.) ієрея Івана 

Цимбала іменовано адміністратором парафії Різдва Пресвятої 
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Богородиці с. Кремидів Галицького Протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 695 від 02 вересня 2016 р. Б.) ієрея Василя 

Полека іменовано адміністратором парафії св. Юрія Переможця 
с. Бишів Галицького Протопресвітеріату, терміном на один рік.
Декретом (вих. № 696 від 02 вересня 2016 р. Б.) ієрея Юрія 

Трухана іменовано референтом Прес-служби Івано-Франківської 
Архієпархії в Південно-східному протопресвітеріаті м. Івано-
Франківська.
Декретом (вих. № 694 від 02 вересня 2016 р. Б.) ієрея Андрія 

Копчук-Кашецького приписано до Івано-Франківської 
Архієпархії.
Декретом (вих. № 697 від 02 вересня 2016 р. Б.) затверджено 

склад парафіяльної Пастирської та Економічної рад парафії 
Різдва Пресвятої Богородиці с. Блюдники Галицького 
Протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 698 від 02 вересня 2016 р. Б.) ієрея Андрія 

Копчук-Кашецького іменовано капеланом дому матері та дитини 
«Непорочного Серця Пречистої Діви Марії» у с. Горохолино 
Богородчанського Району Івано-Франківської Області.
Декретом (вих. № 703 від 06 вересня 2016 р. Б.) ієрея Ігоря 

Гавриліва іменовано Головою катехитичного осередку 
Боднарівського протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 704 від 06 вересня 2016 р. Б.) ієрея 

Марка Шпака іменовано Головою катехитичного осередку 
Рогатинського протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 705 від 06 вересня 2016 р. Б.) брата 

Михаїла Макара іменовано референтом у справах комунікації 
Катехитичної комісії Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
Декретом (вих. № 718 від 13 вересня 2016 р. Б.) ієрея 

Віталія Токара іменовано Промотором справедливості Івано-
Франківської Архієпархії УГКЦ.
Декретом (вих. № 735 від 15 вересня 2016 р. Б.) затверджено 

пасторальні дороговкази та канонічні норми (Статут) 
Згромадження Сестер Пресвятої Євхаристії
Декретом (вих. № 756 від 28 вересня 2016 р. Б.) прп. о. 

Амброзія (Володимира) Козака, ЧСВВ іменовано сотрудником 
парафії Царя Христа Центрального протопресвітеріату м. Івано-
Франківськ та надано повноваження уділяти святе таїнство 
Покаяння на час виконання уряду сотрудника.
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Декретом (вих. № 756 від 28 вересня 2016 р. Б.) прп. о. Івана 
(Михайла) Українця, ЧСВВ іменовано сотрудником парафії 
Успіння Пресвятої Богородиці с. Погоня Тисменицького 
протопресвітеріату та надано повноваження уділяти святе 
таїнство Покаяння на час виконання уряду сотрудника.
Декретом (вих. № 761 від 28 вересня 2016 р. Б.) прп. о. Амброзія 

(Володимира) Козака, ЧСВВ іменовано духівником Івано-
Франківської ПЗШ І-ІІІ ступенів  «Католицька Школа Святого 
Василія Великого».
Декретом (вих. № 764 від 29 вересня 2016 р. Б.) в ієрея Андрія 

Буняка прийнято зречення з уряду адміністратора парафії 
Покрову Пресвятої Богородиці с. Васючин Букачівського 
протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 765 від 29 вересня 2016 р. Б.) ієрея Романа 

Наритника призначено капеланом Рожнятівської районної 
лікарні.
Декретом (вих. № 766 від 29 вересня 2016 р. Б.) ієрея Олександра 

Шебешовича іменовано сотрудником парафії Успіння Пресвятої 
Богородиці міста Калуша Калуського протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 767 від 29 вересня 2016 р. Б.) ієрея Володимира 

Савчина іменовано адміністратором парафії Архістратига 
Михаїла с. Міжріччя Болехівського протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 768 від 29 вересня 2016 р. Б.) ієрея Миколая 

Цимбалістого іменовано заступником голови Комісії в справах 
мирян Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
Декретом (вих. № 769 від 29 вересня 2016 р. Б.) ієрея Олексія 

Данилюка іменовано духівником молодіжної організації 
«Українська молодь Христові» в Івано-Франківській Архієпархії.
Декретом (вих. № 790 від 18 жовтня 2016 р. Б.) в ієрея Василя 

Козенка прийнято зречення з уряду адміністратора парафії Св. 
Дмитрія с. Дитятин Більшівцівського протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 803 від 28 жовтня 2016 р. Б.) ієрея Івана 

Бігуна іменовано сотрудником парафії архістратига Михаїла 
міста Калуша Калуського протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 806 від 01 листопада 2016 р. Б.) ієрея 

Віталія Федуна іменовано членом пресвітерської Ради Івано-
Франківської Архієпархії, терміном на п’ять років.
Декретом (вих. № 809 від 01 листопада 2016 р. Б.) ієрея Ігоря 

Сачкова іменовано сотрудником парафії Воскресіння Христового 
Центрального протопресвітеріату в м. Івано-Франківську.

47

Адміністративні акти липень-грудень 2016 р. Б



Декретом (вих. № 821 від 07 листопада 2016 р. Б.) ієрея Ярослава 
Ілюка іменовано адміністратором парафії Покрову Пресвятої 
Богородиці с. Васючин Букачівського протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 838 від 15 листопада 2016 р. Б.) ієрею Юрію 

Сасу дозволений переїзд до Української Католицької Єпархії 
Святого Миколая з осідком в Чикаго (США), терміном на п’ять 
років.
Декретом (вих. № 839 від 15 листопада 2016 р. Б.) затверджено 

склад парафіяльної Пастирської та Економічної рад парафії св. 
Миколая с. Дубівці (Дегова) Галицького протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 842 від 15 листопада 2016 р. Б.) ієрея Ігоря 

Пелехатого звільнено від обов’язків головного редактора газети 
«Нова зоря» Івано-Франківської Архієпархії Української Греко-
Католицької Церкви та директора видавництва «Нова зоря» 
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
Декретом (вих. № 843 від 16 листопада 2016 р. Б.) прп. о. 

Йосафата (Василя) Бойка, ВС іменовано головним редактором 
газети «Нова Зоря» Івано-Франківської Архієпархії Української 
Греко-Католицької Церкви та директором видавництва «Нова 
Зоря» Івано-Франківської Архієпархії Української Греко-
Католицької Церкви терміном на один рік.
Декретом (вих. № 849 від 25 листопада 2016 р. Б.) в ієрея Василя 

Чорнія прийнято зречення з уряду голови Комісії у справах 
родини Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ та референта 
даної комісії південно-східного протопресвітеріату м. Івано-
Франківська і з уряду капелана Івано-Франківського обласного 
клінічного центру паліативної допомоги (Хоспісу).
Декретом (вих. № 851 від 25 листопада 2016 р. Б.) ієрея Юрія 

Прилепського іменовано Головою Комісії  у справах родини 
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
Декретом (вих. № 853 від 25 листопада 2016 р. Б.) прп. о. Павла 

(Петра) Яхимця, ЧСВВ іменовано сотрудником парафії Царя 
Христа Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ 
та надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння на час 
виконання уряду сотрудника.
Декретом (вих. № 896 від 07 грудня 2016 р. Б.) в ієрея 

Любомира Босовича прийнято зречення з уряду адміністратора 
парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Григорів Букачівського 
протопресвітеріату.
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Декретом (вих. № 897 від 07 грудня 2016 р. Б.) в ієрея 
Степана Колянка прийнято зречення з уряду адміністратора 
парафії Архістратига Михаїла с. Вишнів Букачівського 
протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 898 від 07 грудня 2016 р. Б.) ієрея Степана 

Колянка іменовано адміністратором парафії Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Григорів Букачівського протопресвітеріату. 
Декретом (вих. № 899 від 07 грудня 2016 р. Б.) ієрея Андрія 

Короля іменовано адміністратором парафії архістратига Михаїла 
с. Вишнів Букачівського протопресвітеріату.
Декретом (вих. № 903 від 08 грудня 2016 р. Б.) прп. о. Петра 

Цідила, ВС іменовано сотрудником парафії святих Кирила 
і Методія Південно-східного протопресвітеріату м. Івано-
Франківська.
Декретом (вих. № 904 від 08 грудня 2016 р. Б.) прп. о. Василя 

Харкавого, ВС іменовано сотрудником парафії святих Кирила 
і Методія Південно-східного протопресвітеріату м. Івано-
Франківська.
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ПОВНОВАЖЕННЯ ЗВЕРШУВАТИ  
СВЯТЕ ТАЇНСТВО ПОКАЯННЯ

ієрей Марко Шпак Декретом (вих. № 502 від 5 липня 2016 р. Б.) 
отримав повноваження уділяти святе таїнство Покаяння.
ієрей Володимир Савчин Декретом (вих. № 503 від 5 липня 2016 р. Б.) 

отримав повноваження уділяти святе таїнство Покаяння.
ієрей Олег Мацьків Декретом (вих. № 504 від 5 липня 2016 р. Б.) 

отримав повноваження уділяти святе таїнство Покаяння.
ієрей Тарас Путько Декретом (вих. № 505 від 5 липня 2016 р. Б.) 

отримав повноваження уділяти святе таїнство Покаяння.
ієрей Назарій Касій Декретом (вих. № 506 від 5 липня 2016 р. Б.) 

отримав повноваження уділяти святе таїнство Покаяння.
ієрей Ярослав Озарків Декретом (вих. № 581 від 26 липня 2016 

р. Б.) отримав повноваження уділяти святе таїнство Покаяння.
ієрей Миколай Гладенький Декретом (вих. № 582 від  

26 липня 2016 р. Б.) отримав повноваження уділяти святе таїнство 
Покаяння.
ієрей Олександр Шебешович Декретом (вих. № 583 від  

26 липня 2016 р. Б.) отримав повноваження уділяти святе таїнство 
Покаяння.
прп. о. Антоній (Василь) Джердж, ЧСВВ Декретом (вих.  

№ 758 від 28 вересня 2016 р. Б.) отримав повноваження уділяти 
святе таїнство Покаяння на час призначення до монастиря 
Преображення ГНІХ в Гошеві.
ієрей Ярослав Ілюк  Декретом (вих. № 822 від 07 листопада 2016 

р. Б.) отримав повноваження уділяти святе таїнство Покаяння.
ієрей Богдан Тачинський Декретом (вих. № 933 від  

21 грудня 2016 р. Б.) отримав повноваження уділяти святе таїнство 
Покаяння.
ієрей д-р Віталій Козінчук Декретом (вих. № 934 від  

21 грудня 2016 р. Б.) отримав повноваження уділяти святе таїнство 
Покаяння.
ієрей Мар’ян (Леон) Гробельний, ЧСВВ  Декретом (вих.  

№ 938 від 26 грудня 2016 р. Б.) отримав повноваження уділяти 
святе таїнство Покаяння.
ієрей Ігор Пасєка Декретом (вих. № 944 від 26 грудня 2016 р. Б.) 

отримав повноваження уділяти святе таїнство Покаяння.
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ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЙ 
АРХІЄПАРХІЇ НА 2017 Р. Б.

План діяльності Катехитичної комісії 
Івано-Франківської Архієпархії
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План діяльності Комісії у справах мирян
Івано-Франківської Архієпархії

Березень-травень – Проведення футбольного турніру на Кубок 
Івано-Франківської Архієпархії з міні футболу імені Блаженного 
Священномученика Григорія Хомишина.
26 червень с. Страдч – День мирянина
Вересень-жовтень – Проведення турніру з настільного тенісного 
на Кубок Івано-Франківської Архієпархії імені Владики Софрона 
Дмитерка.
Під час року проводити формаційні тренінги, семінари для 
мирянських лідерів Івано-Франківської Архієпархії.

о. Микола Крушець

План діяльності комісій Архієпархії на 2017 р. Б
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План діяльності Комісії у справах освіти і виховання
Івано-Франківської Архієпархії

План діяльності комісій Архієпархії на 2017 р. Б



55

План діяльності комісій Архієпархії на 2017 р. Б



56

• Робота над наповненням інтернет-сторінки комісії
Комісія бере участь у методичних об’єднаннях учителів, 

семінарах, виховних заходах зі шкільною молоддю на запрошення 
загальноосвітніх шкіл, ПТУ, відділів освіти та ін. організацій.
 Також Комісія працює згідно Пропозицій до душпастирського 
календаря парафій УГКЦ в Україні та плану роботи Комісії УГКЦ 
у справах освіти та виховання.

Галина Гришко
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ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ У СПРАВАХ РОДИНИ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УГКЦ

8 січня – день Святої Родини, відзначення ювілейних подруж на 
парохіях.
7 квітня – День подяки за дар життя (проповіді про цінність 
людського життя від самого зачаття, покликання подружжя до 
плідності, гріх аборту, контрацепції та штучного запліднення, 
молитва за вагітних жінок та за подружжя, які не можуть мати 
дітей).
Великий Піст – проведення Хресної Дороги для родин на 
парохіях, проведення реколекцій для родин у співпраці з місцевими 
прородинними рухами.
14 травня – День матері (проповіді про важливість материнської 
опіки, відповідальність материнського покликання, звернути увагу 
на матерів похилого віку, хресних матерів, взяти окрему ектенію 
за всіх матерів та їх щасливу долю, урочисте благословення 
матерів у храмах святою водою, молебень за матерів, концерт та 
привітання, фільми).
14-21 травня – Всеукраїнський захід УГКЦ «Тиждень подружжя» 
(родинні Маївки, проповіді на родинну тематику (згідно 
запропонованого Комісією родини тематичного посібника), показ 
фільмів, семінари на родинну тематику, провести благословення 
ювілейних подруж).
21 травня – Всесвітній день сім’ї, «Форум сімей» заходи в рамках 
проведення Тижня подружжя.
1 червня – Міжнародний день захисту дітей (проповіді з 
наголосом на прихід дітей у храми через сприяння батьків (Кол. 3, 
20-21), присвятити увагу дитині в тому, що вона має свої права та 
виступити проти насильства в сім’ї, проведення дитячих конкурсів 
на парохіях).
червень–серпень – проведення літніх таборів для родин у 
співпраці з прородинними рухами.
20 вересня – Всеукраїнський День тата (проповіді у храмах про 
важливість ролі батька у вихованні дитини, про відповідальність 
за батьківські обов’язки у сім’ї, молитва за покликання та роль 
батька).
30 вересня – День усиновлення (проповіді на тему усиновлення, 
зустрічі з обговоренням проблеми усиновлення, перегляд фільмів 
на тематику сирітства).
14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці, приділити особливу 
увагу родинам загиблих за волю України.
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8 листопада – День молитви за сиріт (священикам на парафіях 
під час Літургій взяти окрему ектенію за сиріт та проповідь на 
тематику не залишатися байдужими до сиріт, перегляд фільмів на 
тематику сирітства).
18 листопада – 5 січня – проведення Дев’ятниць за родину на 
парохіях. Вони можуть відбуватися у будь-який час Пилипівки і 
можуть бути присвячені різним святим, на розсуд пароха.
22 грудня – Зачаття Пресвятої Богородиці св. Анною (проповіді на 
тематику збереження дошлюбної чистоти, уміння кожної молодої 
особи розпізнати своє покликання, по парафіях провести показ 
фільмів на тематику збереження дошлюбної чистоти, абортів, 
розлучень, монашества).

Протягом 2017 року заплановано реалізацію наступних 
проектів:
• Відкриття нових осередків передшлюбної катехизації
• Скласти план заходів до святкування Дня батька (третя неділя 
вересня)
• Впровадження роботи напрямку «Душпастирство не 
сакраментального подружжя» вишкіл відповідальних та дальше 
впровадження на територіях єпархії, протопресвітеріату та 
парафії.
• Підняти тему курсів для майбутніх дружин священників.
• Ввести  обов’язкові реколекції для священничих родин.
• Відновлення безперервної молитви за родину.
• Робота із усіма про родинними рухами.
• Делегація подружніх пар на «Форум сімей»
• Родинна проща – Крилос чи Погоня на червень місяць
• Робота з молоддю. Місце зустрічі для молоді. «Щасливі стосунки  
та їхнє продовження у шлюбі»
• Розвиток руху «Вільні серця»
• «Мій друг – наставник» - проект «Наставництво»
• Опіка людей похилого віку
• Залучення до боротьби за сім`ю професійних мирян (журналістів, 
юристів)
• Активна робота в мас-медіа  служб  УГКЦ.
• Доповнити систему перед подружніх приготувань живим 
свідченням  подружніх пар із життєвим досвідом.
• Праця з сім`ями де є діти з особливими потребами. Парохія може 
взяти під опіку такі сім`ї і створити спільноти – проект «Одна 
парафія – одна дитина».

ієрей ліц. Юрій Прилепський
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ПЛАН ПРАЦІ ЛІТУРГІЙНОЇ КОМІСІЇ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ

1. Видання Літургійного календаря з уставом на 2017 рік (грудень).
2. Коментар Різдвяного Богослужіння з Ватикану на обласному 
телебаченні «Галичина» (грудень).
3. Доповідь на тему: Чи може священик сам служити Божественну 
Літургію?(січень, збори деканів).
4. Коментар Різдвяних та Пасхальних богослужінь в 
Архікатедральному Соборі Воскресіння Христового (визначений 
час). 
5. Молебень до священномученика Григорія Хомишина (лютий).
6. Молебень до мучеників Станіславівських (протягом року).
7. Теми проповідей (з наповненням) для парохів та адміністраторів 
на сім днів в часі Великого посту. Привязати до семи діл милосердя 
щодо тіла (Великий піст).
8. Акт прощення в парафіяльних храмах у світлі формули 
«Прощаємо і просимо прощення» за усі гріхи членів УГКЦ, 
здійснені проти любові Бога і ближніх (Неділя прощення).
9. Інформаційні буклети роз’яснення літургії Напередосвячених 
Дарів (інтенції, прохання і т. д.) (Великий піст).
10.Організація Великопосних богослужінь Страстної седмиці в 
Архікатедральному Соборі Воскресіння Христового (Страстна 
седмиця).
11.Участь та допомога в організації прощ місцевого та загально 
церковного рівня (протягом року).
12.Відновлення хрещальних обітів. Брошура для священиків 
місіонерів (протягом року).
13.Конференція для семінаристів з нагоди 150 річчя канонізації 
священномученика Йосафата на тему: «Літургійна діяльність 
священномученика Йосафата Кунцевича» (протягом року).
14.Ділення досвідом літургійного життя та літургійної культури 
з іншими молодіжними та мирянськими спільнотами Архієпархії 
(протягом року).
15.Одноденна конференція для парафіяльних дяків. Тема: 
«Служіння в церкві» (у визначений час).
16.Круглий стіл на тему: «значення служіння еклезіарха у церкві» 
(викладачі літургіки ІФБУ). Доповіді, які пізніше можуть  можуть 
бути опубліковані (протягом року).

о. д-р Василь Гоголь
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ПЛАН РОБОТИ МОЛОДІЖНОЇ КОМІСІЇ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ УГКЦ

Січень
01.01. – новорічні зустрічі, богослужіння і спільна молитва молоді 
у парафіях Архієпархії.
01-03.01. – Участь молоді Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ у 
Європейській зустрічі ТЕЗЕ-2017  у Ризі (Латвія).
08.01. – зустріч з молодими людьми учасниками прощі Тезе у Ризі.
Йорданське благословення свяченою водою учнів шкіл, ліцеїв та 
училищ м. Івано-Франківська.
Йорданське благословення свяченою водою студентів вищих 
навчальних закладів м. Івано-Франківська.
29.01. – відзначення річниці бою під Крутами: процесійний похід 
та панахида.
Випуск молодіжної газети „Світло Правди”.
Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу» на 
обласному телебаченні «Галичина».  

Лютий
Благословення міської спартакіади присвяченої, пам’яті героїв 
Крут.
Відвідання з Йорданським благословенням студентських 
гуртожитків міста.
Збори голів молодіжних християнських організацій у приміщенні 
Молодіжної комісії Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
Збори голів молодіжних комісій у деканатах.
Виховна година у технікумі ресторанного сервісу і туризму  (м. 
Івано-Франківськ).
Випуск молодіжної газети „Світло Правди”.
Проща з молоддю до с. Заздрості (Тернопільська область) - місця 
народження Йосифа Сліпого (з нагоди 125-ої річниці від Дня 
народження)
Випуск молодіжної газети „Світло Правди” з матеріалами про 
Патріарха Йосифа Сліпого
Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу» на 
обласному телебаченні «Галичина». 

Березень
Спільна молитва молоді з Папою (молитва солідарності).
Участь у міській Молодіжній раді в приміщенні Івано-
Франківського міськвиконкому.
Великопосні реколекції для студентської молоді.
Заходи, присвячені організації фестивалю християнського міста 
„Вгору серця”.
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Зустріч зі студентами Прикарпатського Національного 
Університету ім. В. Стефаника. 
Проведення Хресних Доріг у Вузах, коледжах та технікумах 
Івано-Франківська.
Виховна година у технікумі ресторанного сервісу і туризму  (м. 
Івано-Франківськ).
Проща з молоддю до с. Гадинківці (Тернопільська область) - місця 
народження блаженного священномученика Григорія (Хомишина) 
з нагоди 150-ої річниці від Дня народження.
Випуск молодіжної газети „Світло Правди” з матеріалами про 
Владику Григорія (Хомишина).
Проща по святих місцях Європи.
Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу» на 
обласному телебаченні «Галичина».

Квітень
Квітна Неділя – День Молоді. Молитва за молодь на парафіях. 
Великопосні реколекції для студентської молоді.
Проща до Майданека.
Зустріч з учнями ЗОШ №21.
Заходи, присвячені фестивалю Христового міста „Вгору серця”.
Виховна година у технікумі ресторанного сервісу і туризму  (м. 
Івано-Франківськ).
Випуск молодіжної газети „Світло Правди”.
Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу» на 
обласному телебаченні «Галичина».  

Травень
Ювілейний Х фестиваль Христового міста „Вгору серця”.
14.05. – Святкування  Дня Матері на парафіях.
21.05. - Архієпархіальна проща до Зарваниці
Збори голів молодіжних християнських організацій у приміщенні 
Молодіжної комісії Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
Участь у форумі обласних громадських організацій.
Зустріч зі студентами Прикарпатського Національного 
Університету ім. В. Стефаника.
Виховна година у технікумі ресторанного сервісу і туризму  (м. 
Івано-Франківськ).
Випуск молодіжної газети „Світло Правди”.
Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу» на 
обласному телебаченні «Галичина».  

Червень
Молодіжна проща до Галицької Чудотворної ікони Матері Божої, що в с. 
Крилос з нагоди 100-річчя з Дня народження Владики Софрона (Дмитерка).
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Збори голів молодіжних комісій у деканатах.
Участь у міській Молодіжній раді в приміщенні Івано-
Франківського міськвиконкому.
Зустріч зі студентами Прикарпатського Національного 
Університету ім. В. Стефаника.
Проведення молодіжних таборів в Архієпархіальному 
молодіжному духовно-реколекційному центрі ім. Андрея 
Шептицького у с. Рибне Тисменицького району.
Випуск молодіжної газети „Світло Правди” з матеріалами про 
Владику Софрона (Дмитерка).
Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу» на 
обласному телебаченні «Галичина».  

Липень
8.07. - Молодіжний шаховий турнір спільно з шаховим клубом з 
нагоди празника Петра  і Павла;
Проведення молодіжних таборів в Архієпархіальному 
молодіжному духовно-реколекційному центрі ім. Андрея 
Шептицького у с. Рибне Тисменицького району.
Випуск молодіжної газети „Світло Правди”.
Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу» на 
обласному телебаченні «Галичина».  

Серпень
05-06.08. – Всеукраїнська Патріарша проща до Галицької 
Чудотворної ікони, що з Крилоса.
Участь молоді Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ у 
Всеукраїнському таборі «Сарепта» 
Проведення молодіжних таборів в Архієпархіальному 
молодіжному духовно-реколекційному центрі ім. Андрея 
Шептицького у с. Рибне Тисменицького району.
Випуск молодіжної газети „Світло Правди”.
Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу» на 
обласному телебаченні «Галичина».  

Вересень
01.09 – участь у святі першого дзвоника у ЗОШ №21; молебень 
у Катедальному соборі Святого Воскресіння з нагоди початку 
навчального року.
18.09. – 3-я неділя вересня – учнівська проща до Гошева.
Збори голів Молодіжних комісій.
Зустріч з головами і представниками молодіжних християнських 
організацій.
Щонедільні зустрічі групи молоді Тезе-2017.
Випуск молодіжної газети „Світло Правди”.
Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу» на 
обласному телебаченні «Галичина».  
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Жовтень
Участь у Міжнародній прощі Вервиці.
Щонедільні зустрічі групи молоді Тезе-2016.
Паломницька поїздка по Святих Місцях Європи.
Виховна година у технікумі ресторанного сервісу і туризму  (м. 

Івано-Франківськ).
Випуск молодіжної газети „Світло Правди”.
Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу» на 

обласному телебаченні «Галичина».  
Листопад

26.11. – поминальна панахида за жертвами голодомору 32-33 рр.
Участь у вечорах пам’яті з нагоди річниці голодомору у 

навчальних закладах міста
Зустріч з учнями технікуму ресторанного сервісу і туризму 
Молитва у храмах міста за молодь з нагоди міжнародного Дня 

студента
Випуск молодіжної газети „Світло Правди”.
Щонедільні зустрічі групи молоді Тезе-2017.
Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу» на 

обласному телебаченні «Галичина».  
Грудень

19.12. –  Свято Миколая на парафіях.
Збори голів деканальних молодіжних комісій.
Зустріч з учнями технікуму ресторанного сервісу і туризму на 

тему Різдвяного посту і Сповіді.
Участь молоді Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ у 

Європейській зустрічі ТЕЗЕ-2017.
Випуск молодіжної газети „Світло Правди”.
Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу» на 

обласному телебаченні «Галичина».  
о. Віталій Дем’янець
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ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ СВЯЩЕНИЧОЇ 
ФОРМАЦІЇ ТА ВИХОВАННЯ

1. Січень-Березень – презентація мас-медіа конференції «Дар 
життя» семінарійним братством свщмч.Йосафата ІФДС по 
школах Івано-Франківської Архієпархії. 
2. Березень-Квітень – Проведення Розважань над Страстями 

Христовими під час Великого Посту семінаристами Івано-
Франківської Духовної Семінарії  у середніх спеціальних та 
вищих навчальних закладах Івано-Франківської Архієпархії.
3. 25 березня – Урочиста Академія до 150 річчя Блаженного 

Єпископа Григорія Хомишина у Івано-Франківській Обласній 
Філармонії.
4. 20 травня – День відкритих дверей у Івано-Франківській  

Духовній Семінарії о 12:00.
5. 27 травня – З’їзд вівтарних дружин Івано-Франківської 

Архієпархії у Івано-Франківській  Духовній Семінарії  0 12:00.
6. 1 червня – Конференція до 150-річчя з дня народження 

Блаженного Священномученика Григорія Хомишина.
7. 3 червня – Урочиста Академія в честь 100-річчя Єпископа 

Софрона Дмитерка у Катедральному Соборі м.Івано-Франківськ.
8. 21 жовтня – Конференція до 100 річчя з дня народження 

блаженної пам’яті Софрона Дмитерка. 
о. ліц. Олесь Будзяк
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ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО УГКЦ 
З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ АРХІЄПАРХІЇ
Січень

Природоохоронна ініціатива «Допоможемо птахам» - Можна 
поєднати з проведенням майстер класу з виготовлення годівниць 
(напр. з ПЕТ-пляшки)
1 січня - «Міжнародний день миру» - Флеш-моб «Новий рік без 

піротехніки» -
Рекомендується провести флеш-моб 31 грудня (Див.: Тематичне 

звернення-заклик Бюро УГКЦ з питань екології до відмови від 
«святкової піротехніки» - http://ecoburougcc.org.ua/ekologichni-
dokumenti-tserkvi/ekobjuro-ugkts/1734-zaklik-bjuro-ugkts-z-pitan-
ekologiyi-dovidmovi-vid-svjatkovoyi-pirotehniki)

Лютий
18-25 лютого - «Екуменічний тиждень молитов за єдність 

християн» під гаслом «Примирення – любов Христа спонукає 
нас» - Молитовний захід з тематичною доповіддю (проповіддю) 
- Круглий стіл, семінар за участі інших конфесій та Комісії 
«сприяння єдності християн» Будуть надіслані тематичні 
матеріали від організаторів – Всесвітньої Ради Церков та Папської 
ради сприяння єдності між християнами
20 лютого - «День соціальної справедливості» - Тематичний 

захід у співпраці з комісією «Справедливість і мир» - Можна 
провести для зацікавлених сторін (напр. у ВНЗ) презентацію 
книжки Папської ради Справедливість і мир під назвою «Енергія, 
справедливість і мир».
23 (?) лютого - 1.Квартальна зустріч-семінар єпархіальних 

екореферентів - Підготовка до Великопосної екоініціативи 2017 - 
Друга половина лютого, точна дата уточнюється

Березень
27.02 – 15.04 – Великий піст - Великопосна ініціатива «Екологічне 

навернення для порятунку створіння» - Низка освітньо-виховних 
та практичних заходів в контексті служіння для збереження 
створіння у ключових вимірах життєдіяльності Церкви (керигма-
літургія-дияконія) - Розвиток ініціативи «Посади дерево миру» 
Поширюється на весь час Великого Посту - Особливий акцент на 
екологічну дияконію!
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25 березня - Всесвітня акція «Година Землі» - Залучення 
семінарій, парафій громад до участі в акції - Молитовно+акт 
екодияконії
лютий-квітень - Інформаційна кампанія проти весняних 

підпалів, штучних квітів + поширення ідей енергоефективності як 
свідчення любові до Бога і ближнього - Організація і проведення 
екологічної хресної дороги з принагідною наукою про «поняття 
екологічного гріха та екологічного навернення» - Обов’язково 
долучитись до проведення єпархіальної хресної дороги (окремою 
екостацією)
лютий-квітень - Передпасхальна парафіяльна (єпархіальна 

толока) Могили героїв ….
Квітень

Друга половина березня – Квітень - Природоохоронна 
ініціатива «Посади дерево миру» - Організація посадки дерев 
(парафіяльні сади, сквери, парки, прицерковна територія)
15 квітня - Всеукраїнський день довкілля - Освітньо-виховний 

чи практичний захід з метою популяризації Всеукраїнського дня 
довкілля - Озеленення одного з храмів м. Івано-Франківська
26 квітня - 31-ті роковини Чорнобильської катастрофи - 

Молитовне вшанування жертв та принагідна наука - Рекомендовано 
провести екуменічний захід. Також тематична зустріч на парафіях 
та в навчальних заходах

Травень
Підготовка тематичних імпульсів для маївки і обмін ними в 

мережі - 2-а квартальна зустріч, підготовчий семінар до літніх 
таборів  - Час посиленого благання до Богородиці за збереження 
Божого створіння - Підготовка до літніх екотаборів
12 травня - День екологічної освіти - Проведення тематичного 

уроку в школах чи інших закладах
15 травня - Міжнародний день клімату - Організація заходу з 

метою привернення уваги до цієї проблеми
31 травня - Всесвітній день проти куріння - Організація 

тематичного освітнього заходу чи флеш-мобу «Куріння вбиває не 
лише Тебе… і природу теж» (У співпраці з Комісією у справах 
душ пастирства  охорони здоров’я)

Червень-липень
Час проведення християнських екологічних таборів на трьох 

рівнях: між єпархіальний, єпархіальний і парафіяльний -
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Час посиленого благання до Христа Чоловіколюбця за 
визволення від стихійних лих - Міжєпархіальний екотабір 
«Зеленсвіт» (дата уточнюється)
5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища - 

Молитва і екодияконія - Рекомендується також в цей день 
проведення екопаломництв (велопроща до с. Бичківці/
Гадинківці). Підготовка і організація літніх таборів - 
Архиєпархіальний екотабір «Осиний рій» (8-14 серпня 
2017 р.)

Серпень
3-тя квартальна зустріч для єпархіальних екореферентів - 

Підготовка до екомісій і часу Створіння - Дата уточнюється 
(кінець серпня-початок вересня). 

Вересень
Початок Всеукраїнського конкурсу «Відповідальність 

за створіння» до Дня Бога Творця 2014 р. - Інформаційна 
підтримка конкурсу серед духовенства та мирян на 
місцевому рівні, а також через єпархіальні та регіональні 
ЗМІ.
14 вересня - День Бога Творця - Проведення молитовного 

та освітньо-виховного заходу
14 вересня – 17 жовтня - «Час створіння» – одна з головних 

ініціатив Екобюро, тому, під час проведення різних заходів 
не забувати про проголошення Божого Слова, літургійно- 
сакраментальний рівень та дияконію - Проведення 
4-го туру Екологічних місій для порятунку створіння 
- Деканати: Болехівський, Богородчанський, Південно-
Східний, Центральний, Солотвинський, Черченський, 
Тисменицький, Войнилівський
22 вересня - День без автомобіля - В рамках проведення 

різних заходів у «часі створіння» долучитись до відзначення 
цього дня під закликом «Авто в гаражі, здоров’я у тілі»

Жовтень
Екологічні місії для порятунку створіння - Головний акцент 

на служіння ближньому та
екодияконію
17 жовтня - Святого Франциска з Асизу - Молитовне 

дійство з тематичною наукою
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Листопад
Час молитви за жертв техногенних екологічних катастроф
6 листопада - Міжнародний день попередження 

експлуатації навколишнього середовища під час війни та 
військових конфліктів - Молитовне дійство з тематичною 
наукою - Акція «Посади дерево миру»
11 листопада - Міжнародний день енергозбереження 

- Освітній захід – презентація Ековалізи - Семінар, урок, 
круглий стіл з владою на тему енергоощадності
15 листопада - Всесвітній день вторинної переробки 

«Контейнери милосердя» - Збір макулатури як засіб 
екодияконії та служіння ближньому
24 листопада - Міжнародний день без покупок - Організація 

флеш-мобу «одна покупка для бідних» або «Покупка для 
св. Миколая»

Грудень
Природоохоронна ініціатива «Збережи ялинку» та 

«Допоможемо птахам» - Організація майстер-класів 
по виготовленню різдвяно-новорічних композицій та 
годівничок  
4-та квартальна зустріч-семінар для єпархіальних 

екореферентів - Дата уточнюється
о. Михайло Дзуль
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ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ У СПРАВАХ 
ДУШПАСТИРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ
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РУХ «ЗА ТВЕРЕЗІСТЬ ЖИТТЯ»
КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР

КОМІСІЇ У СПРАВАХ ДУШПАСТИРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ УГКЦ
У 2017 р. праця Центру для допомоги залежним від алкоголю 

та їхнім родинам, традиційно, буде здійснюватися за двома 
напрямками:

1. Просвітницько-профілактичний.
Виїзди з місіями тверезості:
Всього: 35 місій тверезості. 
В часі місії відбувається зустріч в школі з інтерактивним 

тренінгом для підлітків, зустріч із представниками виконавчої 
влади та активом села, відправлення Літургії в наміренні 
зцілення залежних від алкоголю, започаткування «Золотої книги 
тверезості», при потребі можуть надаватися індивідуальні 
консультації з залежними і співузалежненими.

Встановлення Хреста Тверезості у центральній частині 
міста.

Виїздні навчання по районах області для вчителів християнської 
етики (8 зустрічей протягом лютого-квітня 2017 р. Б.).

Під час Хресної Дороги за український народ в квітні проповідь 
на тему чесноти тверезості.

Влітку 2017 р. заплановано християнський табір для 35-40 дітей 
алкозалежних батьків. Для табору є розроблена програма, завдяки 
якій духівник і психологи допомагають дитині усвідомити своє 
покликання, свою індивідуальність і відкритість до оточення.

Протягом 2017 р. планується опублікувати 7 статтей на 
тему утвердження чесноти тверезості. Також взяти участь на 
місцевому радіо та телебаченні у тематичних передачах. Спільно з 
друкарнею «Апостол» презентація молитовника для узалежнених 
та співзалежних.

Співпраця із групами Анонімних алкоголіків.
2. Терапевтичний.
Щосереди (крім святкових днів):
• індивідуальні та групові консультацій із залежними особами та членами їхніх родин;
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•  духовна терапії для співузалежнених.
В інші дні тижня:
• особисті консультації (час зустрічі узгоджується 

індивідуально).
П’ять разів протягом року буде проводитися 10-денна 

реабілітація «Повернення до життя». Конкретні дати стануть 
відомі по мірі набору групи. Орієнтовно: березень, квітень, 
липень, жовтень, грудень.

о. Ярослав Рохман
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План архієпархіальних прощ на 2017 рік
21 травня на 11:00 год. - проща до Зарваниці
05 - 06 серпеня - Всеураїнська Патріарша проща до Крилоса
17 вересня - учнівська проща до с. Гошів
31 вересня - 01 жовтня - Всеукраїнська проща вервиці в  
с. Погоня
13 грудня - проща до Митрополичого собору Воскресіння 
Христового

План деканальних прощ до Галицької 
чудотворної ікони Матері Божої, 

що в с. Крилос на 2017 рік

30 квітня - Рогатинський, Черченський, Букачівський 
протопресвітеріати;
07 травня - Долинський, Болехівський протопресвітеріати;
04 червня - Перегінський, Рожнятівський протопресвітеріати;
11 червня - Калуський, Войнилівський, Боднарівський 
протопресвітеріати;
18 червня - Богородчанський, Солотвинський протопресвітеріати;
25 червня - Тисменицький, Єзупільський протопресвітеріати;
02 липня - Бурштинський, Більшівцівський, Боднарівський 
протопресвітеріати;
09 липня - Івано-Франківські: Північно-Західний та Південно-
Східний протопресвітеріати;
16 липня - Лисецький протопресвітеріат;
10 вересня  -  Івано-Франківський Цетральний протопресвітеріат.

План архієпархіальних прощ на 2017 рік
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В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ БУДУЄТЬСЯ КЛІНІКА 
СВЯТОГО ЛУКИ

Вже 2 роки в Івано-
Франківську діє Лікувально-
діагностичний центр святого 
Луки Івано-Франківського 
Архієпархіального Управління 
Української Греко-Католицької 
Церкви. Протягом цього часу 
було надано понад 4 250 
пільгових та безкоштовних 
медичних послуг для соціально-
незахищених верств населення, 

дітей-сиріт, біженців, переселенців та військовослужбовців АТО.
 За ініціативи Економічного відділу нашої Архієпархії, 
на початку липня розпочато будівництво цілої клініки Святого 
Луки, яка з’єднуватиме корпус Духовної Семінарії та приміщення 
Навчального Корпусу Архієпархії. 
 Проект розбудови Лікувально-діагностичного Центру Св. 
Луки, який буде реалізовано, має наступні цілі: 
 1.     Доступність для всіх. 
 Через доступну ціну 
на послуги та за наявності 
пільг пройти обстеження 
чи за необхідності 
прооперуватись матиме  
можливість  кожна людина. 
Безкоштовні та пільгові 
послуги отримуватимуть 
семінаристи, переселенці, 
сироти, інваліди, соціально 
незахищені верстви населення, 
священики і їхні сім’ї та всі інші малозабезпечені мешканці нашого 
регіону. Масштаби проекту дозволять нам обстежувати приблизно  
6 000 осіб щорічно вище згаданих пільгових категорій.
 2.     Підвищення життєвого циклу. 
 Нажаль, за багатьма показниками Україна є лідером в 
Європі за рівним смертності, зокрема через велику кількість 
серцево-судинних захворювань та злоякісних новоутворень. Наші 
лікарні не мають належного сучасного устаткування в потрібній

Повідомляє Економічний відділ
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кількості й не можуть собі цього дозволити через військову, 
політичну та економічну кризи. Наприклад, в Івано-Франківській 
області на один мільйон осіб припадає тільки 3,5 шт. магнітно-
резонансних томографів. У той час, як в розвинутих країнах цей 
показник сягає від 20 до 50 апаратів на таку ж кількість населення. 
Завдяки доступному для всіх людей, сучасному медичному 
обладнанню хвороба виявлятиметься на ранніх стадіях та 
лікуватиметься, чи оперуватиметься без летальних ризиків. А це 
дозволить врятувати та продовжити не одне людське життя.

Планується, що нова клініка матиме 7 поверхів (6 фактичних + 
1 технічний) загальною площею 4 376 45 м2. 
 Тривалість реалізації проекту:
	 •        Перший етап  - зведення конструкцій  
	 •        Другий етап – внутрішні роботи 
	 •        Третій етап – обладнання та обмеблювання приміщень 

Стежити за ходом будівницва першої в Україні Церковної 
клініки можна на сайті Івано-Франківської Архієпархії –  
www.ugcc.if.ua

У КАТОЛИЦЬКІЙ ШКОЛІ БУДЕ ПОБУДОВАНИЙ 
НОВИЙ КОРПУС

 У 2017 р. розпочнуться 
будівельні роботи по 
зведенню нового корпусу 
Католицької школи-гімназії. 
В новому приміщенні, 
площею 2 108,14 м2, діти зі 
школи отримають для свої 
потреб великий спортивний 
зал, простору їдальню та 
актову залу, а також інші 

необхідні приміщення. Наразі 
тривають роботи з виготовлення 
проектної документації.

Повідомляє Економічний відділ
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ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ОКРЕМИХ ГРІХІВ 
І КАНОНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, 

ЗАСТЕРЕЖЕНИХ РИМСЬКОМУ ПРЕСТОЛУ
Вступ
Кодекс Канонів Східних Церков (далі ККСЦ) містить окремі 

канони, в яких у певних випадках наказує звертатися до Римської 
Апостольської Столиці або слідувати відповідним приписам, 
виданим Апостольським Престолом. В основному це питання, які 
стосуються накладення кар за delicta graviora, тобто найтяжчі гріхи 
(кан. 728 § 1 ККСЦ), питання, пов’язані з наданням ласки диспензи 
від обов’язків целібату для священнослужителів (кан. 396, 397 
ККСЦ), ласки диспензи від недовершеного подружжя (кан. 1384 
ККСЦ), звільнення від подружжя для добра віри (кан. 854 та 1384 
ККСЦ), а також справи про визнання недійсності свячень (кан. 1385-
1387 ККСЦ).

Серед різних канонічних процесів існують також процеси 
беатифікації й канонізації (кан. 1057 ККСЦ), ведення яких 
регулюється спеціальними нормами, встановленими Римським 
архиєреєм, але вони виходять поза межі нашого представлення. 
Ми розглянемо тільки окремі канонічні процеси, процесуальні 
провадження, які зарезервовані за Римським Апостольським 
Престолом. 

Під терміном Римський Апостольський Престол чи 
Апостольський Престол, чи Святий Престол згідно з кан. 48 ККСЦ 
слід розуміти, крім Римського архиєрея, також дикастерії та інші 
інституції Римської курії, хіба щось інше застерігає право або 
випливає з природи речі. Дикастерій Римської курії є багато. Кожна 
з них відповідає за окрему галузь і напрям роботи, але всіх об’єднує 
одна важлива і незмінна риса – діяльність від імені та під владою 
Римського архиєрея. Відповідно до Декрету Другого Ватиканського 
Собору про пастирське служіння єпископів у Церкві “Christus 
Dominus”, «при здійсненні найвищої, повної та безпосередньої 
влади над усіма Церквами, Римський Архиєрей послуговується 
відомствами [дикастеріями] Римської курії, які, з огляду на це 
виконують свої обов’язки від його імені та його авторитетом для 
блага Церкви і для служіння священних Пастирів».

Діяльність Римської курії регулюють два документи: 
апостольська конституція «Добрий Пастир»(далі– ДП), видана 
Святішим Отцем Іваном Павлом ІІ 28 червня 1988 р., та Генеральним 
уставом Римської курії (Regolamento Generale della Curia Romana), 
виданим 4 лютого 1992 р.

Важливо знати
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Арт. 2 ДП наводить список дикастерій Римської курії, 
підкреслюючи, що всі вони юридично рівні між собою. Отже, ними 
є Державний секретаріат, конгрегації, трибунали, папські ради 
та офіси, тобто Апостольська палата, Управління дібр Святого 
Престолу, Префектура економічних справ Святого Престолу. Як вже 
було зазначено, кожна з цих інституції має свій напрямок роботи. 

Для розуміння ситуації, про яку йдеться в цій темі, нам важливо 
звернути увагу, окрім Державного секретаріату, на деякі конгрегації 
та апостольські трибунали.

Важкі злочини
Напевно, за останні роки найбільш відомими в церковних колах (і не 

тільки) стали т. зв. delicta graviora, тобто найтяжчі гріхи. Тут маємо на увазі 
злочини супроти віри, моралі, звичаїв та святих таїнств.

Згідно із законодавством Східних Католицьких Церков (кан. 
728 § 1 ККСЦ) за Апостольським Престолом зарезервоване право 
розгрішати від таких гріхів: 1) пряме порушення таємниці сповіді; 
2) розгрішення спільника в грісі проти чистоти. Як бачимо, в даному 
каноні йдеться лише про два випадки, за які, згідно з кан. 1456 і 1457 
ККСЦ передбачено покарання великою екскомунікою (виключення 
з церковної спільноти).

Натомість Кодекс канонічного права Римо-Католицької Церкви 
(далі – ККП) передбачає шість випадків, за які накладається кара 
екскомуніки latae sententiae: 1) профанація Пресвятої Євхаристії 
(кан. 1367 ККП); 2) фізичне насильство проти Римського понтифіка 
(кан. 1370 § 1 ККП); 3) розгрішення спільника в грісі проти чистоти 
(кан. 1378 § 1 ККП); 4) єпископська хіротонія (як для того, хто 
висвячує, так і для того, кого висвячують), вчинена без папського 
мандата (кан. 1382 ККП); 5) пряме порушення таємниці сповіді (кан. 
1388 § 1 ККП); 6) вбивство Римського архиєрея (кан. 1397 і 1370 § 1 
ККП).

Найперше слід зауважити, що такі дії священнослужителя 
чи навіть простого вірного (вчинити фізичне насильство проти 
Римського понтифіка може будь-який вірний чи то мирянин, чи 
то священнослужитель) є гріхом, відпущення якого належить до 
компетенції трибуналу Апостольської пенітенціарії. Ця інституція 
відповідає за все, що стосується таїнства Покаяння та надання 
відпустів (див. арт. 117, 118 ДП). Таким чином Апостольська 
пенітенціерія уділяє ласки, розгрішення, диспензи, накладає 
покарання.

Перелічені вище вчинки є також злочином, за які церковний законодавець 
установив відповідне покарання. Компетенція розглядати такого роду справи
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належить Конгрегації віровчення (лат. Congregatio pro Doctrina 
Fidei, далі – CDF). Саме їй, відповідно до приписів арт. 48 ДП, 
належить підтримувати й охороняти доктрину віри та моралі усюди 
в католицькому світі. 

Сьогодні CDF налічує 23 члени, серед яких є кардинали, 
архиєпископи, єпископи, та складається з трьох відділів: 
доктринального, дисциплінарного, подружнього. 

До компетенції доктринального відділу відноситься все, що 
стосується підтримки і охорони доктрини віри і моралі. З цією 
метою цей підрозділ: 1) відповідає за приготування документів 
доктринального характеру; 2) висловлює свою думку у випадках 
позицій протилежних вченню Церкви; 3) аналізує і дає оцінку 
творам і позиціям, які суперечатьвірі; 4) аналізує і дає оцінку 
доктринального характеру документам інших дикастерій; 5) вивчає 
прохання для надання дозволу “nihil obstat” для певних призначень, 
іменувань, нагород.

На дисциплінарний відділ покладено обов’язок розглядати 
справи про злочини супроти віри, а також найважчі злочини проти 
моралі та злочини, вчинені під час уділення святих таїнств. Цей 
відділ також вивчає інші питання, пов’язані з дисципліною віри: 
1) випадки псевдомістицизму, можливих об’явлень, видінь та 
вісток надприпродного походження, спіритизму, магії, симонії; 
2) прийняття у священнослужителі колишніх некатолицьких 
священнослужителів; надання диспензи від перешкод для прийняття 
свячень; надання дозволу знову священнодіяти; розгрішення від 
екскомуніки, зарезервованої за Апостольським Престолом; 3) 
розглядпрохань для надання дозволу “nihil obstat” для провадження 
процесу канонізації, заснування інститутів богопосвяченого життя та 
товариств спільного життя на подобу чернечих, а також для певних 
призначень, іменувань і нагород.

Подружній відділ займається всім, що відноситься до «привілею 
віри». Зокрема, розглядає і вивчає справи звільнення від подружжя 
для добра віри та інші аспекти,пов’язані з дійсністю і правосильністю 
цього святого таїнства. 

Серед нормативно-правових актів, якими сьогодні 
послуговується Конгрегація віровчення при розгляді подібних справ 
і накладанні кар за здійснені злочини, слід вказати на документ 
«Sacramentorum sanctitatis tutela», виданий Святішим Отцем Іваном Павлом 
ІІ 30 квітня 2001 р. Цим документом понтифік установив «Норми про 
найтяжчі злочини» (Normas de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina 
Fidei riservatis), які складаються з двох частин – загальної та процесуальної.

Важливо знати
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21 травня 2010 р. з ініціативи Конгрегації віровчення до цієї 
апостольської конституції були внесені зміни, затверджені згодом 
Святішим Отцем Венедиктом XVI, про що єпископи всього світу 
були повідомлені листом префекта конгрегації, датованого тією ж 
датою.

Злочини супроти віри
Документ «Sacramentorum sanctitatis tutela» передбачає три 

злочини супроти віри (арт. 2 Норм про найтяжчі злочини): 
1. Єресь, тобто заперечення або сумнів щодо якоїсь правди віри, 

догми чи того, що навчає Вчительський уряд Церкви. За цей злочин 
передбачено покарання у вигляді великої екскомуніки. Якщо він був 
здійснений священнослужителем, то не виключено позбавлення 
його духовного сану (кан. 1436 ККСЦ).

2. Апостазія або віровідступництво, тобто зречення християнської 
віри та перехід в іншу релігію чи атеїзм. За цей злочин передбачено 
покарання у вигляді великої екскомуніки. Якщо він був здійснений 
священнослужителем, то не виключено позбавлення його духовного 
сану (кан. 1436 ККСЦ).

3. Схизма, тобто ухилення від підлеглості та визнання найвищої 
влади Церкви і відхід від католицької спільноти вірних – Церкви. 
За цей злочин передбачено покарання у вигляді великої екскомуніки 
(кан. 1437 ККСЦ).

У цих випадках ієрарху належить провести судовий процес на 
першому ступені судочинства. Як бачимо, участь CDF в даному 
випадку є практично відсутньою. Однак конгрегація може надати 
ієрархові спеціальні повноваження, щоб накласти кару позасудовим 
декретом (арт. 2 § 2 Норм про найтяжчі злочини). Слід зазначити, 
що апеляцію потрібно подавати до CDF.

Злочини супроти святих таїнств 
Щодо злочинів, вчинених у часі уділення святих таїнств, слід 

мати на увазі, що найперше йдеться про два святі таїнства – 
Пресвяту Євхаристію та Покаяння.

А. Злочини супроти Пресвятої Євхаристії  
1. Утримання, зберігання з метою святотатства, профанація 

Пресвятої Євхаристії(арт. 3 § 1 п. 1 Норм про найтяжчі злочини). Згідно з 
автентичною інтерпретацією від 4 червня 1999 р. під дієсловом abicere 
(викидати), вжитого в кан. 1442 ККСЦ, слід розуміти «quamlibet 
actionem Sacras Species voluntarie et graviter despicientem», тобто 
будь-яку дію свідомо спрямовану на профанацію (осквернення) Пресвятої 
Євхаристії. а цей злочин передбачено покарання у вигляді великої екскомуніки,
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а якщо цей злочин був здійснений священнослужителем, не 
виключено позбавлення його духовного сану (кан. 1442 ККСЦ). 

2.Намагання відслужити Божественну Літургію особою, яка 
не має таїнства Священства (арт. 3 § 1 п. 2 Норм про найтяжчі 
злочини; кан. 1378 § 2 п. 1 ККП). Даного злочину немає в ККСЦ. 
Однак з часу появи документу «Sacramentorum sanctitatis tutela» ця 
дія вважається злочинною в повній мірі й у Східних Католицьких 
Церквах.

3. Симуляція відправи Божественної Літургії (арт. 3 § 1 п. 3 Норм 
про найтяжчі злочини). ККСЦ у кан. 1443 згадує про симуляцію всіх 
святих таїнств. Натомість апостольське повчання «Sacramentorum 
sanctitatis tutela»виразно говорить тільки про Божественну Літургію. 
За цей злочин передбачено відповідне покарання, не виключаючи 
великої екскомуніки (кан. 1443 ККСЦ). 

4. Співслужіння Божественної Літургії разом зі служителями 
церковних спільнот, які не мають апостольського наступництва 
і не визнають сакраментальну гідність священства(арт. 3 § 1 п. 4 
Норм про найтяжчі злочини). За цей злочин передбачено відповідне 
покарання (кан. 702 і 1440 ККСЦ). 

5. Освячення з метою святотатства однієї або двох матерій, як в 
часі Літургії, так поза нею (арт. 3 § 1 п. 5 Норм про найтяжчі злочини). 
За цей злочин передбачено відповідне покарання, яке не виключає 
позбавлення духовного сану (арт. 3 § 2 Норм про найтяжчі злочини). 

Право судити і накладати кари за ці злочини належить виключно 
Конгрегації віровчення.

Б. Злочини супроти святого таїнства Покаяння
1. Розгрішення спільника в грісі проти шостої заповіді (арт. 4 

§ 1 п. 1 Норм про найтяжчі злочини). За цей злочин передбачено 
покарання у вигляді великої екскомуніки (кан. 1457 ККСЦ).

Спільність злочину вимагає участі в ньому як мінімум двох 
осіб – сповідника (єпископ чи священик) і каянника. Водночас 
спільників може бути і більше. Спільником цього важкого злочину 
може бути будь-хто – чоловік, жінка, дорослий, підліток, дитина. 
Спільність злочину має місце також в тому випадку, коли сповідник 
ще не був священиком, за умови, що каянник ніколи раніше не 
сповідався з цього гріха іншому священику і вперше сповідається 
саме сповідникові. 

Розгрішення спільника заборонене і є злочином лише в тому 
випадку, коли йдеться про шосту заповідь. Таким чином, гріхи проти 
інших заповідей, виявлені у сповіді, не є предметом цього злочину. 
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Повага до святого таїнства покаяння мала б зупинити 
священнослужителя від уділення сповіді спільникам у грісі проти 
шостої заповіді й надання їм розгрішення від гріхів, що не входять 
у шосту заповідь. Винятком є ситуації, коли каянник перебуває в 
небезпеці смерті.

2.Намагання сакраментального розгрішення або 
підслуховування сповіді (арт. 4 § 1 п. 2 Норм про найтяжчі 
злочини). Даного злочину немає в ККСЦ, однак з часу його появи 
у motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela» ця дія вважається 
злочинною також у Східних Католицьких Церквах. Як бачимо, тут 
йдеться про два випадки. В першому – йдеться просвященика, який 
не має повноважень звершувати правосильно таїнство Покаяння, 
або священика, якому заборонено сповідати в силу певних 
обставин. Для того, щоб могти правосильно звершувати таїнство 
покаяння необхідно, найперше, мати таїнство священства (кан. 722 
§ 1 ККСЦ) та повноваження уділяти таїнство покаяння (facultate 
sacramentum paetentiae ministrandi), яке набувається або самим 
правом (ієрарх, парох і той, хто його заступає – кан. 723 § 1 ККСЦ), 
або спеціальним наданням цього права місцевим ієрархом (кан. 
722 §§ 3-4 ККСЦ). Тому священнослужитель, який знає, що не має 
права сповідати, бо не отримав на це повноваження від місцевого 
ієрарха і все одно слухає гріхи каянника у сповіді та згодом 
намагається дати сакраментальне розгрішення, звершує таїнство 
покаяння неправосильно. Ідентично неправосильно звершуватиме 
таїнство Покаяння той священнослужитель, який, будучи канонічно 
покараний (суспендою чи великою екскомунікою) і знаючи, що не 
може звершувати таїнство покаяння, все одно його уділяє. Винятком 
є ситуації, коли каянник перебуває в небезпеці смерті.

В іншому випадку йдеться також про мирянина, який 
намагається підслухати сповідь іншого вірного з метою, наприклад, 
згодом поширити почуте. 

3. Симуляція розгрішення у сповіді (арт. 4 § 1 п. 3 Норм про 
найтяжчі злочини). За цей злочин передбачено відповідне покарання, 
не виключаючи великої екскомуніки (кан. 1443 ККСЦ). У даному 
випадку йдеться про особу, яка немає таїнства священства (мирянин, 
піддиякон, диякон), і не є служителем таїнства покаяння. Якщо ж 
дана особа бере на себе функції священика чи єпископа та звершує 
таїнство покаяння, то вона симулює розгрішення у сповіді.

4. Намовляння каянника до гріха проти шостої заповіді в акті 
сповіді або при нагоді, або під її приводом(арт. 4 § 1 п. 4 Норм про 
найтяжчі злочини). Документ «Sacramentorum sanctitatis tutela» обмежує
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дію даного злочину лише до намовляння «ad peccandum cun ipso 
confessario dirigitur», тобто до гріха із самим сповідником. Натомість 
класичне значення «намовляння» має на увазі гріх проти шостої 
заповіді також із іншою особою. Намовляння до гріха включає в 
себе також заохочення до непристойної поведінки. За цей злочин 
передбачено відповідне покарання, не виключаючи позбавлення 
духовного сану (кан. 1458 ККСЦ).

5. Пряме і непряме порушення таємниці сповіді(арт. 4 § 1 п. 5 
Норм про найтяжчі злочини). За перше передбачено покарання у 
вигляді великої екскомуніки, за друге – відповідне покарання (кан. 
1456 § 1 ККСЦ).

Як відомо, таємниця сповіді є непорушною. Тому сповідник 
повинен пильно берегтись, щоб ні словом, ні знаком чи з будь-якої 
іншої причини жодним чином, не зрадити почутого від каянника 
(кан. 733 § 1 ККСЦ). Перекладач та інші особи, які якимось чином 
дізналися про гріхи у сповіді, також повинні зберігати таємницю 
(кан. 733 § 2 ККСЦ). Однак у їхньому випадку не йдеться про sigillum 
sacramentale, а про моральну і природну таємницю. Таким чином, 
суб’єктом цього злочину є священнослужитель-сповідник (єпископ 
чи священик), який виявив почуте від каянника у сповіді. Матерією 
і об’єктом злочину є виявлені гріхи та все те, що може вказати на 
каянника.

Порушити таємницю сповіді можна у прямий та непрямий 
спосіб. Пряме порушення таємниці маємо тоді, коли сповідник чітко 
і виразно вказує на конкретну особу та на гріх, який вона вчинила 
(наприклад: «Іван, якого всі ви знаєте, вбив Петра»). Натомість 
непряме порушення таємниці сповіді маємо тоді, коли сповідник 
виявляє обставини і деталі, про які дізнався у сповіді та які можуть 
вказати на каянника чи дати підставу підозрювати певну особу у 
вчиненні певного гріха.

6. Сюди також слід віднести важкий злочин, який полягає у 
записуванні за допомогою технічних засобів чи розповсюдженні 
сказаного в часі сповіді сповідником або каяником чи це відповідає 
дійсності, чи навпаки є брехнею. За цей злочин передбачено 
відповідне покарання, яке, якщо вчинено священнослужителем, не 
виключає позбавлення духовного сану (арт. 4 § 2 Норм про найтяжчі 
злочини). 

Право судити і накладати кари за ці злочини належить виключно 
Конгрегації віровчення. При розгляді справ про злочини супроти 
святого таїнства покаяннятрибуналу (будь-якому) заборонено 
оприлюднювати імена оскаржувача та оскарженого, а також його
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уповноваженого, якщо оскаржуваний цього не дозволив. При цьому 
трибунал повинен належним чином оцінити правдомовність того, 
хто обвинувачує, та подбати, щоб жодним чином не було порушено 
таємницю сповіді (арт. 24 Норм про найтяжчі злочини).

Розв’язання подружнього вузла 
Недійсність таїнства Подружжя (nullitasmatrimonii) – це 

ствердження недійсності таїнства Подружжя з самого початку. 
Після завершення судового процесу, колегія суддів виносить вирок 
про недійсність, тобто юридичне визнання недійсності подружжя, 
що є недійсним ex tunc, а саме з моменту його звершення. Іншими 
словами таке таїнство Подружжя ніколи не існувало.

Розв’язання подружнього вузла (dissolutiovinculi)буває лише у 
випадку, якщо подружжя було дійсним, тобто правосильним. Таке 
подружжя може бути розв’язаним чи розірванимкомпетентною 
владою за наявності певних умов. В такому випадку подружжя 
вважається розв’язаним ex nunc, тобто від моменту розірвання. 
Законодавство вказує на три випадки, коли подружжя можна 
розв’язати: Павловий привілей, розв’язання недовершеного 
подружжя (matrimonio rato et non consummato), а також звільнення 
від подружжя для добра віри. У цих випадках проходить не судовий 
процес, але адміністративний. Тут йдеться не про винесений вирок 
компетентного суду, але радше про диспензу, про надання ласки. 

Павловий привілей
Поняття інституту т. зв. Павлового привілею регулюють кан. 854 

ККСЦ і кан. 1143 ККП. Він полягає у розв’язанні подружнього вузла, 
звершеного між двома нехрещеними, у випадку, якщо одна сторона 
навернулася до християнської віри і прийняла таїнство хрещення, 
а інша залишилася поза Церквою. Отже, Павловий привілей 
strictu sensu [у вузькому значенні] знаходить своє застосування 
при правосильно укладеному подружжі між двома нехрещеними і 
становить виняток у загальному правилі нерозривності подружнього 
вузла. Доки обидві сторони залишатимуться неохрещеними, їхнє 
подружжя є правосильним ex iure naturale.

Аналіз канонічних норм подає нам наступну структуру інституту 
Павлового привілею:

1) існування правосильно укладеного подружнього вузла між 
двома нехрещеними особами;

2) одна із сторін приймає таїнство Хрещення у Католицькій 
Церкві чи у Церкві, яка не є у сопричасті з Римським Апостольським 
Престолом;
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3) необхідність запитати неохрещену сторону, чи не хотіла б і 
вона прийняти таїнство хрещення, чи принаймні не хотіла б мешкати 
з охрещеною стороною, не ображаючи Творця, як цього вимагають 
кан. 855 і 856 ККСЦ (кан. 1144 і 1145 ККП відповідно);

4) неохрещена сторона відмовляється мешкати з хрещеною 
стороною у згоді, не ображаючи Творця;

5) подружжя, навіть довершене, розривається для добра віри 
ipso facto, тобто у момент звершення нового подружжя хрещеною 
стороною. Х. Форнес вбачає у цьому побічний наслідок застосування 
привілею. Натомість прямим наслідком є право охрещеної сторони 
на нове подружжя з католицькою стороною, згідно кан. 857-858 
ККСЦ (кан. 1146 і 1147 ККП відповідно).

Таким чином, в даному випадку подружжя укладене між двома 
неохрещеними розривається автоматично силою закону при умові, 
що були дотримано вище наведені умови. Церковне законодавство 
у кан. 858 ККСЦ (кан. 1147 ККП) передбачає, що хрещена сторона, 
застосувавши Павловий привілей, може укласти нове подружжя з 
некатолицькою стороною, охрещеною або неохрещеною. Кодекс 
дозволяє застосувати це право з дозволу ієрарха місця та з поважної 
причини. Якщо в існуванні такої виникають сумніви, то потрібно 
звернутися до Римського Апостольського Престолу. Ієрарх місця 
зі свого боку, уділяючи такий дозвіл, зобов’язаний дотримуватися 
норм кан. 803 ККСЦ і приписів щодо мішаних подружь.

Звільнення від недовершеного подружжя (super rato)
Недовершене подружжя «може бути розв’язане з виправданої 

причини Римським архиєреєм на прохання обох сторін або тільки 
однієї, хоч би друга не погоджувалась», наголошує норма кан. 862 
ККСЦ. Однак, щоб зрозуміти інституцію диспензи (звільнення) від 
подружжя, укладеного, але недовершеного (matrimonio rato et non 
consummato), важливо з’ясувати поняття «довершеного» у його 
канонічному значенні. 

Водночас необхідно відмітити, що ККСЦ не подає визначення 
поняття «недовершеного» подружжя. Отже, мусимо шукати 
його ККП, який у кан. 1061 §1 говорить: «прависильне подружжя 
між двома охрещеними називається лише «схваленим» (dicitur 
ratum), якщо воно не було «завершене (довершене)» (si non est 
consummatum); схвалене і довершене вважається, якщо подруги між 
собою, у людський спосіб, виконали дії, котрі самі в собі спрямовані 
до зачаття потомства, до чого саме подружжя спрямовується за 
своєю природою, і заради якої подруги стають одним тілом».

Другий параграф цього ж канону, будучи також важливим у 
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у даному випадку, встановлює презумпцію закону: «Після укладення 
шлюбу, якщо подруги співжили, припускається його довершення, 
хіба буде доведено протилежне». 

Із набуттям чинності змін до ККСЦ в частині процесу визнання 
недійсності подружжя (motu proprio «Mitis et Misericors Iesus»), новий 
канон приписує, що «якщо під час інструкції справи виникне дуже 
правдоподібний сумнів щодо недовершеності подружжя, трибунал, 
вислухавши сторони, може припинити справу про недійсність 
подружжя і доповнити інструкцію для розірвання сакраментального 
подружжя як недовершеного; потім він повинен переслати акти 
до Апостольського Престолу разом з просьбою одного або двох 
супругів про розірвання і з думкою трибуналу й єпархіяльного 
єпископа». Згода сторін, про яку було сказано в попередньому 
каноні (див. кан. 1367 ККСЦ), не вимагається. Достатньо лише їх 
вислухати (див. кан. 1364 § 4).

Кан. 1384 ККСЦ постановляє, що для одержання звільнення від 
недовершеного подружжя слід точно дотримуватись спеціальних 
норм, виданих Апостольським Престолом. Такою нормою зокрема 
є інструкція «De Processu super matrimonio ratoet non con summato», 
видана 20 грудня 1986 р. (Prot. N. 1400/86) Конгрегації у справах 
богопочитання та дисципліни таїнств.

Згідно цього документу, інструкція справи для можливого 
одержання звільнення від недовершеного подружжя має два етапи: 
етап збору доказів і етап вирішення справи по суті. Перший етап 
відбувається в єпархії, другий – в Апостольській Столиці, а саме у 
відділі диспенз Римської роти. 

Щодо першого етапу слід зазначити, що компетенція у цих 
випадках належить єпархіальному єпископу; причому трибунал 
чи священик, який веде інструкцію таких справ, має лише владу, 
делеговану єпископом.

Таким чином, зібраний пакет документів першого етапу повинен 
містити:

1. Прохання сторін або одного з подругів до Святішого Отця, 
з коротким викладом сімейної історії та вказівкою причин, котрі 
завадили довершити подружжя, та причин, через які звертається 
за диспензою; датою, місцем складення подання та вказівкою 
місця постійного або тимчасового проживання одного або обидвох 
подругів.

2. Звернення повинне бути підписане особисто прохачем.

Важливо знати
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3. В актах справи повинні бути вказані пасторальні спроби 
примирити сторони.

4. Свідоцтва про таїнство Хрещення обидвох сторін та свідоцтво 
про таїнство Подружжя (оригінальна копія). Свідоцтва про народження 
нащадків, якщо були зачатими до подружжя.

5. Якщо необхідно, акти цивільного процесу про розллучення або 
принаймні копію вироку цивільного суду.

6. Декрети іменування інструктора справи, захисника вузла та 
нотаря. Суддя-інструктор завжди мусить бути священиком (semper 
debet esse sacerdos), хоча йому може допомагати при необхідності 
світська особа, але лише як аудитор (tantum uti auditor).

7. Опитування сторін маєбути зроблене інструктором в 
присутності нотаря та захисника вузла, вимагається присяга про 
правдивість сказаного (de veritate dicenda), питання повинні з’ясувати 
подружнє життя сторін, а на закінчення повинна бути присяга 
про правдивість продиктованого (de veritate dictorum). В особливо 
делікатних випадках або важких через способи інтимного життя, 
нехай буде присутнім медик-спеціаліст, котрий зможе задавати 
запитання.

8. Акти можливого процесу про канонічне визнання подружжя 
недійсним, якщо наявні.

9. Щоб припинити інструкцію справи щодо недійсності 
подружжя (норма канону 1367 ККСЦ) вимагається згода сторін 
(consensus partium). Однак якщо відповідач був проголошений 
відсутнім у судовому процесі про недійсність, необхідно його 
повідомити, щоби він висловив згоду про переведення справи у 
адміністративну площину. Необхідно пам’ятати, що, якщо інша 
сторона, будучи офіційно повідомлена, не відповідає на повідомлення, 
трибунал може розцінювати цю мовчанку як мовчазну згоду на 
припинення процесу та згоду на запит про процедуру диспензи. 

10. Опитування свідків, вказаних сторонами або вибраних 
з уряду інструктором, після присяги про правдивість сказаного, 
робиться відповідно до приготованих питань, щодо їхніх знань 
про недовершене подружжя та про важливі аспекти цього випадку. 
Необхідно пересвідчитися у достовірності та правдомовності 
сторін та свідків від їхніх парохів або, якщо ті відсутні, від інших 
священиків або світських осіб, котрі добре знають осіб, які просять 
про диспензу. 

11. Можливі медичні заключення про стан статевих органів жінки 
та чоловіка та про їхню здатність до подружнього життя й інші аспекти 
цього випадку.

Важливо знати
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12. Інші документи, котрі становлять фізичні або моральні 
докази (наприклад, медичні справки, приватні листи тощо)

13. Apta relatio (детальне представлення) інструктором справи 
(див. кан. 1704 §1 ККП).

14. Animadversiones (дослівно «поправки») захисника 
подружнього вузла про мотиви, які можнав межах розумного 
(rationabiliter) протиставити розірванню недовершеного подружжя 
(див. кан. 1096ККСЦ та кан. 1701 § 1 ККП).

15. Думка єпархіального єпископа постійного або тимчасового 
місця проживання прохача у питаннях, що стосуються істини (pro rei 
veritate), стверджуючи відсутність згіршення, якщо диспенза буде надана.

Наведені документи, відредаговані та перекладені однію з мов, 
котру використовують у Римській курії (латинська, італійська, 
іспанська, португальська, французська, англійська, німецька), 
зібрані та відповідно підшиті, пронумеровані та зі змістом, повинні 
бути підписані нотарем й надіслані у трьох копіях до трибуналу 
Римської роти.

Рішення щодо недовершення подружжя й існування виправданої 
причини для надання диспензи є компетенцією трибуналу Римської 
роти. На практиці це можна зробити переславши самостійно 
документи до Конгрегації Східних Церков, компетентної 
ratiomateriae згідно з арт. 56 ДП, яка в свою чергу передасть акти 
справи до Римської роти. 

Інший варіант – це скористатися допомогою Апостольської 
нунціатури. Надання диспензи (ласки) належить Святішому Отцеві.

Висновок
Єпархіальний єпископ має три завдання чи уряди: навчання, 

освячення й управління. Зважаючи на те, що єпархіальний єпископ 
представляє свою єпархію вусіх юридичних справах (ККСЦ, кан. 90), 
законодавство характеризує його владу управління як законодавчу, 
виконавчу і судову (ККСЦ, кан. 191 § 1). Якщо йдеться про судову 
владу, то він є першим судочинцем у своїй єпархії. Єпархіальний 
єпископ мусить відтак забезпечити додержання церковних законів і 
законних звичаїв як єпархії, так і Церкви і боротися зі зловживаннями 
(ККСЦ, кан. 201). 

Якщо виникли суперечки між його вірними або було скоєно 
злочин, єпархіальний єпископ є відповідальний за застосування 
законів. Він може діяти особисто або через судових вікаріїв чи суддів. 
Однак він, а також інші, повинні дотримуватись чинних законів, що 
окреслюють компетенцію та вказують на відповідну процедуру.

о. д-р Віталій Токар

Важливо знати
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Важливо знати
Відбулась V Всеукраїнська Патріарша проща

 6 – 7 серпня в с. Крилос відбулася  
Всеукраїнська Патріарша проща. 
Понад 45 тисяч паломників, серед 
яких багато молоді, прибули до 
Давнього Галича, щоб молитися за 
мир в Україні.

 Паломники вирушали з трьох 
керунків: Івано-Франківська, Калуша 
та Буршитна. Подолавши всю відстань 
важкої дороги, прочани пройшли 

реєстрацію та мали нагоду роздумувати на ділами милосердя, дивлячись 
презентацію однойменної програми БФ «Карітас – Івано-Франківськ».

 Відтак, о 20:00, прочани спільно помолились молебень до 
Пресвятої Богородиці та вирушили походом до княжої криниці, де 
відбулось освячення води. Протягом всього часу на території храму 
Успіння Пресвятої Богородиці священнослужителі та священики-
місіонери милосердя уділяли святе таїнство Сповіді.

О 21:00 Єпископ-помічник Івано-Франківський Преосвященний 
Владика Йосафат відслужив Велику Вечірню з Литією, на закінчення якої 
звернувся до присутніх з повчальним словом. Опісля розпочались нічні 
чування, які проводили семінаристи та настоятелі Духовної Семінарії. 
А вже опівночі розпочалася духовно-мистецька програма в цікавому 

євангелізаційному форматі.
У неділю вранці відбулася 

довгоочікувана зустріч із 
Блаженнішим Святославом, Главою 
УГКЦ. Кульмінацією прощі стала 
урочиста Архиєрейська Божественна 
Літургія, яку очолив Блаженніший 
Святослав, у співслужінні Владик 
з Івано-Франківська, Львова, 
Тернополя, Коломиї та Києва.

Завершилась проща спільною молитвою «Боже Великий, Єдиний» за 
мир та Боже благословення для нашої Батьківщини.

Прес-служба Архієпархії
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Важливо знати

25 вересня в м. Богородчанах 
відбулося торжественне 
святкування повернення древньої 
ікони Богородиці, яку привезли 
для міщан та прочан делегати 
із Польщі. Варто зазначити, що 
ікона Богородчанської Божої 
Матері була вивезена з міста 72 
роки тому і нарешті сьогодні 
знову «завітала», щоб, при нагоді 
святкування 575-ої річниці від 

першої письмової згадки про м. Богородчани, розпалити серця 
всіх вірних особливою любов’ю та пошаною до Небесної Цариці – 
Богородиці, яка є нашою заступницею перед Богом та постійною 
помічницею у всіх бідах і незгодах.

Розпочалось сьогоднішнє святкування від монументу Богородиці, де 
всі прочани зустрічали Архієпископа і Митрополита Івано-Франківського 
Кир Володимира Війтишина, а також польську делегацію, яка завітала 
до Богородчан з великим духовним подарунком – іконою Богородиці. 
Після слів привітань розпочався процесійний хід до храму св. Івана 
Богослова, де була відслужена Архієрейська Божественна Літургія. 
Очолив святкове богослужіння Митрополит Володимир  у співслужінні з 
митр. прот. Петром Дирівим (Богородчанський протопресвітеріат), митр. 
прот. Дмитром Гірняком (Солтвинський протопресвітеріат), численним 
духовенством Івано-Франківської Архієпархії та отцями-домініканцями 
із Польщі.

Після завершення Архієрейської 
Літургії Митрополит Володимир 
уділив всім присутнім своє 
Архіпастирське благословення, 
після чого всі парафіяни та 
прочани мали змогу приступити до 
Богородчанської ікони Божої Матері 
й попросити в Небесної Заступниці 
миру, злагоди і любові для себе та 
всього українського народу.

Прес-служба Архієпархії

Повернення Богородчанської ікони Божої Матері
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13 грудня, у день св. апостола 
Андрія Первозванного, у 
Архікатедральному та Митрополичому 
соборі Воскресіння Христового 
відбулось урочисте святкування 5-ї 
річниці проголошення Івано-
Франківської митрополії УГКЦ. 
З цієї нагоди до головної святині 
Івано-Франківська відбулася 
проща вірян з різних куточків 
Прикарпаття.

Архієрейську     Божественну  Літургію 
очолив Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володимир 
Війтишин у співслужінні Кир Василія Івасюка, єпарха Коломийсько-
Чернівецького, владики Йосафата Мощича, єпископа-помічника Івано-
Франківського та численного духовенства з усієї митрополії.

Після Божественної Літургії 
Віце-канцлер Івано-Франківської 
Архієпархії прот. Віталій Федун 
зачитав декрет, згідно з яким щороку 
13 грудня відбуватиметься проща до 
Архікатедрального та Митрополичого 
собору Воскресіння Христового, 
що в Івано-Франківську на честь 
Станіславівських новомучеників, 
Блаженних Симеона Лукача, Григорія 
Хомишина та Івана Слезюка. З 
цієї нагоди, Апостольська столиця 

надала право повного відпусту 
для усіх вірних, які братимуть 
участь в цій прощі. Відтак мощі 
Станіславівських новомучеників 
були виставленні для загального 
почитання.

Крім того, Архієпископ і 
Митрополит Володимир розповів 
прочанам про урочистості, які 
цього року буде відзначати наша 
Українська Греко-Католицька 
Церква та, зокрема, наша 
Архієпархія. 

Прес-служба Архієпархії

Урочистості з нагоди п’ятиріччя проголошення 
Івано-Франківської Митрополії
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Нові святині в Івано-Франківській Архієпархії
Неділя, 28 серпня 2016 р. Б., 
назавжди запам’ятається для 
громади с. Сівка-Войнилівська, 
Калуського району, як історичний 
день, адже на свято Успіння 
Пресвятої Богородиці в їхньому 
селі освятили храм Різдва 
Пречистої Діви Марії. Здійснив 
освячення Архієпископ і 
Митрополит Івано-Франківський 
Кир Володимир (Війтишин).

14 жовтня 2016 р. Б., на свято 
Покрови Пресвятої Богородиці, 
у с. Бабин-Середній, Калуського 
району освятили новозбудовану 
святиню. Чин освячення здійснив 
Архієпископ і Митрополит Івано-
Франківський Кир Володимир 
Війтишин.

У неділю, 16 жовтня 2016 р. Б., 
в Івано-Франківську освятили 
новозведений храм Всіх Святих 
Українського Народу. Подію 
історичного значення очолив 
Архієпископ і Митрополит Івано-
Франківський Кир Володимир 
Війтишин.

Великою радістю 4 грудня 2016 
р. Б., сповнилась громада с. 
Лужки Долинського району, адже 
здійснилась їхня давня мрія - 
Митрополит Володимир освятив 
їхній храм Введення Пречистої 
Діви Марії.

Важливо знати
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СТАТИСТИКА
ВИСВЯЧЕНІ ДИЯКОНИ В 2016 Р. Б.

1. Мацьків Олег
2. Озарків Ярослав
3. Пасєка Ігор
4. Путько Тарас
5. Тачинський Богдан
6. Козінчук Віталій
7. Палій Володимир
8. Кліщ Володимир
9. Паляк Михайло
10. Ребега Іван
11. Коцовський Богдан

15 лютого 2016 р.
15 лютого 2016 р.
15 лютого 2016 р.
15 лютого 2016 р.
21 серпня 2016 р.
21 серпня 2016 р.
21 серпня 2016 р.
21 серпня 2016 р.
25 грудня 2016 р.
25 грудня 2016 р.
25 грудня 2016 р.

ВИСВЯЧЕНІ СВЯЩЕНИКИ В 2016 Р. Б.
1. Бігун Іван
2. Лиско Богдан
3. Паляничка Богдан
4. Паньків Василь
5. Смішко Іван
6. Карпінець Андрій (Петро), ВС
7. Шпак Марко
8. Савчин Володимир
9. Мацьків Олег
10. Касій Назарій
11. Путько Тарас
12. Шебешович Олександр
13. Озарків Ярослав
14. Гладенький Микола
15. Ілюк Ярослав
16. Козінчук Віталій
17. Тачинський Богдан
18. Пасєка Ігор

12 лютого 2016 р.
12 лютого 2016 р.
12 лютого 2016 р.
12 лютого 2016 р.
12 лютого 2016 р.
12 лютого 2016 р.
9 червня 2016 р.
3 липня 2016 р.
3 липня 2016 р.
3 липня 2016 р.
3 липня 2016 р.
24 липня 2016 р.
24 липня 2016 р.
24 липня 2016 р.
6 листопада 2016 р.
11 грудня 2016 р.
19 грудня 2016 р.
19 грудня 2016 р.

Важливо знати

ВІДІЙШИ У ВІЧНІСТЬ В 2016 Р. Б.
• Дзюбак Нестор
• Чередарчук Василь
• Сем’яник Іван

4 лютого 2016 р.
23 травня 2016 р.
12 грудня 2016 р.
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