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Вибрані документи УГКЦ
Постанови Синоду Єпископів УГКЦ 2018 року

Від 2 до 11 вересня 2018 року Божого в м. Львові-Брюховичах проходив 
Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, в якому брало 
участь 42 архиєреї з України та поселень, а саме з країн Центральної, 
Північної та Західної Європи, Пiвнiчної і Пiвденної Америки та 
Австралiї. Публікуємо Постанови цього Синоду.

Вих. ВА 18/309

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, 2-11 вересня 2018 року Божого

1. Взяти до уваги стан виконання рішень Синоду Єпископів УГКЦ 
2017 року.

2. Взяти до уваги підсумки звітів комісій та відділів патріаршого 
рівня.

3. Взяти до уваги звіт про діяльність Патріаршої курії УГКЦ.

4. Прийняти звіт за 2017-2018 роки робочої групи для впровадження 
Стратегії розвитку УГКЦ до 2020 року.

5. Взяти до уваги звіт Відділу соціального служіння УГКЦ.

6. Для того щоб покращити проголошення Божого Слова та катехизації 

в УГКЦ:

А. Просити єпархіальних єпископів:

1) проаналізувати втілення в їхніх єпархіях рішень попередніх Си-
нодів Єпископів УГКЦ (2012 та 2015 рр.) на тему катехизації та ро-
звитку біблійного апостоляту в УГКЦ;

2) призначити при єпархіальній катехитичній комісії координа-
тора біблійного апостоляту (бажано фахівця з біблійних наук);

3) доручити єпархіальним катехитичним комісіям у співпраці з 
церковними навчальними установами організувати в єпархіях школи 
підготовки провідників біблійних груп;

4) доручити єпархіальним катехитичним комісіям забезпечити 
курси постійної формації для катехитів в їхніх єпархіях;

5) подбати про проведення для священнослужителів у рамках 
програми постійної формації духовенства постійних курсів гомілетики, 
які б враховували виклики часу, а також про впровадження відповідних 
курсів з гомілетики, катехитики та педагогіки в навчальні програми 
духовних семінарій;

6) звернути увагу парохів на необхідність забезпечення катехи-
там належного пастирського супроводу і всілякого сприяння їхньому 
служінню;

7) під час візитації парафії звертати особливу увагу на стан ка-
техитичного служіння, застосовуючи відповідні механізми заохочення 
успішних у цій ділянці осіб і практик та усунення виявлених недоліків;

8) подбати про узгодженість із Катехизмом УГКЦ «Христос – 
наша Пасха» термінології та змісту всієї катехитичної літератури, 
аудіо- та відеоматеріалів, Інтернет-ресурсів, які публікуються з їхньо-
го схвалення, дозволу чи благословення.

Б. Доручити Патріаршій катехитичній комісії:

1) створити групу фахівців для аналізу сучасного адресата кате-
хизи та опрацювання оновленої візії катехитичного служіння в УГКЦ;

2) опрацювати у співпраці з кафедрою біблійних наук Українсько-
го католицького університету програму підготовки провідників біблій-
них груп;

3) розробити у співпраці з церковними навчальними установами 
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типову програму формації катехитів для всіх вікових категорій і под-
бати про відповідні засоби, зокрема Інтернет-ресурси, для вишколу ка-
техитів;

4) розробити програму з вивчення Катехизму УГКЦ «Христос – 
наша Пасха»;

5) доручити опрацювання оновлених катехитичних програм для 
різних вікових груп на основі Катехизму УГКЦ «Христос – наша Пас-
ха»;

6) у співпраці з єпархіальними катехитичними комісіями сформу-
вати катехитичні ресурси, включно з Інтернет-ресурсами, які допо-
можуть батькам у виконанні їх обов’язків християнського виховання 
дітей та передавання віри;

7) розробити Положення про відзначення кращих катехитів року 
в День катехита.

В. Доручити парохам:

1) організовувати в парафіяльних спільнотах щотижневу ка-
техизу для дітей, молоді та дорослих, зокрема на основі Катехизму 
УГКЦ «Христос – наша Пасха»;

2) засновувати спільноти молитовного читання Святого Письма 
або активізувати ті, що вже існують, забезпечивши їм особистий ду-
ховний супровід;

3) заохочувати вірних до практики молитовного читання Слова 
Божого в родині та особисто.

Г. Доручити Патріаршій комісії у справах духовенства у співпраці з 
Патріаршою катехитичною комісією та ректорами духовних семінарій 
опрацювати навчальні програми «Педагогіка», «Дидактика та методика 
катехитики» і програми катехитичної практики для духовних семінарії 
та Інститутів постійної формації духовенства УГКЦ.

7. Прийняти звіт Генерального керівника управління справедливості 
про стан судочинства в УГКЦ.

8. Затвердити із внесеними поправками Статут Найвищого Трибуналу 
Синоду Єпископів УГКЦ на трирічний випробувальний термін.

9. Створити Синодальну групу для перегляду перекладу українською 
мовою текстів Псалтиря та Божественної Літургії св. Івана Золотоустого 
в такому складі:

- Преосвященний владика Гліб (Лончина), голова;

- Преосвященний владика Степан (Меньок);

- Преосвященний владика Тарас (Сеньків).

10. Взяти до уваги проект Місяцеслова УГКЦ та поблагословити 
дальшу роботу над ним.

11. Для покращення діяльності мас-медіа і соціальної комунікації 
УГКЦ:

А. Визначити комунікаційну діяльність єпархіального єпископа як 
один із пріоритетних засобів проповідування Божого Слова, здійснення 
вчительського уряду та управління єпархією.

Б. Доручити єпархіальним єпископам призначити в кожній єпархії 
УГКЦ компетентних осіб задля розвитку прес-служби та забезпечення 
належної співпраці з Департаментом інформації Патріаршої курії.

В. Поблагословити здійснення дальших кроків для створення 
інформаційної агенції УГКЦ.

12. Встановити Орден митрополита Андрея Шептицького та доручити 
Адміністраторові Патріаршої курії УГКЦ доопрацювати Статут цієї 
відзнаки і подати його на розгляд 7-ї (58-ї) сесії Постійного Синоду 
УГКЦ.

13. Задля належного вшанування у 2019 році блаж. cвщмч Омеляна 
Ковча у зв’язку із 135-річчям від дня народження, 75-ми роковинами 
мученицької смерті та 10-літтям проголошення його Покровителем 
душпастирів УГКЦ:

А. Створити Оргкомітет вшанування пам’яті блаж. свщмч Омеляна 
Ковча під проводом владики Богдана (Дзюраха);

Б. Доручити Оргкомітетові опрацювати програму заходів на 
загальноцерковному, громадському, державному та міжнародному 
рівнях у співпраці з Комітетом вшанування пам’яті блаж. свщмч 
Омеляна Ковча та церковними структурами УГКЦ в Україні та на 
поселеннях.

14. Поблагословити відзначення у 2019 році 150-річчя від дня 
народження блаж. свщмч Климентія Шептицького та доручити 
координацію святкових заходів синкелу у справах монашества 
Львівської архиєпархії ієром. Юстинові Бойку.
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15. Поблагословити відзначення у 2019 році 100-річчя від дня 
переходу до вічності преподобної матері Йосафати Гордашевської, 
співзасновниці Згромадження сестер служебниць Непорочної Діви 
Марії.

16. Поблагословити створення Фонду збереження спадщини 
Блаженнішого Любомира та сприяти плеканню пам’яті в УГКЦ про 
цього великого церковного мужа.

17. Провести VII Сесію Патріаршого Собору УГКЦ у Львові 
наприкінці серпня 2020 року та дати згоду Отцю і Главі УГКЦ на 
призначення секретарем цієї Сесії о. д-ра Романа Шафрана.

18. Провести Синод Єпископів УГКЦ 2019 року від 1 до 10 вересня 
2019 року.

19. Визначити головною темою Синоду Єпископів УГКЦ 2019 року 
«Сопричастя в житті і свідченні УГКЦ».

20. Затвердити із внесеними поправками Комунікат Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви 2018 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, 

14 вересня 2018 року Божого

«Боже Слово і Катехизація»
Послання Синоду Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 2018 року 
до духовенства, монашества і мирян

Бо коли я проповідую Євангелію, нема мені від того слави, 
бо це мій обов’язок; і горе мені, коли б я не проповідував Євангелії 

(1 Кор. 9, 16).

Всесвітліші та всечесніші отці! 
Преподобні брати і сестри в монашестві! 

Дорогі браття і сестри в Христі!

Після свого славного триденного воскресіння наш Спаситель Ісус 
Христос передав своїм апостолам особливу місію: «Ідіть, отже, і 
зробіть учнями всі народи: хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по 
всі дні аж до кінця віку» (Мт. 28, 19-20). Бути християнами означає 
бути учнями Ісуса Христа, єдиного Учителя, носіями Його Духа, 
вістунами Його Доброї Новини та свідками Істини, якою є Він сам. 
Як член Церкви Христової, кожен християнин покликаний зростати 
в Ісусовому учнівстві: Силою і діянням Святого Духа щоразу глибше 
пізнавати свого Божественного Учителя, який присутній у спільноті 
Церкви, та ділитися своїм досвідом із ближніми.

Здійснюючи своє запевнення - «Я з вами по всі дні аж до кінця віку», 
воскреслий Христос перебуває в Тілі своєї Церкви у Святих Таїнствах 
та Божому Слові. Щоразу, коли ми читаємо Святе Письмо, маємо 
нагоду слухати Слово нашого Вчителя, який нас навчає Своїм Духом 
Святим, виховує, провадить до всякого доброго діла. Святіший Отець 
Франциск у своєму Апостольському повчанні «Радість Євангелія» 
підкреслює нерозривний зв›язок між Божим Словом та навчанням і 
передаванням віри, тобто катехизацією: «Вивчення Святого Письма має 
бути дверима, відкритими для всіх віруючих. Основне, щоб об’явлене 
Слово глибоко збагатило катехизацію і всі зусилля з передавання віри. 
Євангелізація вимагає близькості зі Словом Божим, а це зобов’язує, щоб 
єпархії, парафії і всі католицькі організації забезпечували ґрунтовне і 
постійне вивчення Біблії, а також сприяли особистому і спільнотному 
молитовному читанню Слова Божого»  (п. 175).
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Читаючи Боже Слово, роздумуючи над ним і молячись ним, ми 
зустрічаємо Христа, пізнаємо і приймаємо Його. Саме це і є завданням 
катехитичного служіння – не тільки привести людину до зустрічі з 
Ісусом Христом, а досягти того, щоб вона, пізнавши Його, повірила в 
Нього, жила в єдності з Ним і, за словами апостола Павла, дозрівала до 
повноти Христа.

До апостолів, які, простуючи з Єрусалима до Емауса, розмовляли 
і сперечалися між собою про те, що сталося, Ісус наближається, 
супроводжує їх і пояснює їм Писання (пор. Лк. 24, 13 – 35). Cучасна 
людина також потребує такого супроводу віри протягом усієї своєї 
земної мандрівки за Христом. Церква здійснює цей супровід у різний 
спосіб, зокрема й за допомогою катехитичного служіння. «Метою 
катехизації – основного діяння Церкви – є навчати й виховувати у 
вірі християнина та провадити його до сопричастя з Ісусом Христом 
та церковною спільнотою» (Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха», 
54). Постійна та безперервна у віковому сенсі катехизація дітей, молоді, 
дорослих і літніх осіб – необхідна якість живої парафії як місця зустрічі 
з живим Христом.

Прагнемо підкреслити, що бути учнем Христовим – це завдання всього 
нашого життя. Ось чому навчання і передавання віри (катехизація) – 
це не лише підготовка дітей до першої Святої Сповіді та урочистого 
Святого Причастя, а постійне і безперервне зростання у вірі всіх вірних 
Христової Церкви – дітей, молоді, дорослих.

Відповідальність за проголошення Божого Слова та катехизацію

Розглянувши стан проголошення Слова Божого та катехитичного 
служіння, дякуємо Богові за все добро та рясні плоди, які приносить 
благовість Христового Євангелія в пастирському служінні нашої 
Церкви як в Україні, так і в різних країнах світу. Хочемо висловити 
визнання і вдячність священикам, богопосвяченим особам, катехитам, 
батькам - усім, хто щиро присвячує себе проголошенню Божого Слова 
та бере участь у навчанні і передаванні святої віри.

За християнське виховання своїх вірних відповідає вся Церква, 
бо, як матір, вона дбає про народження до нового життя в Христі та 
зростання у вірі кожної людини. Уся Церква покликана ділитися 
своєю вірою та проповідувати Євангеліє спасіння, але кожен виконує 
цю місію відповідно до місця свого служіння в церковному Тілі. Ми 
прагнемо, щоб усі вірні, сповнені радістю зустрічі з живим Христом 
і належності до церковної парафіяльної спільноти, жили та ділилися 

вірою у воскреслого Христа.

Сім’я – домашня Церква, батьки – перші вихователі віри

Висловлюємо щиру вдячність батькам, бабусям і дідусям, хресним, які 
передають живий скарб віри з покоління в покоління. Ми пам’ятаємо, 
що впродовж важких десятиліть комуністичного режиму саме наші 
сім’ї були тим простором дії Святого Духа, не підвладним атеїстичній 
пропаганді, - простором, де плекали і зберігали віру в Бога та вірність 
Христовій Церкві.

У всі часи, незалежно від зовнішніх обставин, сім’я, як домашня 
Церква, була, є і буде першим середовищем плекання і передавання 
віри. Тому і сьогодні скеровуємо погляд і увагу на сім’ю, щоб 
допомогти їй, а передусім батькам, поглибити своє духовне життя, щоб 
вони були здатними передавати дар святої віри своїм дітям і внукам. У 
цьому важливому завданні батькам повинні допомагати хресні батьки, 
дідусі, бабусі, їхні родичі, друзі, школа, парафіяльна спільнота. Кажемо 
«допомагати», бо замінити сім’ю в цьому відповідальному завданні не 
може ніхто.

Дорогі родини! «Ваша домівка є першою і найважливішою школою, 
де ваші діти мають навчитися любити Бога і людей. Якою буде 
та школа, таким буде й навчання», – казав праведний митрополит 
Андрей (Християнська родина, 13). По-християнськи виховуйте дітей, 
створюйте в сім’ї особливу атмосферу спільної молитви – моліться 
разом перед святими іконами, святкуйте неділі і свята, беручи участь зі 
своїми дітьми в парафіяльній Божественній Літургії. Святкуючи разом, 
плекайте християнські родинні звичаї та традиції, виховуйте в дітей 
християнські погляди на життя та розвивайте в них відчуття належності 
до церковної парафіяльної спільноти і свого народу.

Дорогі батьки! Ви є першими вчителями віри для своїх дітей, виховуйте 
їх прикладом власного життя і словом молитви. Звіщайте їм Євангеліє, 
читайте Слово Боже, твори про життя святих і наших новомучеників, 
які є взірцями віри, прийнятої, пережитої і засвідченої. Починайте 
день ранковою молитвою, а завершуйте вечірньою, заохочуючи дітей 
словами: «Ходімо молитися». Свідчіть свою віру власним життям.

 Вчитися мови віри

Апостол Павло в Посланні до римлян твердить, що «віра із слухання, а 
слухання через слово Христове» (10, 17). «Букварем», з якого вивчаємо 
мову віри, є Святе Письмо і Катехизм нашої Церкви. Тому заохочуємо, 
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щоб Святе Письмо та Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха» були 
настільними книгами в кожній родині.

Про читання Святого Письма в родині наш праведний митрополит 
Андрей навчає: «Треба, щоб кожний християнин ясно здавав собі 
справу з користі читання і знання Святого Письма. Святе Євангеліє є 
предметом, що хату освячує і стягає на неї благодать, бо є предметом 
віри й любові жителів хати. Воно стереже їх перед злом, показує їм 
дорогу, підносить їх серця до неба, очищує плями їх душ. Я не вагався б 
сказати, що воно лікує рани їх тіл. Звичай читати Святе Письмо кожного 
дня, хоч би хвилинку, повинен стати звичаєм кожної християнської 
родини. Те читання повинно бути щоденним кормом людей. Воно ж 
кормом здоровим, цілющим, скріпляючим...» (Про почитання Святого 
Хреста).

 Священик від імені єпископа є головним катехитом і учителем 
віри у парафії

Звертаємося до вас, дорогі отці, браття у священстві. Допоможіть нам 
добре організувати та якісно і з відчуттям святого обов’язку забезпечити 
весь процес християнського навчання і виховання дітей, молоді та 
дорослих, щоб донести Слово Боже і правди віри до всіх вірних.

З ревністю і запалом проголошуйте Боже Слово, підтримуйте і 
провадьте вірних до його розуміння та молитви з ним. Створюйте в 
парафіях біблійні гуртки, заохочуйте вірних до практики молитовного 
читання Святого Письма у церковній спільноті та сім’ї. Ретельно, з 
молитвою готуйте свої проповіді, ґрунтуючись на Божому Слові, щоб 
воно було «живим і діяльним» у житті вірян. Організовуйте та особисто 
супроводжуйте в парафії групи вивчення Катехизму УГКЦ, щоб читання 
цієї книги провадило людей до зустрічі з воскреслим Христом, живило 
їхню віру, давало їм відповіді на проблеми сьогодення та надихало їх 
до служіння.

Ви, дорогі священики, є відповідальними за якість катехитичного 
служіння в парафії. Дбайте, щоб християнське навчання було 
пристосоване до віку кожного. Супроводжуйте дітей, молодь, дорослих 
у їх постійному зростанні у вірі. Разом із катехитами плануйте 
катехитичні зустрічі й різні заходи, зважаючи на поступовість і 
систематичність навчання та виховання у вірі.

Пам’ятайте про важливість передавання християнської віри відповідно 
до способу спілкування сучасних людей, тому залучайте до процесу 

християнського навчання і виховання новітні методи й засоби. Дбайте 
про катехитів, про їх початкову та постійну формацію, підтримуйте їх 
служіння духовно і матеріально.

Плекайте катехитичну справу і заохочуйте до цього інших, 
пробуджуйте і підтримуйте запал до служіння, щоб ваша парафія 
справді була місцем зустрічі з живим Христом, зростання у вірі та 
передавання її наступним поколінням.

 Катехити – «надійні помічники  священиків у катехитичному 
служінні»

Звертаємося до вас, дорогі катехити – миряни й богопосвячені особи, 
і складаємо вам щиру подяку за віддане служіння в парафіях. Ви – 
надійні помічники для священиків у місії християнського навчання і 
виховання поколінь вірних нашої Церкви. Церква високо цінує ваше 
покликання і служіння.

Ваше покликання передавати віру в живого Христа походить із 
радості особистої зустрічі з Ним і належності до церковної парафіяльної 
спільноти. Ваше бажання ділитися цією радістю з іншими, допомагати 
їм пізнати Христа є відповіддю на прагнення сучасної людини, яка 
шукає «Дорогу, Істину і Життя». Допоможіть сучасній дитині, молодій 
і зрілій людині зустріти Ісуса, пізнати Його науку, живитися Божим 
Словом і Пресвятою Євхаристією.

Від імені Церкви пробуджуйте, надихайте і підтримуйте запал 
до пізнавання Слова Божого і правд віри, до життя ними. Плекайте 
особисту молитву та провадьте до молитви тих, кого виховуєте. Дбайте 
про свою постійну формацію, щоб краще послужити Божій справі та 
відповісти на сучасні виклики. Проявляйте активність і творчість у 
своїй парафіяльній спільноті. Будьте людьми молитви та свідчення 
християнського життя.

 Парафіяльна спільнота

Звертаємося до всіх вірних нашої Церкви, адже до передавання 
віри покликані всі члени церковної спільноти. Від сумлінності 
виконання цього права і обов’язку кожним християнином залежить 
розвиток парафії, Церкви та суспільства. Парафіяльна спільнота 
повинна дбати про духовно-моральний розвиток кожного її члена, 
а також проповідувати Євангеліє всім людям. Ця спільнота має бути 
натхненницею і рушієм катехизи та основним місцем її проведення.
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Тому плекайте покликання до богопосвяченого життя, священичого 
та катехитичного служіння. Цінуйте осіб, які звіщають Боже Слово, 
провадять до зустрічі з Христом, виховують і супроводжують у вірі. 
Моліться за них, виявляйте їм сприяння та підтримку.

Пізнавайте щоразу глибше Слово Боже, дозвольте йому змінювати 
вас. Читайте Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха», щоб пізнавати 
правди віри та жити ними. Діліться радістю зустрічі з воскреслим 
Христом, беріть активну участь у спільнотному і молитовному житті 
парафії. Свідчіть свою віру прикладом життя в особистій, сімейній, 
професійній і суспільній сферах. Щодня живіть вірою, молитвою і 
ділами милосердя.

Пресвята Богородиця – Мати й Учениця Ісуса, яка почула Його Слово 
і повірила в Нього, прийняла і дарувала Його світові. Вона завжди є для 
нас прикладом того, як бути учнями Христа і вести до Нього інших, 
щоб завдяки нашому свідченню віри люди, які сьогодні взивають: 
«Хочемо бачити Ісуса» (Ів. 12, 21), – могли пізнавати, приймати Його і 
жити в єдності з Ним.

Хай Пресвята Богородиця провадить нас у місії слухання Божого 
Слова і втілення його в щоденне життя, щоб ми дедалі глибше пізнавали 
науку Христову, зростали у вірі та передавали її іншим з радістю і 
запалом.

Благословення Господнє на вас!

Від імені Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви

+ СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 
у день Святих мучеників Парамона та Філумена, 

12 грудня 2018 року Божого

МИТРОПОЛИЧИЙ СИНОД
Вих. № 231

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

Отримавши згоду Синоду Єпископів УГКЦ та згоду Апостольського 
престолу, Отець і Глава УГКЦ проголосив 13 грудня 2011 року 
Божого заснування Івано-Франківської Митрополії Української Греко-
Католицької Церкви (УГКЦ). 

Івано-Франківська Митрополія УГКЦ охоплює територію в 
адміністративних межах: Івано-Франківська та Чернівецька області. 

Церковне законодавство передбачає можливість скликання 
Митрополитом Митрополичих Синодів. Синод Єпископів нашої 
Церкви окреслив права та повноваження цієї інституції 13 вересня 2016 
року Божого (п. 17). 

З моменту заснування ще однієї Єпархії з осідком в м. Чернівці на 
теренах Івано-Франківської Митрополії стало можливим скликання 
Митрополичого Синоду.

Ми, владою Митрополита Івано-Франківського скликали Синод 
Єпископів Івано-Франківської Митрополії, який відбувся в м. Івано-
Франківську 30-31 травня 2018 року Божого.

Отці Митрополичого Синоду на своєму першому засіданні затвердили 
статут Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії.

Відповідно до кан. 133 § 1 п. 2 Кодексу Канонів Східних Церков,

отримавши схвалення Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава

(Вих. ВА 18/208 від 6 червня 2018 року Божого),

завершуючи передбачену правом процедуру,

проголошуємо 

статут Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії 
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і постановляємо

впровадити його в законну силу через місяць від дня опублікування в 
газеті «Нова Зоря».

У справах і питаннях, які не окреслені в цьому Статуті, належить 
керуватися нормами ККСЦ, а також приписами Партикулярного права 
УГКЦ та законними звичаями.

Даний декрет набуває чинності з моменту опублікування.

У Христі Господі

† д-р Володимир Війтишин,

Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. Федун,

канцлер

Дано у престольному граді Івано-Франківську

при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового  
7 червня 2018 року Божого   

в день третього віднайдення голови св. Йоана Христителя.

Статут Синоду Єпископів 
Івано-Франківської Митрополії

Української Греко-Католицької Церкви

Преамбула

Отримавши згоду Синоду Єпископів УГКЦ та згоду Апостольського 
престолу, Отець і Глава УГКЦ проголосив 13 грудня 2011 року 
Божого заснування Івано-Франківської Митрополії Української Греко-
Католицької Церкви (УГКЦ). 

Івано-Франківська Митрополія УГКЦ охоплює територію в 
адміністративних межах: Івано-Франківська та Чернівецька області. До 
неї входять: Івано-Франківська архієпархія, Коломийська та Чернівець-
ка єпархії.

Синод Єпископів, який проходив у Львів-Брюховичі 4–11 вересня 2016 
року Божого, затвердив типовий Статут митрополії УГКЦ, а Отець і 
Глава Церкви проголосив його 13 грудня 2016 року Божого.

У цьому документі Синод Єпископів, визначаючи права та обов’язки 
Митрополитів і Митрополичих Синодів, наголосив, що кожна 
митрополія повинна мати власний Митрополичий Синод, через який 
здійснюється виконання рішень, прийнятих на Синоді Єпископів 
УГКЦ.

У своїй діяльності Синод Єпископів Івано-Франківської Митрополії 
(далі Митрополичий Синод) керується ККСЦ, Канонами партикулярного 
права УГКЦ, типовим Статутом митрополії УГКЦ і цим Статутом.

 Загальні засади

Арт. 1. 

§ 1. Митрополичий Синод скликається для виконання законів Синоду 
Єпископів УГКЦ, збереження та розвитку духовної, літургійної та бо-
гословської спадщини, утвердження канонічної дисципліни, вирішення 
важливих душпастирських та інших питань, координації дій єпископів 
даної провінції та обміну інформацією шляхом укладення відповідних 
рішень.

§ 2. Митрополичий Синод не наділений законодавчою владою.

§ 3. Для забезпечення належної кадрової політики в усіх напрямках 



~20~ ~21~

· Митрополичий синод ·· Вісник Івано-Франківської Архієпархії №15 [2018 р. Б.] ·

церковного життя Митрополичий Синод постійно працює над 
поповненням списку можливих кандидатів до майбутніх іменувань 
у митрополії. Він також формує список кандидатів на єпископів для 
подання на розгляд Синоду Єпископів УГКЦ зі збереженням права 
окремих єпископів митрополії пропонувати власних кандидатів на 
єпископство (пор. кан. 182 § 1 ККСЦ).

 Арт. 2. 

§ 1. Членами Митрополичого Синоду є всі висвячені єпископи цієї 
церковної провінції (єпархіальні єпископи, єпископи-помічники, 
єпископи-емерити).

§ 2. Адміністратор єпархії, що не є єпископом, бере участь у засідан-
нях Митрополичого Синоду, маючи дорадчий голос, хіба щось інше 
буде вирішене Митрополичим Синодом.

§ 3. Не можуть бути членами Митрополичого Синоду єпископи, які:

1) настільки недієздатні, що не спроможні на людський акт (кан. 953, 
§ 1, п. 1 ККСЦ);

2) перенесені з єпископату на нижчий ступінь або позбавлені 
духовного стану (кан. 1433 ККСЦ);

3) публічно зреклися віри Католицької Церкви, публічно відійшли 
від єдності з Католицькою Церквою або покарані карою великої 
екскомуніки (кан. 953, § 1, п. 3, 1434 ККСЦ).

 Арт. 3. 

§ 1. Пастирська опіка єпископів над справами всієї митрополії 
виявляється через їхню активну участь у засіданнях Митрополичого 
Синоду, а також через їхній постійний фінансовий внесок, який 
використовується для функціонування секретаріату та належного 
перебігу самого Синоду.

§ 2. Суму цього внеску вирішують єпископи раз на рік згідно з бюдже-
том, запропонованим Митрополитом Івано-Франківської Митрополії 
УГКЦ (далі Митрополит).

Підготування і скликання

Арт. 4. 

§ 1. Скликає Митрополичий Синод, відповідно готує питання, які слід 
на ньому розглянути, головує на Синоді, переносить його, відкладає, 

припиняє і розпускає Митрополит.

§ 2. Митрополичий Синод скликається:

1) упродовж трьох місяців після чергового Синоду Єпископів 
УГКЦ для вивчення прийнятих на цьому Синоді рішень і законів та 
опрацювання програм їх реалізації в митрополії;;

2) у перший місяць літа для представлення звіту про виконану роботу 
в рамках підготовки звіту на Синод Єпископів УГКЦ;

3) коли, на думку Митрополита, цього вимагають вагомі потреби ми-
трополії чи її вірних (однак перед тим слід вислухати думку єпископів 
очолюваної ним митрополії);

4) на вимогу третини єпископів-членів Митрополичого Синоду.

Арт. 5. 

§ 1. Порадившись із Отцем і Главою УГКЦ щодо переліку справ, 
які будуть розглядатися під час засідань Митрополичого Синоду, 
Митрополит відповідним декретом скликає всіх єпископів провінції на 
Митрополичий Синод. (див. арт. 2, §1-3).

§ 2. У засіданнях Митрополичого Синоду зобов’язані брати участь усі 
його члени, за винятком тих, що вже зреклися уряду. Якщо котрийсь 
член Митрополичого Синоду, який має важкий обов’язок брати участь у 
цьому Синоді, не може виконати цього обов’язку, то повинен письмово 
пояснити Синодові причину відсутності. Про законність перешкоди 
мають вирішувати члени Синоду на початку першого засідання.

§ 3. Єпископи, які відсутні на законних підставах, не повинні 
враховуватися під час обчислення кворуму.

§ 4. На Митрополичий Синод ніхто з членів цього Синоду не може 
посилати заступника замість себе.

§ 5. Голосують тільки ті члени Митрополичого Синоду, які присутні 
на його засіданнях.

§ 6. Кожний член Митрополичого Синоду, незважаючи на кількість 
титулів, володіє лише одним голосом.

§ 7. Настоятелі інститутів богопосвяченого життя, що перебувають 
на території митрополії, можуть бути запрошені на засідання 
Митрополичого Синоді з правом дорадчого голосу. 

§ 8. На Митрополичий Синод можуть бути запрошені ієрархи інших 
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Церков свого права, які виконують владу на тій самій території, але без 
права голосу.

§ 9. Митрополичий Синод може скористатися порадами експертів з 
числа духовенства, чернецтва і мирян, які можуть бути запрошені на 
Синод для пояснення певних питань.

§ 10. Отець і Глава УГКЦ може відправити на Митрополичий Синод 
свого представника, котрий може бути на всіх засіданнях і має право 
дорадчого голосу. 

Арт. 6. 

§ 1. Порядок розгляду справ на Митрополичий Синод готує 
Митрополит з допомогою секретаріату, враховуючи письмові 
пропозиції єпископів (кан. 133, §1, п. 2 ККСЦ).

§ 2. Пропозиції щодо формування порядку денного Митрополичого 
Синоду подаються до секретаріату.

§ 3. Доповіді та матеріали щодо справ, котрі розглядатимуться на 
Митрополичому Синоді, подаються до секретаріату не пізніше, ніж за 
два тижні перед скликанням Синоду. Якщо тема вимагає прийняття 
рішення, то пропозиції для голосування повинні бути сформульовані в 
короткій і зрозумілій формі. Непідготовані належним чином пропозиції 
не повинні бути проголосовані на Митрополичому Синоді.

Секретаріат Митрополичого Синоду

Арт. 7. 

§ 1. Митрополичий Синод має свій секретаріат в осідку Митрополита, 
до якого входить секретар, заступник секретаря – референт, експерт з 
канонічних питань.

§ 2. Цих осіб, яких можуть пропонувати члени Синоду, іме-
нує Митрополит за згодою цього ж Синоду на трирічний термін із 
можливістю подальших іменувань.

§ 3. Дострокове їх відкликання з уряду може відбутися на вимогу 
Митрополита і за згодою Митрополичого Синоду.

Арт. 8. 

Секретар, заступник Секретаря – референт та експерт з канонічних 
питань починають своє служіння з моменту отримання відповідних 
декретів, після чого вони повинні скласти в присутності Митрополита 

чи делегованої ним особи відповідну присягу, і посідають свої уряди 
аж до кінця терміну, включно зі складенням протоколу Митрополичого 
Синоду, що відбувся, і до передання своїх урядів їх наступникам.

 Арт. 9. 

§ 1. Обов’язками Секретаря є:

1. Доводити до відома кожного єпископа, не пізніше ніж за 
два тижні перед початком синодальних засідань програму засідань, 
доповіді та матеріали щодо справ, які розглядатимуться;

2. Протоколювати всі засідання Митрополичого Синоду.

3. Представляти на розгляд Митрополита бюджет Митрополичого 
Синоду вкінці кожного року.

4. Готувати письмові комунікати для преси, попередньо 
погоджуючи їх Митрополитом.

5. Розсилати документ про рішення Митрополичого Синоду всім 
його членам згідно з артикулом 22 цього Статуту.

§ 2. Завданнями заступника Секретаря Синоду є допомагати 
Секретареві Синоду у виконанні всіх завдань, що стосуються 
секретаріату. Вразі відсутності Секретаря заступник виконує його 
обов’язки.

§ 3. Експерт з канонічних питань перевіряє синодальні рішення на їх 
відповідність приписам загального та партикулярного права.

Арт. 10. 

Якщо між Митрополичими Синодами секретар, заступник або 
референт не мали б змоги виконувати свої обов’язки, то Митрополит, 
порадившись з єпархіальним єпископом, котрий у його митрополії є 
найстаршим за єпископськими свяченнями, може тимчасово призначи-
ти інших осіб.

Арт. 11. 

Секретар, за згодою Митрополита, може добирати необхідний допо-
міжний персонал. Ці особи в присутності Митрополита чи делегованої 
ним особи повинні скласти присягу про дотримання таємниці.



~24~ ~25~

· Митрополичий синод ·· Вісник Івано-Франківської Архієпархії №15 [2018 р. Б.] ·

Регламент проведення засідань Митрополичого Синоду

Арт. 12. 

Митрополичий Синод відкривається спільною молитвою, в якій 
беруть участь усі члени Митрополичого Синоду, а також інші запрошені 
учасники.

 Арт. 13. 

§ 1. Митрополит головує на засіданнях.

§ 2. Митрополит, залишаючись головуючим, може делегувати іншого 
єпископа вести синодальне засідання.

§ 3. Вимога щодо участі в Митрополичому Синоді поширюється на 
всі засідання. Тільки з вагомої причини і за згодою Митрополичого Си-
ноду його член може бути відсутній на засіданні.

 Арт. 14. 

§ 1. Кожний член Митрополичого Синоду має право брати слово під 
час дискусій, промовляючи по черзі. Не можна брати слово вдруге, коли 
ще не вичерпаний список черги щодо тої самої справи.

§ 2. Кожний член Синоду має право на формальну пропозицію, 
щоб закрити дискусію. Коли пропозицію підтримає ще один єпископ, 
то Митрополит виносить її на голосування, і якщо цю пропозицію 
підтримує абсолютна більшість присутніх, то дискусія припиняється 
(пор. кан. 924, п. 1 ККСЦ).

Арт. 15. 

§ 1. Рішення Митрополичого Синоду є правосильними, якщо за при-
сутності більшості тих, хто повинен бути скликаний, вони були ухва-
лені абсолютною більшістю присутніх; якщо ж кількість голосів була 
рівна, тоді Митрополит своїм голосом повинен переважити (кан. 924, 
п. 1 ККСЦ).

§ 2. Голосування, згідно з нормою артикула 16 цього Статуту, є від-
критим, хіба головуючий або два члени Митрополичого Синоду вима-
гали б таємного голосування.

§ 3. Щодо фінансових справ, які розглядає Митрополичий Синод, 
єпископ-емерит та єпископ-помічник мають тільки дорадчий голос.

 Арт. 16. 

Голосування в усіх виборах відбувається таємно згідно кан. 956 
ККСЦ.

 Арт. 17. 

Митрополичий Синод вирішує питання про збереження таємниці 
щодо обговорених актів і справ. Однак має також обов’язок зберігати 
таємниці у випадках, установлених загальним правом.

Арт. 18. 

Програма Митрополичого Синоду складається з таких частин:

1. Вступні елементи:

- відкриття, молитва, привітання;

- визначення кворуму;

- прийняття порядку денного.

2. Звіт. Подається звіт про виконання рішень Митрополичого 
Синоду та про втілення в життя в митрополії законів та рішень Синоду 
Єпископів УГКЦ. Митрополичий Синод має оцінити стан виконання 
відповідних рішень і законів.

3. Повідомлення. Ідеться про матеріал, котрий не вимагає 
дискусії й прийняття щодо нього рішення. Бажано, щоб повідомлення 
подавалися в письмовій формі як окремий документ.

4. Обговорення. У цій частині дискутуються питання порядку 
денного. Презентація питання – не більше 15 хвилин, виступ – не 
більше 5 хвилин. Одне питання може розглядатися не більше години. 
Розгляд кожного питання має завершитися голосуванням. Коли щодо 
питання з якихось причин неможливо прийняти рішення, то виноситься 
на голосування пропозиція про перенесення його на наступний 
Митрополичий Синоду.

5. Різне. Питання до цього розділу зголошуються на першому 
робочому засіданні.

Синодальні акти й закриття Митрополичого Синоду

Арт. 19. 

Протоколи засідань підписує від імені членів Митрополичого Синоду 
Митрополит та секретар.

Арт. 20. 
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Рішення Митрополичого Синоду не можуть суперечити загальному 
праву, приписам Канонів партикулярного права УГКЦ або обмежувати 
права місцевих ієрархів.

Арт. 21.

§ 1. Митрополит у визначений Митрополичим Синодом спосіб і час 
оприлюднює рішення. Однак він не повинен цього робити перед тим, 
як отримає їхнє письмове схвалення від Отця і Глави УГКЦ, який може 
вимагати виправлень чи змін. Зауваження Отця і Глави УГКЦ, якщо 
такі будуть, розглядає найближчий Митрополичий Синод.

§ 2. Оприлюднення рішень відбувається шляхом їх опублікування 
в газеті «Нова Зоря». Автентичний текст рішень з оригінальними 
підписами зберігається в архіві курії Митрополита.

§ 3. Синодальні рішення із загальною зовнішньою силою набувають 
чинності через місяць від дня їх опублікування, хіба що в декреті про 
оприлюднення вказано інший термін.

Арт. 22. 

§ 1. Секретаріат надсилає оприлюднені рішення та протоколи 
Митрополичого Синоду всім членам Синоду.

§ 2. Секретаріат також дбає про надання інформації про рішення 
Митрополичого Синоду всім митрополитам УГКЦ, комісіям УГКЦ, 
інститутам богопосвяченого життя, а також зацікавленим церковним 
чи науковим установам, якщо це їх стосується.

 Арт. 23. 

§ 1. Рішення Митрополичого Синоду є обов’язкові для виконання 
в усій митрополії, зокрема, в межах церковного законодавства, в 
інститутах богопосвяченого життя і об’єднаннях вірних.

§ 2. Місцеві ієрархи зобов’язані особисто контролювати виконання 
рішень Митрополичого Синоду на території єпархії; Митрополит, як 
той, що покликаний дбати про ретельне збереження віри й церковної 
дисципліни (пор. кан. 133, § 1 п. 4 ККСЦ), піклується про виконання 
синодальних рішень відповідними вказівками.

§ 3. З метою успішного впровадження рішень Митрополичого Сино-
ду слід дбати про те, щоб вони були предметом вивчення і пояснення в 
єпархії та кожному екзархаті на нарадах чи періодичних зборах священ-
нослужителів, членів інститутів богопосвяченого життя і мирян.

 Арт. 24. 

Митрополичий Синод закривається спільною молитвою за участю 
членів Синоду та запрошених осіб.

 Прикінцеві положення

Арт. 25. 

§ 1. Цей Статут затверджується Митрополичим Синодом.

§ 2. Зміни та доповнення, які суперечать основним положенням 
Типового статуту митрополії УГКЦ, проголошеного 13 грудня 2016 
року Божого, затверджуються Синодом Єпископів УГКЦ.
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Вих. № 302

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
Єпископам Івано-Франківської Митрополії,

всечесним та всесвітлішим отцям, преподобним монахам та 
монахиням,

возлюбленим братам і сестрам у Христі Івано-Франківської 
Митрополії!

У 2011 році Отцем і Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом було 
засновано Івано-Франківську Митрополію. 

З моменту заснування в 2017 році ще однієї Єпархії з осідком в м. 
Чернівці на теренах Івано-Франківської Митрополії стає можливим 
скликання Митрополичого Синоду.

Ми, владою Митрополита Івано-Франківського, скликали Синод 
Єпископів Івано-Франківської Митрополії, який відбувся в м. Івано-
Франківську 30-31 травня 2018 року Божого.

Під час засідань Синоду Митрополитом було представлено, а Отцями 
Синоду затверджено, герб  Митрополії (п. 2).

Відповідно до кан. 133 § 1 п. 2 Кодексу Канонів Східних Церков,
завершуючи передбачену правом процедуру,

встановлюємо 
герб 

Івано-Франківської Митрополії
і постановляємо,

що його використання в офіційних актах можливе лише за письмовою 
згодою Митрополита Івано-Франківської Митрополії УГКЦ (пор. кан. 
666 ККСЦ).

У додатку, який становить інтегральну частину даного декрету, 
подаємо зображення та опис герба Митрополії.

Даний декрет набуває чинності з моменту опублікування.
Благословення Господнє на Вас!

† д-р ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. ФЕДУН
канцлер

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

30 липня 2018 року Божого 
в день вмуч. Маріни.

ОПИС ГЕРБА
 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ

Герб Івано-Франківської Митрополії паритетно поєднує в собі образ і 
символ, притаманні для християнської іконографії та геральдики. 

Він має два плани: верхній і нижній, які символізують Небесну та 
Земну Церкву. 

Небесний план представлений синім тлом, що вказує на чистоту і 
непорочність, до яких маємо прагнути. 

Зелене поле, що репрезентує земний план, акцентує на особливостях 
розташування Митрополії, яка багата на гірський і лісовий ландшафт. 

Ламана лінія між небесним і земним планами схематично відтворює 
вершини гір, тому що значна частина Митрополії знаходиться у горах 
Карпатах.

У верхній частині щита на синьому тлі зображено золотистий хрест. 
У нижній частині щита на зеленому тлі зображена золотиста корона 
короля Данила Галицького, коронованого Папою Інокентієм IV в 1253 
році.

Щит увінчаний митрополичим білим клобуком з хрестом на передній 
частині й розміщений на покладених навхрест золотому процесійному 
митрополичому хресті та жезлі. Поверх них – золотий ланцюжок з 
панагією внизу щита.
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Вих. № 256
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

Всесвітлішому протоієрею д-ру Віталію Токару.

Мир Тобі у Господі!

Ми, владою Митрополита Івано-Франківського, скликали Синод 
Єпископів Івано-Франківської Митрополії, який відбувся в м. Івано-
Франківську 30-31 травня 2018 року Божого.

Отці Митрополичого Синоду на своєму першому засіданні затвердили 
статут Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії. Цей статут 
окреслює завдання секретаріату цього Синоду. 

Відповідно до кан. 939 п. 1 Кодексу Канонів Східних Церков,
отримавши згоду Митрополичого Синоду 

(п. 3 рішення Синоду 30-31 травня 2018 р. Б.),

доручаємо Тобі, всесвітліший отче Віталіє,
терміном на три роки

виконувати обов’язки експерта з канонічних питань 
у секретаріаті Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії.

У своєму служінні керуйся приписами, які є окреслені в статуті 
Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії Української Греко-
Католицької Церкви.

Даний декрет набуває чинності з моменту повідомлення.
Благословення Господнє на Вас!

† д-р Володимир Війтишин
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський

о. В. Федун
канцлер

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

26 червня 2018 року Божого
 в день муч. Акилини; св. Трифілія, єп. Левкусії.

Вих. № 255

Декрет

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної 
Тройці,

Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Божою милістю

Кир Володимир Війтишин
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський

Всечесному протоієрею Віталію Федуну.

Мир Тобі у Господі!

Ми, владою Митрополита Івано-Франківського, скликали Синод 
Єпископів Івано-Франківської Митрополії, який відбувся в м. Івано-
Франківську 30-31 травня 2018 року Божого.

Отці Митрополичого Синоду на своєму першому засіданні затвердили 
статут Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії. Цей статут 
окреслює завдання секретаріату цього Синоду. 

Відповідно до кан. 939 п. 1 Кодексу Канонів Східних Церков,
отримавши згоду Митрополичого Синоду 

(п. 3 рішення Синоду 30-31 травня 2018 р. Б.),

іменуємо Тебе, всечесний отче Віталіє,
терміном на три роки

заступником секретаря Синоду Єпископів Івано-Франківської 
Митрополії.

У своєму служінні керуйся приписами, які є окреслені в статуті 
Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії Української Греко-
Католицької Церкви.

Даний декрет набуває чинності з моменту повідомлення.
Благословення Господнє на Вас!

† д-р Володимир Війтишин
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. Федун
канцлер

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

26 червня 2018 року Божого
 в день муч. Акилини; св. Трифілія, єп. Левкусії.
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Вих. № 254
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

Всесвітлішому монсеньйору д-ру Ярославу Карп’яку.

Мир Тобі у Господі!
Церковне законодавство передбачає можливість скликання 

Митрополитом Митрополичих Синодів. 
З моменту заснування ще однієї єпархії з осідком в м. Чернівці на 

теренах Івано-Франківської Митрополії стало можливим скликання 
Митрополичого Синоду.

Ми, владою Митрополита Івано-Франківського, скликали Синод 
Єпископів Івано-Франківської Митрополії, який відбувся в м. Івано-
Франківську 30-31 травня 2018 року Божого.

Отці Митрополичого Синоду на своєму першому засіданні 
затвердили статут Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії. 
Цей статут окреслює завдання секретаріату цього Синоду, який є для 
допомоги Митрополитові в підготовці та проведенні Митрополичих 
Синодів і в забезпеченні всіх аспектів, пов’язаних із діяльністю Синоду 
в міжсинодальний період. 

Відповідно до кан. 939 п. 1 Кодексу Канонів Східних Церков,
отримавши згоду Митрополичого Синоду 

(п. 3 рішення Синоду)
та згоду Єпископа Коломийського Кир Василія Івасюка,

іменуємо Тебе, всесвітліший отче Ярославе,
терміном на три роки

секретарем Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії.
У своєму служінні керуйся приписами, які є окреслені в статуті 

Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії Української Греко-
Католицької Церкви.

Даний декрет набуває чинності з моменту повідомлення.
Благословення Господнє на Вас!

† д-р Володимир Війтишин
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. Федун
канцлер

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

26 червня 2018 року Божого,  в день муч. Акилини; св. Трифілія, єп. Левкусії.

Вих. № 258

Декрет
На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної 

Тройці,
Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Божою милістю
Кир Володимир Війтишин

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський

Всесвітлішим отцям координаторам Стратегії-2020 «Жива парафія – 
місце зустрічі з живим Христом» 

в єпархіях Івано-Франківської Митрополії УГКЦ

Мир Вам у Господі!
Ми, владою Митрополита Івано-Франківського, скликали Синод 

Єпископів Івано-Франківської Митрополії, який відбувся в м. Івано-
Франківську 30-31 травня 2018 року Божого.

Однією із тем Синоду була «Оцінка втілення в єпархіях Митрополії 
стратегії УГКЦ «Жива парафії – місце зустрічі з живим Христом».

Отці Синоду, заслухавши відповідні доповіді, постановили створити 
робочу групу з єпархіальних координаторів Стратегії-2020 «Жива 
парафія».

Відповідно до рішення Синоду п. 6
для напрацювання єдиної стратегії розвитку Івано-Франківської 

Митрополії УГКЦ
створюємо робочу групу.

Членами даної групи, отримавши згоду Єпископів Коломийської та 
Чернівецької Єпархій, іменуємо наступних осіб:

1) митр. прот. д-р Олег Каськів;
2) прот. Богдан Іванюк;
3) прот. Володимир Боровий.
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У ваших напрацюваннях слід брати за основу стратегію УГКЦ «Жива 
парафія – місце зустрічі з живим Христом».

Для допомоги вам у напрацюванні даної стратегії залучайте до праці 
Голів комісій єпархій Митрополії.

Митрофорному протоієрею д-ру Олегові Каськіву доручаю 
координувати працю даної групи та представити напрацювання на 
наступному Митрополичому Синоді. 

Даний наказ набуває чинності з моменту повідомлення.
Благословення Господнє на Вас!

† д-р Володимир Війтишин
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. Федун
канцлер

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

26 червня 2018 року Божого 
 в день муч. Акилини; св. Трифілія, єп. Левкусії.

Вих. № 257

Наказ
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

Всесвітлішому протоієрею д-ру Олегу Каськіву.
координаторові Стратегії-2020 «Жива парафія – місце зустрічі з 

живим Христом» 
в Івано-Франківській Архієпархії УГКЦ

Мир Тобі у Господі!
Ми, владою Митрополита Івано-Франківського, скликали Синод 

Єпископів Івано-Франківської Митрополії, який відбувся в м. Івано-
Франківську 30-31 травня 2018 року Божого.

Отці Митрополичого Синоду на своєму першому засіданні 
постановили:

« - координаторам Стратегії-2020 «Жива парафія» в єпархіях 
Митрополії на зборах протопресвітерів ще раз представити 
напрацювання Патріаршої Літургійної комісії та робочої групи 
Стратегії-2020, які були прийняті на зустрічі координаторів у грудні 
2017 року (див додаток 1);

-  пригадати духовенству та вірним Івано-Франківської Митрополії 
заклик Єпископів КГВА від 17 червня 2014 року щодо молитви кожного 
дня в 21.00 год. та посту в середу в Митрополії за Україну;

- доручити священнослужителям Митрополії сприяти розвитку 
апостоляту чоловіків у парафіях» (див. рішення п. 5 б, в, п. 7). 

Відповідно до кан. 1510 § 2 п. 2 Кодексу Канонів Східних Церков,
доручаємо Тобі, всесвітліший отче Олегу,

на найближчих зборах протопресвітерів Архієпархії 
довести до відома духовенства дані рішення 
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та покладаємо на Тебе обов’язок 
щодо їх втілення в Івано-Франківській Архієпархії УГКЦ.

Для допомоги Тобі у втіленні в життя цих рішень ласкаво прошу та 
уповноважую залучати Голів відповідних Архієпархіальних комісій.

Даний наказ набуває чинності з моменту повідомлення.
Благословення Господнє на Вас!

† д-р Володимир Війтишин
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. Федун
канцлер

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

26 червня 2018 року Божого 
 в день муч. Акилини; св. Трифілія, єп. Левкусії.

Вих. № 303

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

Преосвященнішим Владикам Івано-Франківської Митрополії.

Мир Вам у Господі!
Ми, владою Митрополита Івано-Франківського, скликали Синод 

Єпископів Івано-Франківської Митрополії, який відбувся в м. Івано-
Франківську 30-31 травня 2018 року Божого.

Однією  із тем, які розглядались на Синоді, було «питання розвитку 
газети «Нова Зоря».

Газета «Нова Зоря» була заснована у 1926 році. Її перша редакція 
була розташована на площі «Ринок» у м. Львові. Це був католицький 
тижневик, який діяв за сприяння двох єпископів: Станиславівського – 
Григорія Хомишина і Перемиського – Йосафата Коциловського. 

Першим головним редактором «Нової Зорі» був о. Теодосій 
Галущинський, ЧСВВ. Згодом головним редактором з 1928  по 1939 
роки було іменовано письменника, публіциста, громадського діяча Оси-
па Назарука. 

У 1939 році радянська влада закрила часопис. Він відновився у 50-их 
роках у Чікаго (США) як єпархіальна газета і виходив до 80-тих років. 

На початку 90-их років світлої пам’яті Владика Софрон Дмитерко 
відновлює часопис із історичною назвою «Нова Зоря». І перший номер 
відновленого часопису вийшов 7 січня 1991 року й був присвячений 
поверненню в Україну Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Мирослава-
Івана Любачівського. 

Протягом 25 років головним редактором газети «Нова Зоря» був о. 
Ігор Пелехатий. 

13 вересня 2016 року головним редактором газети було іменовано о. 
Йосафата Бойка, ВС.
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Згодом 19 квітня 2018 р. головним редактором газети «Нова Зоря» 
стає о. Іван Стефурак. 

На даний час часопис виходить кожного тижня.
Отці Синоду, заслухавши доповідь головного редактора газети «Нова 

Зоря» о. Івана Стефурака та розглянувши представлені ним матеріали, 
вирішили надати згоду на піднесення Архієпархіальної газети «Нова 
Зоря» до статусу офіційного видання Івано-Франківської Митрополії 
та висвітлювати в ній події та офіційні документи Івано-Франківської 
Архієпархії, Коломийської та Чернівецької  Єпархій.

Тому ми, властю нам даною,
отримавши згоду Митрополичого Синоду, 

який відбувся в м. Івано-Франківську 30-31 травня 2018 року Божого
(п. 9, 10 рішення Синоду)

у відповідності до кан. 651 Кодексу Канонів Східних Церков

надаємо газеті «Нова Зоря» статус 
офіційного видання Івано-Франківської Митрополії.

Колективу редакції газети «Нова Зоря» пригадуємо, що головна мета 
видання – формувати, зміцнювати й розвивати громадську думку згідно 
з природнім правом та католицькими доктринами й настановами, а 
також оприлюднювати факти з життя Церкви і правильно їх пояснювати 
(пор. Декрет про засоби суспільної комунікації Inter mirifica).

Користуючись нагодою, звертаючись до Головного редактора та всіх 
працівників часопису уділяємо вам Архієрейське благословення.

Даний декрет набуває чинності з моменту повідомлення.
Благословення Господнє на Вас!

† д-р Володимир Війтишин
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський

о. В. Федун
канцлер

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

30 липня 2018 року Божого  в день вмуч. Маріни.

Вих. № 230

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

Єпископам Івано-Франківської Митрополії,
всечесним та всесвітлішим отцям, преподобним монахам та 

монахиням,
возлюбленим братам і сестрам у Христі Івано-Франківської 

Митрополії!
Ми, владою Митрополита Івано-Франківського, скликали Синод 

Єпископів Івано-Франківської Митрополії, який відбувся в м. Івано-
Франківську 30-31 травня 2018 року Божого.

Головною темою цього Синоду була: «Втілення рішень Синоду 
Єпископів з 2017 року щодо молитовно-літургійного життя в Івано-
Франківській Митрополії». Окрім цього була розглянута тема: «Оцінка 
втілення в Єпархіях Митрополії стратегії УГКЦ «Жива парафії – місце 
зустрічі з живим Христом».

Відповідно до кан. 133 § 1 п. 2 Кодексу Канонів Східних Церков,
отримавши схвалення Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава

(Вих. ВА 18/208 від 6 червня 2018 року Божого),
завершуючи передбачену правом процедуру,

проголошуємо 
рішення 

Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії (див. додаток)
і постановляємо,

що вони наберуть чинності через місяць від дня опублікування в 
газеті «Нова Зоря».
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Ці рішення є обов’язкові для виконання в усій Митрополії, зокрема, в 
межах церковного законодавства, в інститутах богопосвяченого життя.

Єпархіальні Єпископи зобов’язані особисто контролювати виконання 
рішень Митрополичого Синоду на території  їх єпархій.

Додаток до декрету становить інтегральну частину даного декрету.
Даний декрет набуває чинності з моменту опублікування.

У Христі Господі

† д-р Володимир Війтишин
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. Федун
канцлер

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

7 червня 2018 року Божого 
 в день третього віднайдення голови св. Йоана Христителя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

РІШЕННЯ 
Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії

 30-31 травня 2018 р. в м. Івано-Франківську
1. Затвердити Статут Синоду Єпископів Івано-Франківської 

Митрополії з внесеними поправками ad experimentum терміном на 5 
років.

2. Затвердити герб Івано-Франківської Митрополії.
3. Надати згоду на призначення до секретаріату Синоду Єпископів 

Івано-Франківської Митрополії терміном на три роки наступних осіб:
а) о. Ярослав Карп’як – Секретар Синоду
б) о. Віталій Федун – заступник Секретаря Синоду – референт.
в) о. Віталій Токар - експерт з канонічних питань.

4. Взяти до уваги звіт про втілення рішень Синоду Єпископів з 2017 
року щодо молитовно-літургійного життя в Івано-Франківській Митро-
полії.

5. Для вдосконалення втілення рішень Синоду Єпископів з 2017 року 
щодо молитовно-літургійного життя в Івано-Франківській Митрополії:

а) просити Митрополита Івано-Франківського видати звернення 
до духовенства та вірних Митрополії про молитовно-літургійне життя 
взявши до уваги синодальні рішення; 

б) координаторам Стратегії-2020 «Жива парафія» в єпархіях 
Митрополії на зборах протопресвітерів ще раз представити 
напрацювання Патріаршої Літургійної комісії та робочої групи 
Стратегії-2020, які були прийняті на зустрічі координаторів у грудні 
2017 року (див додаток 1);

в) пригадати духовенству та вірним Івано-Франківської Митрополії 
заклик Єпископів КГВА від 17 червня 2014 року щодо молитви кожного 
дня в 21.00 год. та посту в середу в Митрополії за Україну;

6.  Створити робочу групу з Єпархіальних координаторів Стратегії-2020 
«Жива парафія» для напрацювання єдиної стратегії розвитку Івано-
Франківської Митрополії УГКЦ, беручи за основу стратегію УГКЦ 
«Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом» та доручити цій 
робочій групі залучати до праці Голів комісій єпархій Митрополії.

7. Доручити священнослужителям Митрополії сприяти розвитку 
апостоляту чоловіків у парафіях.

8. Взяти до уваги звіт щодо заснування Єпархіального Трибуналу в 
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Чернівецькій єпархії УГКЦ.
9. Надати згоду на піднесення Архієпархіальної газети «Нова Зоря» 

до статусу Митрополичої та розповсюджувати її в єпархіях Митрополії.
10. Газеті «Нова Зоря» надати статус офіційного видання Івано-Фран-

ківської Митрополії.
11. Наступний Синод Єпископів Івано-Франківської Митрополії Укра-

їнської Греко-Католицької Церкви провести 5 жовтня 2018 року Божого.
12. Головною темою наступного Синоду визначити: «Катехитичне 

служіння в єпархіях Митрополії». Головний доповідач – голова 
Катехитичної комісії Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ, 
співдоповідачі голови Катехитичних комісій Коломийської та 
Чернівецької єпархій.

Митрополит Володимир Війтишин 
Голова Синоду

о. Віталій Федун 
Заступник Секретаря 

Вих. № 300

ПАСТИРСЬКИЙ ЛИСТ
Митрополита Івано-Франківського УГКЦ

Кир Володимира Війтишина
про молитовно-літургійне життя

Всечесним та всесвітлішим отцям, преподобним монахам та 
монахиням,

возлюбленим братам і сестрам у Христі Івано-Франківської 
Митрополії!

Зібравшись на Синоді Єпископів Івано-Франківської Митрополії, 
який відбувся в м. Івано-Франківську 30-31 травня 2018 року Божого, 
в якому святкуємо 1030 річницю хрещення Руси-України Отці Синоду 
роздумували над головною його темою, яка стосувалася молитовно-
літургійного життя в Івано-Франківській Митрополії.

Цим листом ділимося плодом нашої спільної духовної застанови. 

Дорогі в Христі!

«Чувайте і моліться, щоби не увійшли в спокусу» (Мр. 14:38).

Молитва – це вагома складова фундаменту, на якому будується 
життя усієї Церкви та життя поодиноких церковних громад-
парафій, не кажучи вже про життя у Христі кожного християнина, а 
зокрема священнослужителя. Так, учні Христові від самих початків 
Апостольської Церкви перебували у «повчанні апостолів», «ламанні 
хліба» та «молитвах» (Дії 2:42). Перші християни добре розуміли 
важливість молитви. Молитва – це піднесення душі й серця до Бога. 
Однак, доки ми живемо в тілі, на землі, молитва наша, природно 
виражається у різноманітних зовнішніх формах. Це і коліноприклоніння, 
і хресне знамення, і возношення рук, і використання різноманітних 
богослужбових жестів та обрядів. Святе Письмо навчає, що молитва – 
це заповідь Господня і привілей для християнина.



~44~ ~45~

· Митрополичий синод ·· Вісник Івано-Франківської Архієпархії №15 [2018 р. Б.] ·

Протягом декількох останніх років на долю нашого народу випали 
нелегкі випробування. Ці важкі й трагічні обставини виявили небувалу 
силу духу нашого народу, силу, яка випливає з молитви і довіри до 
Бога. Багато вірних нашої Церкви в найважчі моменти не припиняли 
народного молитовного чування. Завдяки витривалій молитовній 
підтримці, жертовності та відданості багатьох наших священиків, 
богопосвячених осіб і мирян ми щодня долаємо великі труднощі й 
рухаємося вперед. У молитві – сила нашого народу і джерело спасіння. 
Про це мовиться у Посланні «Молитва в житті Церкви» Синоду 
Єпископів УГКЦ 2017 року до духовенства, монашества та мирян.

 «Справжня християнська молитва передбачає зустріч із живим Богом 
і встановлення особистого стосунку з Ним. Це може бути і мовчазне 
слухання Слова Божого, яке особливо потрібне в час інформаційного 
шуму та комерційного галасу, і прослава, і подяка, і смиренне благання, 
і покаяння. Дуже важливим елементом цього стосунку є щирість 
і справжність. Особиста молитва християнина – це зустріч живої, 
реальної людини з живим Богом. Перед обличчям Творця віруюча 
людина не лукавить, не надягає на себе маски, бо не сумнівається в 
доброті й безумовній любові з боку Господа Бога», - мовиться у 
синодальному тексті. 

Продовжуючи  глибоку думку необхідності відродження молитовного-
літургійного життя церкви, висвітлену Синодом Єпископів УГКЦ, що 
відбувся у Брюховичах 2017 року Божого, нами вперше в історії Іва-
но-Франківської Архієпархії був скликаний Митрополичий Синод, 
який першочергово приділив увагу впровадженню постанов Синоду 
Єпископів у життя нашої Архієпархії та Митрополії.

Християнин, як зазначається у Посланні Синоду Єпископів, ніколи не 
є самотнім у молитві, він поєднаний із братами та сестрами в Христі. 
Згідно із запевненням Христа: «Де двоє, або троє зібрані в Моє ім’я, 
там я серед них» (Мт. 18, 20). Тому для християнського життя дуже 
важлива спільна родинна молитва, а його вершиною і джерелом є Бо-

жественна Літургія. Щоб зрозуміти вершину Божественної Літургії ми 
мусимо пройти певний етап молитовної підготовки, що включає в себе 
церковне правило. Заохочуємо вірних брати активнішу участь у Вечірні 
та Утрені, а священнослужителі нехай подбають, щоб ті, хто моляться, 
мали тексти змінних частин цих богослужінь. Не можемо не згадати, 
що колискою і першою школою молитви є християнська родина, яку 
ми традиційно називаємо домашньою Церквою. Тому заохочуємо духо-
венство і батьків, а також катехитів звертати велику увагу на виховання 
дітей до молитви, використовуючи під час навчання християнської віри 
в катехитичних школах, на проповідях і реколекціях багату духовну 
спадщину нашої літургійної традиції, особливо богослужбові тексти, в 
яких виражена віра Церкви і молитовний досвід святих. 

Ознакою кожної живої парафії є активна участь вірних у житті Церкви, 
а саме у біблійних гуртках, соціальному і катехитичному служінні та 
місійній діяльності.

Особливо хочу підкреслити та просити кожного, щоб о 21 годині 
кожного дня ми всі разом, на чолі з Блаженнішим Святославом, великою 
християнською родиною злучилися у спільній молитві за Батьківщину 
Україну та нашу Церкву. 

Благословення Господнє на Вас!

† д-р Володимир Війтишин
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

Дано у престольному граді Івано-Франківську

при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового  
28 липня 2018 року Божого 

 в день Рівноапостольного Володимира Великого, князя Київського.
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Вих. № 378

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

Відповідно до кан. 133 § 1 п. 2 Кодексу Канонів Східних Церков,
заслухавши думку Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава,

владою Митрополита Івано-Франківського
скликаю Синод Єпископів Івано-Франківської Митрополії, який 

відбудеться 
в м. Івано-Франківську 30-31 жовтня 2018 року Божого.

Головною темою цього Синоду є: «Катехитичне служіння в єпархіях 
Митрополії».

До участі в Синоді скликаються Єпископи Івано-Франківської 
Митрополії УГКЦ.

Даний декрет набуває чинності з моменту повідомлення.
У Христі Господі

† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. Федун,
канцлер

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

1 жовтня 2018 року Божого в день преподобного Євменія, єпископа Гортинського.

Вих. № 521

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

Єпископам Івано-Франківської Митрополії,
всечесним та всесвітлішим отцям, преподобним монахам та 

монахиням,
возлюбленим братам і сестрам у Христі Івано-Франківської 

Митрополії!

Ми, владою Митрополита Івано-Франківського, скликали Синод 
Єпископів Івано-Франківської Митрополії, який відбувся в м. Івано-
Франківську 30-31 жовтня 2018 року Божого.

Головною темою цього Синоду була: «Катехитичне служіння в 
єпархіях Івано-Франківської Митрополії УГКЦ». Окрім інших тем 
було розглянуто також тему: «Механізми втілення законодавчих актів 
Синоду Єпископів УГКЦ, який відбувся від 2 до 11 вересня 2018 року 
Божого в м. Львові-Брюховичах».

Відповідно до кан. 133 § 1 п. 2 Кодексу Канонів Східних Церков,
отримавши схвалення Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава

(Вих. ВА 18/357 від 5 листопада 2018 року Божого),
завершуючи передбачену правом процедуру,

проголошуємо рішення 
Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії (див. додаток)

і постановляємо,
що вони наберуть чинності через місяць від дня опублікування в 

митрополичій газеті «Нова Зоря».
Ці рішення є обов’язкові для виконання в усій Митрополії, зокрема, в 

межах церковного законодавства, в інститутах богопосвяченого життя.
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Єпархіальні Єпископи зобов’язані особисто контролювати виконання 
рішень Митрополичого Синоду на території їхніх єпархій.

Додаток до декрету становить інтегральну частину даного декрету.

Даний декрет набуває чинності з моменту опублікування.

У Христі Господі

† д-р Володимир Війтишин
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. Федун
канцлер

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

13 листопада 2018 року Божого 
 в день апп. Стахія, Амплія й інших; муч. Елімаха.

РІШЕННЯ 
Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії

 30-31 жовтня 2018 р. в м. Івано-Франківську
1. Взяти до уваги звіт про стан виконання рішень Синоду Єпископів 

Івано-Франківської Митрополії від 30-31 травня 2018 р. в м. Івано-
Франківську та просити Єпархіальних Єпископів Митрополії і надалі 
наглядати за їх втіленням в життя.

2. Просити секретаріат Митрополичого Синоду висилати запитник 
Єпископам щодо  стану виконання рішень Синоду в єпархіях 
Митрополії.

3. Взяти до уваги звіт робочої групи щодо напрацювання єдиної 
стратегії розвитку Івано-Франківської Митрополії УГКЦ на основі 
стратегії УГКЦ «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом» та 
поблагословити подальшу працю координаторів.

4. Взяти до уваги звіт щодо механізмів втілення в Івано-Франківській 
Архієпархії УГКЦ законодавчих актів Синоду Єпископів УГКЦ, який 
відбувся від 2 до 11 вересня 2018 року Божого в м. Львові-Брюховичах.

5. Взяти до уваги звіт щодо розвитку навчальних закладів Івано-
Франківської Митрополії.

6. Взяти до уваги звіт щодо розвитку Митрополичої газети «Нова 
Зоря». 

7. Для вдосконалення втілення рішень Синоду Єпископів УГКЦ 2013 
року Божого щодо «Напрямків нової євангелізації в УГКЦ»:

а) систематично наголошувати духовенству та вірним парафій 
Митрополії на важливості і необхідності «Декади місійності» у нашій 
Церкві; 

б) доручити головному редактору митрополичої газети «Нова Зоря» 
щорічно за два місяці до початку «Декади місійності» інформувати про 
неї в газеті, роз’яснюючи потребу даної справи, якою допомагаємо 
нашим братам і сестрам на місійних теренах;

в) доручити головному редактору митрополичої газети «Нова 
Зоря» започаткувати в ній рубрику щодо «Стратегії УГКЦ 2020», 
де публікувати по одній із її складових (Боже Слово, Катехизація, 
Місійний дух, Літургія, Молитва, Сопричастя-єдність, Служіння ближ-
ньому, Провід, Управління дарами) на прикладі життя парафій Митро-
полії.

8. Для вдосконалення втілення рішень Синоду Єпископів з 2018 року 
щодо катехитичного служіння в Івано-Франківській Митрополії:
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а) просити Митрополита Івано-Франківського видати Пастирський 
лист до духовенства та вірних Митрополії про важливість катехитичного 
служіння в єпархіях Митрополії; 

б) просити Єпархіальних Єпископів Митрополії видати декрети, які 
зобов’язували б принаймні 10 % парафіяльного бюджету спрямовати на 
катехитичне служіння у парафії;

в) доручити катехитичним комісіям єпархій Митрополії у співпраці 
з катехитично-педагогічним факультетом Івано-Франківської Академії 
св. Івана Золотоустого напрацювати курси постійної формації катехитів 
та провідників біблійних груп;

г) рекомендувати парохам єпархій Митрополії направляти 
відповідних осіб на курси постійної формації для катехитів та 
провідників біблійних груп на катехитично-педагогічному факультеті 
Івано-Франківської Академії св. Івана Золотоустого.

9. Просити Єпископів Митрополії видати шематизми, зокрема 
в кожній Єпархії, які стануть джерелом для видання шематизму 
Митрополії.

10. Наступний Синод Єпископів Івано-Франківської Митрополії 
Української Греко-Католицької Церкви провести 11 липня 2019 року 
Божого в м. Івано-Франківську.

11. Головною темою наступного Синоду визначити: стан виконання 
рішень Митрополичого Синоду 30-31 жовтня 2018 року.

12. Відповідальні за головну тему Секретаріат Синоду.
Митрополит Володимир Війтишин 

Голова Синоду

монс. д-р Ярослав Карп’як 
Секретар 

 

ПАСТИРСЬКИЙ ЛИСТ
Митрополита Івано-Франківського УГКЦ

Кир Володимира Війтишина
про важливість катехитичного служіння в єпархіях Митрополії

Всечесним та всесвітлішим отцям, преподобним монахам  
та монахиням, возлюбленим братам і сестрам  

у Христі Івано-Франківської Митрополії!

Дорогі в Христі!

Зібравшись на Синоді Єпископів Івано-Франківської Митрополії, 
який відбувся в м. Івано-Франківську 30-31 жовтня 2018 року Божого 
Отці Синоду роздумували над головною його темою, яка стосувалася 
справ катехизації в Івано-Франківській Митрополії.

Цим листом ділимося плодом нашої спільної духовної застанови. 

«Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у Тебе – слова життя вічного!» 
(Ів. 6, 68). 

Апостол Петро промовив ці слова до Ісуса, який представив себе як 
хліб, що з неба зійшов, щоб дати людям життя. І «…хто цей хліб спо-
живає, той повіки житиме» (Ів. 6, 57-58). Так, Христос має слова життя 
вічного. Його слова тривають і по сьогодні й відкривають двері вічного 
життя. Вони промовляють до кожного, вказують правильний шлях, все-
ляють надію, надають значення всьому. 

Щоб виконати доручення, отримане від свого Божественного Засно-
вника, а саме: звіщати таїнство спасіння усім людям, Мати-Церква 
повинна подбати про все людське життя, метою якого є Бога прослав-
ляти, Бога любити, Йому служити. Тому нашим обов’язком є подбати 
про справи релігійного навчання і виховання. Незважаючи на швидкий 
технологічний прогрес, наші діти, молодь, дорослі, вірні з особливими 
потребами мають право бути заохочуваними до того, щоб правильно 
пізнавати і вивчати правди нашої віри, читати Святе Письмо, могти от-
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римати відповіді, які цікавлять їх. Однак не забуваймо, що катехизація 
є справою суспільною, а не справою когось одного. Тому повинні тісно 
співтоваришувати сім’я і Церква. Перше місце у справі виховання нале-
жить сім’ї, а вже згодом – Церкві. Саме вони сприяють розвитку віри до 
її повноти, розуміння тайни Христа у світлі Слова Божого, щоб кожна 
людина була пройнята Його світлом. Щоб ці старання принесли плоди, 
необхідно, щоб катехиза була підготовлена, послідовна, постійна для 
усіх вікових категорій. Для цього маємо різні катехитичні програми і 
посібники, згідно яких кожен катехит, а це особа, яка покликана Цер-
квою допомагати парохам у справі катехизації і має відповідну освіту, 
повинен дотримуватись. Просимо наших парохів, усіх вірних подбати 
про те, щоб на кожній парафії, малій чи великій, був такий помічник 
до справ катехитичного служіння. Саме катехит підбирає методи та 
засоби, необхідні для способів передавання скарбів науки Церкви. А 
щоб вони були ефективні, просимо усією парафіяльною спільнотою до-
лучатися до цієї важливої справи. Не забуваймо про наш спільнотний 
обов’язок подбати про утримання катехита та про засоби, які необхідні 
для якісного сповнення катехитичного служіння у кожній  нашій па-
рафіяльній спільноті. Не шкодуймо для наших дітей, молоді чи літніх 
людей виділити щонайменше десяту частину прибутків парафіяльної 
спільноти, як проголосив Синод Києво-Галицького Верховного Архіє-
пископства УГКЦ та наш Митрополичий Синод. Не кажімо, що є більш 
важливі потреби, переважно господарського характеру. Адже за словом 
Праведного Митрополита Андрея Шептицького «одне слово з Божої 
науки, сказане ревним катехитом, може зробити таке враження, що не 
вдасться затерти його до самої смерти». А обов’язком катехита є також 
нагадувати, розважати і запрошувати достойно ходити перед Господом.

Ще однією не менш важливою справою, про яку нагадує нам наша 
Церква, є читання Святого Письма: вдома з родиною, у катехитичній 
школі, церковною спільнотою. Біблія має бути настільною книгою у 
кожному християнському домі. Допомогою для його читання і правиль-
ного розуміння мають служити різні форми організації біблійного апо-

столяту на кожній нашій парафії: чи ми збираємося разом з парохом у 
вечірній час для читання Слова Божого, чи організовані у різноманітні 
біблійні гуртки, чи, може, при нашій парафії діє біблійна школа. Все 
це є засобом для кращого розуміння суті Божого Об’явлення людині. 
Тому і у цій справі прошу вашої допомоги і підтримки, дорогі брати і 
сестри. Не занедбуйте ініціативи вашого пароха чи катехита, а навіть 
самі станьте ініціатором творення такого біблійного гуртка у вашій па-
рафіяльній спільноті. 

Про ще одну практику хочу нагадати. Спільна молитва вдома усією 
родиною, у Божому храмі усією спільнотою за нашу Батьківщину Укра-
їну, за наших військовослужбовців, рідних, за померлих з наших родин. 
У Святому Письмі є описано багато випадків як ізраїльтяни зі зброєю в 
руках відстоювали право жити у Богом даній землі. Однак пам’ятаймо, 
що всі блага, які людина отримала, були виявом Божої могутності, бо 
«коли Господь та не будує дому, - дарма працюють його будівничі» (Пс. 
126, 1). Тому просимо вас про безперервну молитву, до якої заклика-
ли нас владики Синоду нашої Української Греко-Католицької Церкви 
від 2014 р. Б. Не забуваймо, що у нашій молитві за нашу Батьківщину 
з нами єднається Святіший Отець Франциск. Збираймося усією роди-
ною: від найстарших до наймолодших, усією Церквою кожного дня о 
21 год. і просімо нашого Господа про мир і благословенне майбутнє для 
нас та майбутніх поколінь.

Благословення Господнє на Вас

Від імені Синоду Єпископів Івано-Франківської Митрополії УГКЦ
† д-р Володимир Війтишин,

Митрополит Івано-Франківський УГКЦ

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

26 листопада 2018 року Божого 
 в день св. Йоана Золотоустого, Архієпископа Царгородського.
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АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ 2018 Р. Б.
НОВІ ЗАСНУВАННЯ, ІМЕНУВАННЯ 
НА ПАРАФІЯХ ТА ІНШИХ УРЯДАХ

∙ декретом № 03 від 4 січня 2018 р. Б. о. Михайлові Віхотю доручено 
виконувати обов’язки пов’язані з служінням заступника голови 
молодіжної комісії Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ до 31 грудня 
2018 р. Б.;

∙ декретом № 06 від 4 січня 2018 р. Б. о. Михайла Боянецького 
іменовано адміністратором парафії Св. Василія Великого с. Діброва 
Долинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 18 від 24 січня 2018 р. Б. о. Віталія Олещука, ЧНІ 
іменовано сотрудником парафії Матері Божої Неустанної Помочі 
Північно-Західного протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

∙ декретом № 19 від 24 січня 2018 р. Б. о. Юрія Саса, ЧНІ іменовано 
сотрудником парафії Матері Божої Неустанної Помочі Північно-
Західного протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

∙ декретом № 22 від 24 січня 2018 р. Б. д-на Андрія Туза іменовано 
авдитором Митрополичого Трибуналу терміном на один рік;

∙ декретом № 23 від 24 січня 2018 р. Б. о. д-ра Андрія Чорненка 
іменовано суддею Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ на три роки;

∙ декретом № 24 від 24 січня 2018 р. Б. о. Юрію Прилепському 
продовжено на три роки дію декрету № 602 від 15 вресня 2015 р. Б., 
яким його іменовано суддею Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

∙ декретом № 27 від 30 січня 2018 р. Б. о. Ярослава Ілюка іменовано 
адміністратором парафії Успіння Пресвятої Богородиці с. Вільхова 
Букачівського протопресвітеріату;

∙ декретом № 58 від 8 лютого 2018 р. Б. уповноважено Івано-
Франківську Духовну Семінарію ім. свщмч. Йосафата надавати 

необхідну допомогу в проведенні прощ і постійному духовному 
супроводі та опіці відпустового місця в с. Крилос

∙ декретом № 44 від 8 лютого 2018 р. Б. о. Василя Паньківа іменовано 
адміністратором парафії Святої Параскеви с. Шевченкове Долинського 
протопресвітеріату;

∙ декретом № 45 від 8 лютого 2018 р. Б. о. Олега Мацьківа 
іменовано сотрудником парафії Різдва Пресвятої Богородиці м. Долина 
Долинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 52 від 8 лютого 2018 р. Б. о. Ярослава Клюсу 
іменовано Референтом Бюро з питань екології у Більшівцівському 
протопресвітеріаті;

∙ декретом № 53 від 8 лютого 2018 р. Б. о. Івана Гоголя 
іменовано Референтом Бюро з питань екології у Богородчанському 
протопресвітеріаті;

∙ декретом № 54 від 8 лютого 2018 р. Б. о. Михайла Міхнея іменовано 
Референтом Бюро з питань екології у Болехівському протопресвітеріаті;

∙ декретом № 55 від 8 лютого 2018 р. Б. о. Ярослава Ілюка іменовано 
Референтом Бюро з питань екології у Букачівецькому протопресвітеріаті;

∙ декретом № 56 від 8 лютого 2018 р. Б. о. Михайла Колянка 
іменовано Референтом Бюро з питань екології у Бурштинському 
протопресвітеріаті; 

∙ декретом № 57 від 8 лютого 2018 р. Б. о. Михайла Яблоня іменовано 
Референтом Бюро з питань екології у Галицькому протопресвітеріаті;

∙ декретом № 58 від 8 лютого 2018 р. Б. о. Михайла Боянецького 
іменовано Референтом Бюро з питань екології у Долинському 
протопресвітеріаті;

∙ декретом № 62 від 8 лютого 2018 р. Б. о. Василя Бойчука іменовано 
Референтом Бюро з питань екології у Перегінському протопресвітеріаті;
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∙ декретом № 63 від 8 лютого 2018 р. Б. о. Мирослава Татумиряка 
іменовано Референтом Бюро з питань екології у Південно-Східному 
протопресвітеріаті м. Івано-Франківська;

∙ декретом № 64 від 8 лютого 2018 р. Б. о. Ярослава Середюка 
іменовано Референтом Бюро з питань екології у Солотвинському 
протопресвітеріаті;

∙ декретом № 66 від 8 лютого 2018 р. Б. о. Михайла Чепіля 
іменовано адміністратором парафії Пророка Іллі с. Рахиня Долинського 
протопресвітеріату; 

∙ декретом № 80 від 22 лютого 2018 р. Б. о. д-ра Андрія Чорненка 
іменовано проректором Івано-Франківського Богословського 
Університету ім. Св. Івана Золотоустого;

∙ декретом № 94 від 6 березня 2018 р. Б. о. Володимира Костюка 
іменовано адміністратором парафії Святого Миколая с. Нижній 
Струтинь Рожнятівського протопресвітеріату;

∙ декретом № 95 від 6 березня 2018 р. Б. о. Миколу Андибура 
іменовано адміністратором парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. 
Голинь Калуського протопресвітеріату;

∙ декретом № 103 від 14 березня 2018 р. Б. о. Петра Дурбака іменовано 
головою катехитичного осередку Войнилівського протопресвітеріату;

∙ декретом № 129 від 17 квітня 2018 р. Б. Ростислава Мацевка 
іменовано адміністратором Митрополичих палат в урочищі Підлюте 
Рожнятівського району на три роки;

∙ декретом № 131 від 17 квітня 2018 р. Б. о. Віталія Федуна іменовано 
капеланом Ради Лицарів Колумба імені Митрополита Андрея 
Шептицького на один рік;

∙ декретом № 134 від 17 квітня 2018 р. Б. о. Михайла Королюка 
іменовано адміністратором парафії Архістратига Михаїла с. Завій 
Боднарівського протопресвітеріату;

∙ декретом № 143 від 19 квітня 2018 р. Б. о. Івана Стефурака іменовано 
головним редактором газети «Нова Зоря» та директором видавництва 
«Нова Зоря» Івано-Франківської Архієпархії на п’ять років;

∙ декретом № 144 від 19 квітня 2018 р. Б. преп. о. Йосафата Бойка 
ВС іменовано богословським редактором газети «Нова Зоря» Івано-
Франківської Архієпархії на п’ять років;

∙ декретом № 145 від 19 квітня 2018 р. Б. о. Богдана Лютецького 
іменовано адміністратором парафії Успіння Пресвятої Богородиці с. 
Ценжів та парафії Великомученика Дмитрія с. Нова Гута Лисецького 
протопресвітеріату;

∙ декретом № 149 від 20 квітня 2018 р. Б. о. Богдана Раковецького 
іменовано адміністратором парафії Введення в храм Пресвятої 
Богородиці с. Пійло Калуського протопресвітеріату;

∙ декретом № 153 від 23 квітня 2018 р. Б. о. Василя Соболя іменовано 
адміністратором парафії Святих Бориса і Гліба с. Коростовичі 
Бурштинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 154 від 23 квітня 2018 р. Б. о. Володимира Кривцуна 
іменовано адміністратором парафії Воздвиження Чесного Хреста с. 
Середнє Войнилівського протопресвітеріату;

∙ декретом № 155 від 23 квітня 2018 р. Б. о. Святослава Жаб’юка 
іменовано адміністратором парафії Воскресіння Христового с. Бабухів 
Рогатинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 164 від 1 травня 2018 р. Б. о. Василя Соболя іменовано 
сотрудником парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Старі Богородчани 
Богородчанського протопресвітеріату;

∙ декретом № 179 від 9 травня 2018 р. Б. о. Дмитра Ярича іменовано 
адміністратором парафії Святої Параскеви с. Козарі та парафії Успіння 
Пресвятої Богородиці с. Журавеньки Букачівецького протопресвітеріату;

∙ декретом № 180 від 9 травня 2018 р. Б. о. Андрія Короля іменовано 
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адміністратором парафії Святого Володимира Великого с. Посвірж 
Букачівецького протопресвітеріату;

∙ декретом № 182 від 10 травня 2018 р. Б. о. Дмитра Шиманського 
іменовано адміністратором парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. 
Стратин Рогатинського протопресвітеріату;

∙ наказом № 187 від 10 травня 2018 р. Б. створено приватний 
вищий навчальний заклад «Івано-Франківська академія Івана 
Золотоустого» та призначено ректором о. д-ра Олександра Левицького

∙ декретом № 205 від 29 травня 2018 р. Б. о. Володимира Сопільняка 
іменовано адміністратором парафії Пресвятого Серця Ісуса і Серця 
Марії в м. Долина Долинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 225 від 7 червня 2018 р. Б. о. Василя Соболя направлено 
на священиче служіння у відпустовому місці до Чудотворної Ікони 
Божої Матері в с. Погоня;

∙ декретом № 226 від 7 червня 2018 р. Б. д-на Маркіяна Букатчука 
іменовано референтом у справах студентів Івано-Франківської 
Архієпархії, які навчаються за кордоном на три роки;

∙ декретом № 248 від 21 червня 2018 р. Б. Володимра Ганжу іменовано 
захисником подружнього вузла Трибуналу Івано-Франківської 
Митрополії на два роки;

∙ декретом № 270 від 9 липня 2018 р. Б. о. Володимира Кліща 
іменовано адміністратором парафії Святих Бориса і Гліба с. Коростовичі 
Бурштинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 280 від 9 липня 2018 р. Б. о. Дмитра Ярича іменовано 
головою катехитичного осередку Букачівецького протопресвітеріату;

∙ декретом № 281 від 10 липня 2018 р. Б. о. Назара Кібеля іменовано 
сотрудником парафії Святого Юрія Побідоносця Центрального 
протопресвітеріату м. Івано-Франківська;

∙ декретом № 282 від 10 липня 2018 р. Б. о. Романа Кузьмінського 
іменовано резидентом храму Різдва Пресвятої Богородиці Центрального 
протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

∙ декретом № 283 від 10 липня 2018 р. Б. о. Назара Василика 
іменовано резидентом храму Різдва Пресвятої Богородиці Центрального 
протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

∙ декретом № 285 від 10 липня 2018 р. Б. о. Богдана Тачинського 
іменовано резидентом храму Різдва Пресвятої Богородиці Центрального 
протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

∙ декретом № 286 від 10 липня 2018 р. Б. о. Василя Савчина 
іменовано резидентом храму Святих Кирила і Методія Центрального 
протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

∙ декретом № 288 від 10 липня 2018 р. Б. о. Віталія Сенька іменовано 
сотрудником парафії Різдва Пресвятої Богородиці Центрального 
протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

∙ декретом № 290 від 10 липня 2018 р. Б. о. Григорія Токара 
іменовано адміністратором парафії Святої Великомучениці Параскеви 
в с. Бубнище Болехівського протопресвітеріату;

∙ декретом № 291 від 10 липня 2018 р. Б. о. Володимира Лукашевського 
іменовано резидентом храму Стрітеня Господа Нашого Ісуса Христа 
Північно-Західного протопресвітеріату м. Івано-Франківська;

∙ декретом № 292 від 10 липня 2018 р. Б. д-на Петра Ців’юка 
іменовано помічником директора видавництва «Нова Зоря» Івано-
Франківської Архієпархії;

∙ декретом № 305 від 31 липня 2018 р. Б. о. Ростислава Какапича 
іменовано адміністратором парафії Архістратига Михаїла с. Станківці 
Болехівського протопресвітеріату;

∙ декретом № 306 від 31 липня 2018 р. Б. о. Володимира Юрківа 
іменовано сотрудником парафії Архістратига Михаїла с. Станківці 
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та парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Церківна Болехівського 
протопресвітеріату;

∙ декретом № 312 від 2 серпня 2018 р. Б. о. Андрія Заліського, о. 
Арсена Панчака, о. Петра Басараба іменовано членами паломницького 
центру Івано-Франківської Архієпархії на три роки;

∙ декретом № 313 від 2 серпня 2018 р. Б. о. Михайла Віхотя 
іменовано заступником Голови молодіжної комісії; рівночас іменовано 
членами комісії о. Зеновія Слоїка, о. Олексія Саранчука, о. Василя 
Сливоцького на три роки;

∙ декретом № 333 від 30 серпня 2018 р. Б. д-на Михайла Снака 
призначено на дияконське служіння у парафії Покрови Пресвятої 
Богородиці с. Велика Тур’я Долинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 334 від 30 серпня 2018 р. Б. д-на Миколу Хомина 
призначено на дияконське служіння у парафії Святих Апостолів Петра 
і Павла с. Залуква Галицького протопресвітеріату;

∙ декретом № 335 від 30 серпня 2018 р. Б. д-на Юрія Ясеницького 
призначено на дияконське служіння у парафії Святого Великомученика 
Дмитрія Північно-Західного протопресвітеріату м. Івано-Франківська;

∙ декретом № 336 від 30 серпня 2018 р. Б. д-на Андрія Ляховича 
призначено на дияконське служіння у парафії Святого Миколая м. 
Калуш (Хотінь) Калуського протопресвітеріату;

∙ декретом № 342 від 12 вересня 2018 р. Б. о. Володимиру Лосю 
продовжено на три роки декрет № 606 від 17 вересня 2013 р. Б., яким 
делеговано йому повноваження читання публічних молитов екзорцизму;

∙ декретом № 349 від 13 вересня 2018 р. Б. о. Михайла Міхнея 
іменовано адміністратором парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. 
Велика Тур’я Долинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 350 від 13 вересня 2018 р. Б. о. Миколу Фреїшина 
іменовано сотрудником парафії Воскресіння Христового Центрального 

протопресвітеріату в м. Івано-Франківськ;

∙ декретом № 351 від 13 вересня 2018 р. Б. о. Руслана Андрусишина 
іменовано адміністратором парафії Святого Василія Великого с. 
Розточки Болехівського протопресвітеріату;

∙ декретом № 352 від 13 вересня 2018 р. Б. о. Василя Бурія іменовано 
адміністратором парафії Архістратига Михаїла с. Кальна Болехівського 
протопресвітеріату;

∙ декретом № 353 від 13 вересня 2018 р. Б. д-на Михайла Снака 
призначено на дияконське служіння у парафії Архистратига Михаїла 
с. Кальна та парафії Св. Василія Великого с. Розточки Болехівського 
протопресвітеріату;

∙ декретом № 346 від 13 вересня 2018 р. Б. проголошено положення 
про резидента у парафії Івано-Франківської Архієпархії;

∙ декретом № 356 від 17 вересня 2018 р. Б. митр. прот. Анатолія Дуду-
Квасняка іменовано парохом особової парафії Святих Кирила і Методія 
в м. Івано-Франківську до якої приналежні українці лемківського 
походження та інші переселенці до 25 липня 2022 року Божого;

∙ декретом № 360 від 17 вересня 2018 р. Б. о. Ігоря Винника переведено 
на уряд резидента парафії Святого Йосифа Обручника Центрального 
протопресвітеріату м. Івано-Франківська;

∙ декретом № 371 від 1 жовтня 2018 р. Б. о. Андрія Кудлика 
іменовано референтом комісії в справах родини у Бурштинському 
протопресвітеріаті;

∙ декретом № 372 від 1 жовтня 2018 р. Б. митр. прот. Степану 
Балагурі уповноважено координувати справи священнослужителів 
Івано-Франківської Архієпархії, які звершують своє служіння поза 
її межами; о. д-ра Віталія Токара та о. Віталія Федуна уповноважено 
допомагати у цьому служінні;

∙ наказом № 373 від 1 жовтня 2018 р. Б. митр. прот. Степану 
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Балагурі доручено представляти постанови Синоду Єпископів УГКЦ, 
який відбувся у Львові-Брюховичах 2-11 вересня 2018 року Божого, 
на тему «Боже Слово та катехизація в УГКЦ» на робочих зустрічах з 
духовенством протопресвітеріатів;

∙ наказом № 374 від 1 жовтня 2018 р. Б. митр. прот. д-ру Олегу 
Каськіву доручено подбати, щоб в рамках програми постійної формації 
для духовенства Івано-Франківської Архієпархії, було впроваджено 
постійні курси гомілетики;

∙ наказом № 375 від 1 жовтня 2018 р. Б. о. Олесю Будзяку доручено 
подбати про впровадження курсів з гомілетики, катехитики та педагогіки, 
якщо таких немає, в навчальну програму Івано-Франківської Духовної 
Семінарії ім. Священномученика Йосафата;

∙ наказом № 376 від 1 жовтня 2018 р. Б. преп. с. Юліані Дзюбатій 
доручено організовувати та провадити постійні курси підготовки 
провідників біблійних груп та курси постійної формації для катехитів;

∙ наказом № 377 від 1 жовтня 2018 р. Б. п. Галині Гришко доручено 
співпрацювати з Архієпархіальною Катехитичною комісією в питанні 
впровадження постійних курсів підготовки провідників біблійних груп 
та курсів постійної формації для катехитів;

∙ декретом № 398 від 4 жовтня 2018 р. Б. преп. о. Макарія Михайла 
Флячка, ЧСВВ іменовано сотрудником парафії Успіння Пресвятої 
Богородиці с. Погоня Тисменицького протопресвітеріату;

∙ декретом № 399 від 4 жовтня 2018 р. Б. преп. о. Тадея Дмитра 
Виксюка, ЧСВВ іменовано сотрудником парафії Успіння Пресвятої 
Богородиці с. Погоня Тисменицького протопресвітеріату;

∙ декретом № 400 від 4 жовтня 2018 р. Б. преп. о. Романа Юрія 
Мельника, ЧСВВ іменовано сотрудником парафії Царя Христа 
Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

∙ декретом № 419 від 12 жовтня 2018 р. Б. о. Зореслава Михайльонка 

іменовано сотрудником парафії Покладення Чесної Ризи Пресвятої 
Богородиці с. Мала Тур’я Долинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 421 від 12 жовтня 2018 р. Б. о. Роману Кандрачу 
продовжено на три роки дію декрету № 593 від 10 вересня 2015 р. Б., 
яким іменовано його духівником Івано-Франківської Духовної семінарії 
ім. свщмч. Йосафата;

∙ декретом № 422 від 12 жовтня 2018 р. Б. о. Юрію Павлюку 
продовжено на один рік дію декрету № 206 від 21 квітня 2015 р. Б., яким 
його іменовано духівником Івано-Франківської Духовної семінарії ім. 
свщмч. Йосафата;

∙ декретом № 423 від 12 жовтня 2018 р. Б. о. д-ру Василю Гоголю 
продовжено на три роки дію декрету № 13 від 16 січня 2017 р. Б., яким 
його іменовано сповідником Івано-Франківської Духовної семінарії ім. 
свщмч. Йосафата;

∙ декретом № 424 від 12 жовтня 2018 р. Б. о. Ярослава Шмадила 
іменовано духівником Івано-Франківської Духовної семінарії ім. 
свщмч. Йосафата на п’ять років;

∙ декретом № 445 від 16 жовтня 2018 р. Б. о. Андрія Чорнописького 
іменовано сотрудником парафії Пресвятої Трійці с. Тустань, Святого 
Василія Великого с. Семаківці та Успення Пресвятої Богородиці с. 
Хоростків Галицького протопресвітеріату;

∙ декретом № 447 від 16 жовтня 2018 р. Б. д-на Руслана Мудрецького 
призначено на дияконське служіння у парафії Матері Божої Неустанної 
Помочі Північно-Західного протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

∙ декретом № 458 від 22 жовтня 2018 р. Б. Сергія Підлетейчука 
іменовано головним адміністратором Архієпархіального будинку по 
вул. Чорновола, 7 на три роки;

∙ декретом № 459 від 22 жовтня 2018 р. Б. о. Івана Горнецького 
іменовано координатором об’єктів Архієпархії, зданих в експлуатацію, 
з питань ремонтних робіт на три роки;
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∙ декретом № 460 від 22 жовтня 2018 р. Б. о. Маркіяна Букатчука 
іменовано референтом кадрової політики фінансового відділу Івано-
Франківської Архієпархії на три роки;

∙ декретом № 461 від 22 жовтня 2018 р. Б. о. Василя Савчина 
іменовано референтом маркетингової політики фінансового відділу 
Івано-Франківської Архієпархії на три роки;

∙ декретом № 462 від 22 жовтня 2018 р. Б. о. Івана Смішка іменовано 
головним юристом Івано-Франківської Архієпархії на три роки;

∙ декретом № 463 від 22 жовтня 2018 р. Б. Тетяну Легун іменовано 
менеджером з розвитку Лікувально–Діагностичного Центру святого 
Луки Івано-франківського архієпархіального управління на три роки;

∙ декретом № 464 від 22 жовтня 2018 р. Б. Наталію Дичко іменовано 
головним бухгалтером Лікувально–Діагностичного Центру святого 
Луки Івано-франківського Архієпархіального Управління на три роки 
Луки Івано-франківського Архієпархіального Управління на три роки;

∙ декретом № 465 від 22 жовтня 2018 р. Б. Мар’яну Григорчук 
іменовано юристом у справах реституції майна Івано-Франківської 
Архієпархії на три роки;

∙ декретом № 466 від 22 жовтня 2018 р. Б. Діану Ковальську іменовано 
помічником головного юриста Івано-Франківської Архієпархії на три 
роки;

∙ декретом № 467 від 22 жовтня 2018 р. Б. Ірину Ільницьку іменовано 
головним економістом фінансового відділу Івано-Франківської 
Архієпархії на три роки;

∙ декретом № 468 від 22 жовтня 2018 р. Б. Наталію Філіппову 
іменовано головним бухгалтером фінансового відділу Івано-
Франківської Архієпархії на три роки;

∙ декретом № 469 від 22 жовтня 2018 р. Б. Тетяну Богуславську 
іменовано головним бухгалтером Івано-Франківської Академії ім. Івана 
Золотоустого Івано-Франківської Архієпархії на три роки;

∙ декретом № 470 від 22 жовтня 2018 р. Б. Олександру Фенин 
іменовано бухгалтером Архієпархіального будинку по вул. Чорновола, 
7 на три роки;

∙ декретом № 471 від 22 жовтня 2018 р. Б. Віру Солончину іменовано 
головним бухгалтером Католицької загальноосвітньої школи іі-ііі 
ступенів – гімназії святого Василія Великого на три роки;

∙ декретом № 473 від 23 жовтня 2018 р. Б. о. Анатолія Козака 
іменовано сотрудником парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. 
Голинь Калуського протопресвітеріату;

∙ декретом № 477 від 23 жовтня 2018 р. Б. о. Івана Смішка іменовано 
резидентом храму Святого Юрія Побідоносця Центрального 
протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

∙ декретом № 478 від 31 жовтня 2018 р. Б. о. Миколу Цимбалістого 
іменовано протопресвітером Більшівцівського протопресвітеріату;

∙ декретом № 480 від 31 жовтня 2018 р. Б. о. Дмитра Бігуна іменовано 
протопресвітером Рогатинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 482 від 31 жовтня 2018 р. Б. о. Дмитра Бігуна іменовано 
адміністратором парафії Різдва Пресвятої Богородиці м. Рогатин 
Рогатинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 493 від 1 листопада 2018 р. Б. митр. прот. Петра 
Диріва іменовано адміністратором парафії Святого Миколая с. Підгір’я 
Богородчанського протопресвітеріату;

∙ декретом № 497 від 5 листопада 2018 р. Б. о. Ярослава Рохмана 
іменовано головою Комісії у справах душпастирства охорони здоров’я 
Івано-Франківської Архієпархії;

∙ декретом № 513 від 6 листопада 2018 р. Б. о. Івана Боровського 
іменовано сотрудником парафії Святого Архистратига Михаїла 
с. Вовчинець Північно-Західного протопресвітеріату м. Івано-
Франківська;
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∙ декретом № 514 від 6 листопада 2018 р. Б. о. Юрія Сидіра іменовано 
префектом Івано-Франківської Духовної семінарії ім. свщмч. Йосафата 
на один рік;

∙ декретом № 515 від 6 листопада 2018 р. Б. о. Зореслава Михайльонка 
іменовано префектом Івано-Франківської Духовної семінарії ім. свщмч. 
Йосафата на один рік; 

∙ декретом № 516 від 6 листопада 2018 р. Б. Богдана Сабало іменовано 
префектом Івано-Франківської Духовної семінарії ім. свщмч. Йосафата 
на один рік;

∙ декретом № 518 від 8 листопада 2018 р. Б. засновано катехитичну 
школу «Християнське зернятко» при парафії Святого Великомученика 
Юрія Переможця в с. Угорники Південно-Східного протопресвітеріату;

∙ декретом № 523 від 13 листопада 2018 р. Б. о. Ярослава Савку 
іменовано сотрудником парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці 
смт. Вигода Долинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 524 від 13 листопада 2018 р. Б. о. Ігоря Ліпчанського 
іменовано адміністратором парафії Святого Великомученика Дмитрія 
с. Княжолука Долинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 525 від 13 листопада 2018 р. Б. о. д-ра Петра Козака 
іменовано сотрудником парафії Христа-Чоловіколюбця і Блаженних 
Мучеників Григорія Хомишина, Симеона Лукача та Івана Слезюка 
Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

∙ декретом № 540  від 20 листопада 2018 р. Б. о. Івана Трощука 
направлено на священичу душпастирську практику у парафії 
Священномученика Йосафата м. Бурштин Бурштинського 
протопресвітеріату;

∙ декретом № 541 від 20 листопада 2018 р. Б. о. Петра Семенича 
іменовано адміністратором парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. 
Милування Єзупільського протопресвітеріату на три місяці;

∙ декретом № 566 від 11 грудня 2018 р. Б. о. Петра Євчука 
іменовано адміністратором парафії Вознесіння Господнього в с. Липа 
Болехівського протопресвітеріату;

∙ декретом № 575 від 11 грудня 2018 р. Б. д-на Святослава 
Богачевського призначено на дияконське служіння у парафії 
Введення в храм Пресвятої Богородиці с. Боднарів Боднарівського 
протопресвітеріату;

Парафіяльні ради

∙ декретом № 20 від 24 січня 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Святої Параскеви П’ятниці с. Старуня 
Солотвинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 35 від 1 лютого 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Святого Апостола Луки Південно-Східного 
протопресвітеріату м. Івано-Франківська;

∙ декретом № 70 від 19 лютого 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Архістратига Михаїла Південно-Східного 
протопресвітеріату м. Івано-Франківська;

∙ декретом № 71 від 19 лютого 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Архікатедрального і Митрополичого 
Собору Воскресіння Христового Центрального протопресвітеріату 
м. Івано-Франківська;

∙ декретом № 99 від 14 березня 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Пресвятої Трійці Південно-Східного 
протопресвітеріату м. Івано-Франківська;

∙ декретом № 100 від 14 березня 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Святого Пантелеймона с. с. Дем’янів 
Бурштинського протопресвітеріату;

∙ декретом № 101 від 14 березня 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Святого Миколая с. Помонята Черченського 
протопресвітеріату;
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∙ декретом № 246 від 21 червня 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Святого Великомученика Дмитрія с. 
Глибоке Богородчанського протопресвітеріату;

∙ декретом № 252 від 26 червня 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Архістратига Михаїла с. Хом’яківка 
Тисменицького протопресвітеріату;

∙ декретом № 293 від 16 липня 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Голинь 
Калуського протопресвітеріату;

∙ декретом № 310 від 2 серпня 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Верховних апостолів Петра і Павла с. 
Височанка Галицького протопресвітеріату;

∙ декретом № 406 від 4 жовтня 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Нові 
Кривотули Тисменицького протопресвітеріату;

∙ декретом № 499 від 5 листопада 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Радча 
Лисецького протопресвітеріату;

∙ декретом № 564 від 11 грудня 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Святого Великомученика Юрія с. Угорники 
Південно-Східного протопресвітеріату м. Івано-Франківська;

∙ декретом № 569 від 17 грудня 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Різдва Христового с. Сілець Єзупільського 
протопресвітеріату;

∙ декретом № 579 від 28 грудня 2018 р. Б. затверджено парафіяльну 
пастирську раду парафії Всіх Святих Українського Народу Південно-
Східного протопресвітеріату м. Івано-Франківська;

Прехід священнослужителів

∙ Грамотою № 32 від 1 лютого 2018 р. Б. о. Любомиру Іваночку 
дозволено на переїзд до Чернівецької єпархії УГКЦ терміном на п’ять 
років;

∙ Грамотою № 07 від 04 січня 2018 р. Б. о. Віталію Микитину 
дозволено служіння до Архідієцезії Зальцбург терміном на п’ять років;

∙ Грамотою № 176 від 9 травня 2018 р. Б. о. Роману Мирославу 
Кандрачу дозволено на переїзд до Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ терміном на п’ять років;

∙ Грамотою № 236 від 8 червня 2018 р. Б. о. Роману Безпальку 
дозволено на переїзд до Львівської Архієпархії УГКЦ терміном на один 
рік;

∙ Грамотою № 142 від 19 квітня 2018 р. Б. о. Андрію Недоступу 
дозволено на переїзд та пастирське служіння в Апостольській 
Делегатурі для греко-католиків в Казахстані та Середній Азії терміном 
на п’ять років;

∙ Грамотою №79 від 22 лютого 2018 р. Б. о. Юрію Перхуну дозволено 
на переїзд до Чернівецької єпархії УГКЦ терміном на п’ять років;

∙ Грамотою № 567 від 11 грудня 2018 р. Б. о. Івана Качалу відпущено 
на служіння духівником в Східній Колегії в Айхштетті на п’ять років 
(до 31.03.2024).
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Повноваження уділяти святе тайнство покаяння

∙ декретом № 28 від 30 січня 2018 р. Б. о. Володимиру Кліщу надано 
повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 29 від 30 січня 2018 р. Б. о. Андрієві Чорнопиському 
надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 30 від 30 січня 2018 р. Б. о. Андрієві Недоступу надано 
повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 172 від 8 травня 2018 р. Б. о. Дмитру Яричу надано 
повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 173 від 8 травня 2018 р. Б. о. Дмитру Гутнику надано 
повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 174 від 8 травня 2018 р. Б. о. Назару Кібелю надано 
повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 175 від 8 травня 2018 р. Б. о. Дмитру Шиманському 
надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 275 від 9 липня 2018р. Б. о. Юрію Сидіру надано 
повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 276 від 9 липня 2018р. Б. о. Василю Савчину надано 
повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 277 від 9 липня 2018р. Б. о. Володимиру Лукашевському 
надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 278 від 9 липня 2018р. Б. о. Івану Гнатюку надано 
повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 394 від 4 жовтня 2018 р. Б. о. Петру Ців’юку надано 
повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 395 від 4 жовтня 2018 р. Б. о. Маркіяну Бакатчуку 
надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 396 від 4 жовтня 2018 р. Б. о. Зореславу Михайльонку 
надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 397 від 4 жовтня 2018 р. Б. о. Івану Горнецькому надано 
повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння;

∙ декретом № 398 від 4 жовтня 2018 р. Б. преп. о. Макарію Михайлу 
Флячку, ЧСВВ надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння 
на час виконання уряду сотрудника;

∙ декретом № 399 від 4 жовтня 2018 р. Б. преп. о. Тадею Дмитру 
Виксюку, ЧСВВ надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння 
на час виконання уряду сотрудника;

∙ декретом № 400 від 4 жовтня 2018 р. Б. преп. о. Роману Юрію 
Мельнику, ЧСВВ надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння 
на час виконання уряду сотрудника;

∙ декретом № 404 від 4 жовтня 2018 р. Б. преп. о. Домініку Мар’янові 
Налиснику, ЧСВВ надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння 
на час призначення до монастиря Преображення ГНІХ в Гошеві;

∙ декретом № 540 від 20 листопада 2018 р. Б. о. Івану Трощуку 
надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння на час священичої 
душпастирської практики у парафії Священномученика Йосафата м. 
Бурштин Бурштинського протопресвітеріату;
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ІНФОРМУЄ ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
Активно триває будівництво повноцінної клініки св. 

Луки 

Івано-Франківське Архієпархіальне управління активно працює над 
зведенням повноцінної клініки св. Луки, що по вул. Гарбарській, 26.

Сьогодні, дотримуючись плану, вдалося завершити будівельні роботи 
(стан «сирець»). З 2019 року розпочнуться оздоблювальні роботи. 
Протягом літа-осені будівельникам вдалося прокласти слаботочні й 
електричні мережі, виконати всі штукатурні роботи, а також залити 
цеметно-піщані стяжки. Окремим кроком стало встановлення віконних 
та фасадних світлопрозорих конструкцій.

Пріоритетним для діагностичного центру є фахова допомога особам, 
котрі в силу складного матеріального становища, часто не можуть собі 
дозволити отримати якісну діагностику. До таких категорій належать: 
учасники АТО, малозабезпечені, багатодітні  сім’ї, люди, котрі 
перебувають на групах інвалідності та просто ті, в кого зараз склалися 
складні обставини в житті. В 2018 році працівники Лікувально-
Діагностичного центру св. Луки надали 6 111 пільгових та безкоштовних 
медичних послуг, загальною вартістю 432 883,45 грн.

До завершення наближається будівництво 
нового корпусу для учнів Католицької гімназії

Активно триває будівництво нового корпусу для учнів Католицької 
загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст.-гімназії св. Василія Великого, що по 
вул. Шевченка, 11.

Протягом літа-осені будівельникам вдалося виконати всі фасадні 
роботи, поставити високоякісні вікна, а також змонтовані фасадні 
світлопрозорі конструкції. Окрім того, в середині будівлі залиті всі 
необхідні стяжки. Завершено муровані роботи, проведені роботи по 
гідроізоляції та утепленню дахових покриттів і допоміжних приміщень 
спортзалу. В новому приміщенні виконані усі штукатурні роботи.

Розпочато роботи по влаштуванню світлопрозорого переходу, який 
сполучатиме дві будівлі. Такий перехід є необхідний, адже дозволить 
учням комфортно переміщуватись між будівлями не виходячи на 
вулицю, зокрема в холодну пору року. З весни будівельники розпочнуть 
внутрішні роботи. Повністю ж нова будівля Католицької гімназії буде 
здана в експлуатацію до вересня 2019 р.

Станом на сьогодні в гімназії навчаються 261 дитини, з них 77 з 
пільгових категорій. Це стало можливим завдяки активній підтримці 
Архієпархіального Управління, Івано-Франківської міської та обласної 
рад.
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В Івано-Франківську урочисто відкрили нову релігійну 
крамницю

2 жовтня в приміщенні видавництва «Нова Зоря», що на пл. 
Міцкевича 5А, з ініціативи фінансового відділу Івано-Франківського 
Архієпархіального управління, розпочав роботу новий релігійний 
магазин. Урочисто відкрив та освятив крамницю Владика Володимир 
Війтишин у присутності отців-протопресвітерів, численного 
духовенства та мирян.

За словами Владики Володимира чогось подібного в нашому місті 
ще не було, адже в одному приміщенні одразу представлений широкий 
асортимент речей як релігійного, так і сувенірного характеру.

«Тут ми можемо знайти все, що нам потрібно з духовної сторони», 
- зазначає Владика Володимир, говорячи, що в даному магазині може 
знайти потрібні речі як священик, так і вірні.

У свою чергу керівник проекту Архієпархіального магазину о. Іван 
Стефурак переконує, що своїми цінами ця релігійна крамниця приємно 
здивує кожного свого клієнта та робить акцент на тому, що всі вироби, 
які тут представлені, є або українськими, або імпортованими з Європи.

Священичі ризи та одяг, ікони та книги, речі літургійного вжитку, 
образки, хрести та вервиці, а також подарункові товари та багато 
іншого для духовної користі кожного  - можна знайти у нововідкритому 
Архієпархіальному релігійному магазині за адресою: площа Міцкевича 5А.

У реколекційно-катехитичному центрі урочище Підлюте 
провели реконструкцію

Упродовж року Архієпархія готувала катехитів-аніматорів, які 
сьогодні працюють з дітьми протягом канікул. У той же час не забули в 
Архієпархіальному управлінні подбати і про належні умови.

У мальовничому куточку Карпат, що на Рожнятівщині, розташований 
реколекційно-катехитичний центр під назвою урочище Підлюте. 
Минулого року, з ініціативи Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ тут 
уперше було проведено «Веселі канікули з Богом 2017», де мали нагоду 
відпочити та набратись сил 789 дітей з усього Прикарпаття.

Цей рік також не став виключенням. З початком літа на свіжому 
гірському повітрі, в духовній та дружній атмосфері уже традиційно 
проводять свій таборовий час діти віком від 11 до 14 років.  

Для створення більш комфортних умов перебування на початку 
відпочинкового сезону в реколекційно-катехитичному центрі було 
проведено реконструкцію житлового корпусу, а саме: встановлено нові 
ліжка та прихожі з натуральної деревини, а також виконано  капітальний 
ремонт усіх санвузлів.
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Вже другий рік 20 студентів із різних єпархій, монаших чинів 
та згромаджень Української Греко-Католицької Церкви та Римо-
Католицької Церкви в Україні здобувають свої знання в Івано-
Франківську. Лекції читають викладачі з Інституту Канонічного права 
Люблінського Католицького Університету.

Дана програма викладів розрахована на 4 роки і складається з 3-и 
денних щомісячних сесій. Студії проводять викладачі з Інституту 
Канонічного права Люблінського Католицького Університету, на основі 
ліценціатської програми, яка стала можливою на основі взаємної 
співпраці Івано-Франківського Архієпархіального Управління УГКЦ та 
Люблінського Католицького Університету.

Реалізація такого проекту дозволить більш ефективно втілити в життя 
реформу Папи Франциска щодо подружніх процесів, а саме, щоб в 
кожній Єпархії (Архієпархії, Дієцезії) діяв ефективний трибунал, де 
своє служіння звершують компетентні працівники. Після завершення 
навчання студенти зможуть працювати також у різноманітних церковних 
освітніх та адміністративних структурах. Подібне навчання було раніше 
успішно проведено у Словаччині та Чехії.

Нагадуємо, що дана програма акредитована при Апостольському 
Престолі та є безпрецедентним досягненням для богословської освіти 
в Україні.

Проведення з’їзду економів УГКЦ та двох семінарів від 
«Реновабіс» для працівників фінансових відділів

Протягом трьох днів з 15 по 17 жовтня в Івано-Франківську працівники 
економічних відділів єпархіальних структур УГКЦ взяли участь у 
практичному тренінгу на тему: «Управління проектами».

Загалом в такому тренінгу взяли участь 25 працівників з 8 єпархій та 
церковних структур з усієї України. Івано-Франківську Архієпархію на 
даному семінарі представляли працівники фінансового відділу.

Метою даного семінару було покращити працю у команді, виконуючи 
управлінські функції та правильно і належно працювати із проектами.

«Особисто для мене такий практичний тренінг по управлінню 
проектами допоміг зрозуміти, те, як в сучасних реаліях можемо 
максимально якісно використовувати час і ресурси для того, щоб 
конкретними вчинками допомагати нашим ближнім, а цим самим 
втілювати Христову Заповідь Любові», – зізнається учасник тренінгу о. 
Володимир Містерман.

Пригадуємо, що в червні у нашому місті вже відбувалась І частина 
цього семінару. Тоді сертифікат та необхідні управлінські знання 
отримало 19 осіб з 5 Єпархій та 2 Архієпархій України.

У майбутньому і надалі відбуватимуться чергові робочі блоки завдяки 
підтримці  БФ «Реновабіс», спільно з Інститутом лідерства та управління 
Українського Католицького Університету.

Продовжилася ліцензіатська програма з канонічного 
права на якій навчаються 20 студентів

В Івано-Франківську тривають заняття в рамках ліцензіатського 
навчання з канонічного права при Люблінському Католицькому 
Університеті. Дана програма акредитована при Апостольському 
Престолі й вже стала безпрецедентним досягненням для богословської 
освіти в Україні.
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З 24 червня по 8 липня у німецькому м. Кельн троє працівників 
Івано-Франківського Архієпархіального Управління - д-н Маркіян 
Букатчук, референт фінансового відділу, о. Тарас Путько, адміністратор 
будинку Архієпархіального Управління і Духовної Семінарії, та Сергій 
Підлетейчук, головний адміністратор готелю «Станіславів», мають 
можливість пройти двотижневу практику.

Стажування включає в себе пізнання всіх практичних сторін 
управлінської діяльності на базі конференційного будинку 
«Maternushaus», а також декількох інших структур та об’єктів 
Архієпархії Кельна – «Kardinal Schulte Haus», «Maria in der Aue», 
«Katholisches Soziales Institut».

З 30 липня по 5 серпня троє працівників Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ мають можливість пройти фахове стажування 
в своїх колег з Архієпархії Кельн (Німеччина). Для о. Володимира 
Лукашевського, д-на Маркіяна Букатчука та Дмитра Дем’яніва це 
чудова нагода познайомитися з передовими напрацюваннями в сфері 
мас-медіа та з культурою та ментальністю однієї з найрозвинутіших 
церковних структур Німеччини. Все це стало можливим завдяки 
старанням Архієпископа та Митрополита Івано-Франківського владики 
Володимира Війтишина та економа нашої Архієпархії прот. Михайла 
Клапківа.

Здобуття державної ліцензії для Івано-Франківської 
Академії Івана Золотоустого

Цей крок дозволить випускникам академії отримувати дипломи 
державного зразка.

У п’ятницю  30 листопада  стало  відомо,  що  Міністерство  освіти і науки 
України надало державну ліцензію Івано-Франківській академії Івана 
Золотоустого. Цей крок став можливий завдяки ініціативі Архієпископа 
і Митрополита Івано-Франківського Владики Володимира Війтишина, 
при активній діяльності Курії Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ та 
Ректорату Академії.

Академія є продовжувачем діяльності Греко-Католицької Духовної 
Семінарії в Станіславові (тепер м. Івано-Франківськ) закритої в 1945 
р. й відновленої в 1990 р. в складі Івано-Франківського Теологічно-
Катехитичного Духовного Інституту реорганізованого у 2000 р. в Івано-
Франківську Теологічну Академію.

21 травня 2018 року ВНЗ ще раз реорганізовано у Приватний заклад 
вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

Стажування працівників Архієпархіального Управління 
закордоном

Побачити працю німецьких колег, перейняти цінний досвід та привезти 
до України нові ініціативи – все це має на меті стажування трьох 
працівників Івано-Франківської Архієпархії в м. Кельн (Німеччина).
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Хронологія основних подій  
з життя Архієпархії за 2018 р. Б.

Січень:

08 січня  – В Івано-Франківську після Архієрейської Літургії, 
яку звершив Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир 
Володимир Війтишин, в храмі Царя Христа відбулось урочисте 
відкриття ІХ Різдвяного фестивалю «Коляда на Майзлях».

17 січня  – Католицька школа-гімназія імені святого Василя Великого 
відсвяткувала свою 16-ту річницю від дня заснування.  У шкільній 
каплиці, за участю Архієпископа і Митрополита Івано-Франківського 
Кир Володимира Війтишина, відбулися урочистості з нагоди радісного 
свята.

19 січня  – Після ранкової Літургії в Архікатедральному соборі, на 
річці Бистриця Надвірнянська вже традиційно зібралось кілька тисяч 
вірних, щоб взяти участь в урочистому богослужінню та освятити воду. 
Очолив моління Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир 
Володимир Війтишин.

28 січня  –  В Архікатедральному і Митрополичому Соборі 
Воскресіння Христового УГКЦ відбулася урочиста завершальна 
Розколяда за участю різноманітних колективів з усього Прикарпаття

Лютий:

14 лютого –  В Івано-Франківську протягом трьох днів, 12-14 лютого 
2018 року, відбувалися молитовні зустрічі представників чоловічих 
і жіночих спільнот богопосвяченого життя, які мають назву «Дні 
Богопосвяченого Життя». Такий захід вже багато років поспіль 
перед святом Стрітення Господнього організовує Комісія у справах 
монашества Івано-Франківської Архієпархії у співпраці з настоятелями 
та настоятельками місцевих спільнот. Всеукраїнський збір монашества 
відбувся цього року у Чернівцях 10 лютого, в якому близько 300 осіб 
взяло участь.

Березень

07   березня  –  На    гірськолижному   курорті «Буковель», з нагоди 

Близько тисячі школярів з цілого Прикарпаття 
відпочивали у Підлютому

Вже другий рік поспіль в урочищі Підлюте, що на Рожнятівщині, 
відбувалися літні християнські табори «Веселі канікули з Богом», які 
організовує Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ. Цьогоріч школярі з 
цілого Прикарпаття таборували тут з 4 червня по 26 серпня.

Програма табору передбачала участь в Божественній Літургії, 
можливість приступити до таїнств Сповіді та Святого Причастя. Також 
тут не забували і про фізичний розвиток та відпочинок дітвори. Кожний 
день був покликаний принести багато радості і незабутні емоції. 
Різноманітні спортивні ігри, естафети, руханки, банси, захоплюючі 
екскурсії форельним господарством, походи гірськими стежинами - 
все це приносило усмішки на дитячі обличчя та залишало неймовірні 
враження про перебування на веселих канікулах.

Загалом же на відпочинок завітала 921 дитина, з них – 42 це діти з 
малозабезпечених сімей та інших пільгових категорій. Вік кожного із 
них 11-14 років. Їхнім вихованням займалися спеціально підготовлені 
аніматори та семінаристи. Усього було проведено 12 заїздів.

«Цьогоріч, зусиллями фінансового відділу Архієпархіального 
управління, вдалося зберегти ціну за відпочинок в рамках собівартості 
проживання та харчування дітей. Це важливе досягнення, особливо для 
тих сімей, які  не можуть дозволити собі відпочинок в якомусь іншому 
місці, де значно дорожче», - каже Віце-економ Архієпархії прот. Віталій 
Максимів.
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28 квітня – В  рамках відзначення 125-ліття з дня народження 
єпископа Української Греко-Католицької Церкви блаженного 
священномученика Симеона Лукача, в Івано-Франківську відбулась 
презентація однойменного документального фільму. Містяни 
переглядали стрічку в компанії Блаженнішого Патріарха Святослава в 
кінотеатрі “Люм’єр”. 

29 квітня – Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук у 
неділю, 29 квітня, прибув на парафію святих апостолів Петра і Павла, що 
в с. Старуня, Богородчанського району. Патріарх очолить богослужіння 
з нагоди 125-річчя від дня народження священномученика Симеона 
Лукача.

Травень

04 травня – В рамках робочого візиту на Прикарпаття пані Лілія 
Гриневич провела зустріч з Владикою Володимиром Війтишином – 
Архієпископом і Митрополитом Івано-Франківським. Очільник 
греко-католиків Прикарпаття провів для пані-міністра екскурсію 
Архієпархіальним управлінням, Духовною семінарією та Навчальним 
корпусом Архієпархії.

06 травня – З нагоди Дня міста Івано-Франківська, у неділю 6 травня, 
на центральній площі біля міської ратуші відбувся спільний молебень 
за участю владик різних християнських конфесій. До молебню 
доєдналися сотні івано-франківців та гостей міста. Молилися за Боже 
благословення для усіх та мир в Україні.

06 травня – В Архікатедральному соборі Воскресіння Христового 
Архієпископ і Митрополит Кир Володимир Війтишин відслужив 
Божественну Літургію. Так розпочались святкування з нагоди Дня 
міста.

8 травня – В Івано-Франківську біля Меморіалу пам’яті борцям 
за незалежність України відбулося віче з нагоди Дня пам’яті та 
примирення.

11 травня – На території Фізкультурного коледжу, що по вулиці Гетьмана 
Мазепи, сьогодні, 11 травня, відбувся вже традиційний турнір з міні-
футболу на Кубок Архієпархії, який цьогоріч присвячений святкуванням 
1030-річчя Хрещення Руси України та 175-ї річниці від дня народження 
першого єпископа Станіславівського Юліана Пелеша.

125-ліття від дня народження блаженного Симеона Лукача, з 
благословення Архієпископа і Митрополита Кир Володимира Війтишина, 
Єпископа Кир Василія Івасюка та за сприянням гірськолижного курорту 
«Буковель» відбулися лижні змагання з гігант-слалому для священиків 
і студентів навчальних закладів Івано-Франківської Митрополії УГКЦ. 

14 березня – В готелі «Станіславів» відбувся четвертий медіа-форум 
«Церква і Журналістика». Зустріч представників ЗМІ розпочалася з 
вітального слова Архієпископа і Митрополит Івано-Франківського Кир 
Володимира Війтишина.

20 березня – На основі тісної співпраці Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ з Люблінським Католицьким Університетом у сфері освіти, 
а саме щодо підготовки спеціалістів канонічного права, як східного 
так і західного, сьогодні у Навчальному корпусі Івано-Франківської 
Архієпархії розпочався перший навчальний заїзд ліцензіатської 
програми з канонічного права.

24 березня – В Меморіальному комплексі Дем‵янів Лаз 
відбулося перепоховання останків 134 жертв комуністичного 
терору НКВС, яких віднайшли на вулиці Ленкавського. Похорон 
очолив Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володимир 
Війтишин у співслужінні Єпископа Коломийського Кир Василія 
Івасюка, Єпископа Чернівецького Кир Йосафата Мощича та 
духовенства, що чисельно зібралось на вшанування померлих.

25 березня - У V неділю Великого посту  вулицями Івано-Франківська 
пройшла традиційна Хресна Дорога, наміром якої стала молитва до 
Господа за мир та спокій у Батьківщині нашій Україні. До спільного 
моління долучились тисячі вірян з міста та всіх околиць Прикарпаття.

Квітень

5 квітня – У Страсний четвер в Архікатедральному соборі Воскресіння 
Христового Митрополит Володимир Війтишин очолив Вечірню з 
Літургією Василія Великого та здійснив Чин обмивання ніг дванадцятьом 
священикам Івано-Франківської Архієпархії.

22 квітня – У неділю мироносиць Архієпископ і Митрополит Івано-
Франківський Кир Володимир Війтишин очолив Божествену Літургію на 
завершальній зустрічі Школи християнського аніматора. По завершенню 
молінь Владика Володимир вручив дипломи про завершення вишколу ШХА.
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11 червня  – Митрополит Володимир завітав на «Веселі канікули з 
Богом» в урочище Підлюте.

14 червня –  Протягом трьох днів, з 13 по 15 червня, в Івано-
Франківську працівників економічних відділів єпархіальних структур 
УГКЦ навчали виконувати управлінські функції в команді на 
практичному тренінгу. У семінарі взяли участь 19 працівників з 5 
єпархій та 2 архієпархій УГКЦ.

23 червня – У с. Крилос, Галицького району, відбулася масштабна 
проща родин Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ. Очолив 
моління Митрополит Володимир Війтишин.

11 червня – Розпочалася  віднова  духа  для  священнослужителів  
Івано-Франківської Архієпархії. Цього року традиційні реколекції 
відбулися у чотири тури, три з яких проходитимуть в стінах Духовної 
семінарії, а також у вересні завершальна тура пройде віднову 
в реколекційно-катехитичному комплексі урочища Підлюте.

28 червня - 8 липня – Побачити працю німецьких колег, перейняти 
цінний досвід та привезти до України нові ініціативи – все це має на 
меті стажування трьох працівників Івано-Франківської Архієпархії в м. 
Кельн (Німеччина). 

Липень

01 липня – У м. Івано-Франківську по вул. Стуса, 29 Архієпископ і 
Митрополит Кир Володимир Війтишин освятив новозбудований храм.

10 липня – Відбулося урочисте вручення дипломів випускникам 
Івано-Франківської Духовної Семінарії св. Свщмч. Йосафата та 
Богословського Університету св. Івана Золотоустого.

11 липня – Для користі душі й тіла. В реколекційно-катехитичному 
центрі урочище Підлюте провели реконструкцію. Упродовж року 
Архієпархія готувала катехитів-аніматорів, які сьогодні працюють з 
дітьми протягом канікул. У той же час не забули в Архієпархіальному 
управлінні подбати і про належні умови.

Серпень:

02 серпня – Навчатися у найкращих: працівники прес-служби 
проходять стажування в провідних медіа Німеччини.

11 травня – Зблагословення Архієпископа і Митрополита Івано-
Франківського Кир Володимира Війтишина, у Архікатедральному та 
Митрополичому соборі Воскресіння Христового, розпочався перший 
Всеукраїнський великодній фестиваль хорової музики «Катедральні 
дзвони».

13 травня – Івано-Франківськом пройшов «Марш за життя і сімейні 
цінності», який традиційно відбувається уже протягом декількох 
років. До Маршу долучилися сотні івано-франківців і гостей міста, 
представники духовенства різних християнських конфесій.

13 травня – Уже одинадцятий раз поспіль в Івано-Франківську 
відбувається фестиваль Христового міста «Вгору серця». Його 
організатором є Молодіжна комісія Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ.

19 травня – В Івано-Франківській Духовній семінарії величне свято – 
цього дня наймолодші студенти І курсу вперше одягли свій щоденний 
одяг, мова йде про підрясники. 

20 транвя – Відбулася щорічна проща Івано-Франківської Архієпархії 
до Чудотворної ікони Божої Матері, що в Зарваниці.

25 травня – У Католицький загальноосвітній школі І ступеня 
та в Католицький загальноосвітній школі ІІ-ІІІ ступенів-гімназії 
св. Василія Великого лунає останній дзвінок на це радісне свято 
завітало чимало люду: вчителі, батьки, гості, духовенство і, звісно 
ж, самі учні. Привітав школярів із завершенням навчального року 
також Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володимир 
Війтишин.

30 травня – Був скликаний перший в історії Синод єпископів Івано-
Франківської Митрополії УГКЦ.

Червень

03 червня – У Крихівцях було освячено новозбудований храм Всіх 
святих. Чин освячення здійснив Архієпископ і Митрополит Івано-
Франківський Владика Володимир Війтишин.

03 червня – В стінах Івано-Франківської Духовної семінарії 
відбувся з’їзд вівтарних дружин. Даний захід був підготований та 
проведений за співпраці Івано-Франківської Архієпархії та ІФДС.
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 Листопад:

04 листопада – Відбулось урочисте вручення найвищої церковної 
нагороди – митри, ректору Івано-Франківської Академії Івана 
Золотоустого.

12 листопада – Митрополит Володимир зустрівся з УМХ. 

12 листопада  – В Опришівцях урочисто відзначили 110-ліття парафії.

22 листопада –  Нова будівля Католицької гімназії повністю готова 
до зими.

25 листопада – У Франківській духовній семінарії урочисто 
відзначили храмове свято.

 Грудень

01 грудня – В Івано-Франківській Духовній семінарії відбулися 
реколекції для дружин священиків. Духовні науки проводив о. Роман 
Микієвич, парох храму св. Архистратига Михаїла, що в м. Тисмениця.

03 грудня – Івано-Франківське Архієпархіальне управління активно 
працює над зведенням повноцінної клініки св. Луки, що по вул. 
Гарбарській, 26.

13 грудня – В день апостола Андрія Первозванного та 7-ту річницю 
заснування Івано-Франківської Митрополії УГКЦ вже втретє відбулася 
проща до Архікатедрального і Митрополичого собору Воскресіння 
Христового в м. Івано-Франківську на честь Блаженних новомучеників 
Івано-Франківських (Станіславівських) Івана Слезюка, Симеона Лукача 
та Григорія Хомишина.

13 грудня – Судовий вікарій Архієпархії удостоївся найвищої 
церковної нагороди.

17 грудня –  Митрополит Володимир вручив митру о. Богдану 
Куриліву.

18 грудня – Митрополит Володимир з працівниками Курії підбили 
підсумки 2018 року.

05 серпня  – У першу неділю серпня, завершилась VII Всеукраїнська 
Патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої в с. 
Крилос. Кульмінацією прощі стала Архієрейська Божественна Літургія, 
яку очолив Глава і Отець Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав.

05 серпня – Після завершення урочистої Архієрейської Літургії 
перед Галицькою чудотворною іконою Матері Божої у Крилосі, в 
Музеї «Митрополичі плати», пройшла прес-конференція Глави і Отця 
УГКЦ Патріарха Святослава. Тема заходу присвячена «Древньому 
Галицькому (Крилоському) Євангелію». Патріарх Святослав повідомив 
про повернення копії Галицького Євангелія 1144 р. до Крилоського 
музею «Митрополичі палати», наголосивши на тому, що дана подія 
ввійде в історію цілої України.

20 серпня – Понад 30 дяків та регентів з’їхалися до Івано-Франківська 
духовно обновитися і збагатитись. Реколекції відбуваються в стінах, 
де формуються майбутні священнослужителі – у Івано-Франківській 
духовній семінарії імені священномученика Йосафата. 

24 серпня - Жителі Івано-Франківська зібрались в центральній святині 
міста, щоб розпочати урочисте відзначення Дня Незалежності спільною 
подячною молитвою за рідну Державу.

 Вересень:

01 вересня – День знань в Католицькій школі розпочався з молитви.

24 вересня – Катехити в Івано-Франківську отримали канонічну 
місію. 

30 вересня – Під проводом Патріарха у Погоні пройшла Проща 
вервиці.

 Жовтень:

02 жовтня – В Івано-Франківську урочисто відкрили нову релігійну 
крамницю.

20 жовтня – В Івано-Франківську відбувся з’їзд мирян з цілого 
Прикарпаття.

30 жовтня – В Івано-Франківську розпочав свою роботу Синод 
єпископів Івано-Франківської Митрополії УГКЦ. Перший Синод 
відбувся навесні – 30-31 травня.
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співає імені твоєму, Всевишній» (Антифон). «Спаси нас Сину Божий, 
що воскрес із мертвих, співаємо тобі Алилуя».

«Боже святий, що у святих перебуваєш» - молиться священик в 
молитві Трисвятого. «Тебе трисвятими голосами серафими оспівують 
і херувими славословлять, і всі небесні сили тобі поклоняються... Ти 
сподобив нас, смиренних і недостойних рабів твоїх, і в цю хвилину стати 
перед славою святого твого жертовника і належне тобі славослов’я 
приносити. Сам Владико прийми із уст наших, грішних, трисвяту пісню 
і посіти нас благістю твоєю». 

І зближається хвилина, коли Цар слави, супроводжений у невидимий 
спосіб ангельськими хорами, має зійти з неба на престіл під видом хліба і 
вина. Ми також маємо долучитися до цих ангельських чинів і відложити 
всяку житейську печаль. «Ми херувимів тайну являючи і животворящій 
Тройці трисвятую пісню співаючи». «Бо достойно і праведно тебе 
оспівувати, тебе благословити, тебе хвалити, тебе бдагодарити, тобі 
поклонятися на всякім місці владицтва твого...» - молиться священик 
і закінчує: «Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і 
промовляючи». А хор співає: «Свят, свят, свят Господь Саваот, повне 
небо і земля слави твоєї. Осанна ввишніх. Благословен хто йде в ім’я 
Господнє. Осанна в вишніх». Ці слова чув пророк Ісая у видінні в 
Єрусалимському храмі, як ангели оточили Божий Маєстат і співали: 
«Свят, свят, свят Господь Саваот, повне небо слави твоєї». Свята 
Церква прийняла цю пісню до Святої Літургії, але до слів «повне небо» 
додала «і земля слави Твоєї».

Коли з’явився Божий Син - Господь наш Ісус Христос під 
Євхаристійними видами хліба і вина на престіл наших святинь, вітаємо 
його словами: «Тебе оспівуємо, Тебе благословимо, Тебе благодаримо, 
Господи, і молимось Тобі Боже наш». А молимось «за всіх і за все» 
і за цю ласку: «І дай нам єдиними устами і єдиним серцем славити і 
оспівувати пречесне і величне ім’я твоє Отця і Сина і Святого Духа, 
нині повсякчас і навіки вічні». За хвилину «Єдин свят, єдин Господь, 
Ісус Христос» вийде до нас, щоб з нами злучитися. Люди співають: 
«Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх. Алилуя».3 вірою і 
любов’ю ми прийняли Ісуса в храм нашого серця в Святому Причасті. 
Наша Мати-Церква каже нам дякувати за цю превелику ласку: «Нехай 
сповняться уста наші хваління твого, Господи, щоб ми співали славу 
твою, бо ти сподобив нас причаститися святих твоїх Божественних, 
безсмертних і животворящих таїн...».

ПРОПОВІДІ ПРОТОПРЕСВІТЕРІВ
Божественна Літургія

о. Олег Качмарський, 2 січня 2018 р. 

Свята Божественна Літургія - це безкровна жертва, в якій Христос- 
Спаситель поповнює свою жертву, що її Він приніс на хресті «за нас і 
нашого ради спасіння». Перед своєю смертю Господь наш Ісус Христос 
не захотів «залишити нас сиротами» (Ів. 15, 18). У Великий четвер на 
Тайні Вечері він перемінив хліб у своє Тіло, а вино у Найсвятішу свою 
Кров. Була це перша в історії людства Служба Божа.

Сподобалося Богові, щоб ця «жертва свята», яку приніс йому, його 
Єдинородний Син тривала до кінця світу. Установлюючи Пресвяту 
Тайну Євхаристії, хотів залишитися з нами «по всі дні життя нашого», 
тому дає своїм апостолам і їхнім послідовникам - єпископам, священикам 
доручення: «Чиніть це на мій спомин» (Лк. 22.19). І приноситься з 
цього часу ця Безкровна Жертва Служби Божої всюди, де є священики 
і божі люди. У цей спосіб запевнив Христос свою присутність аж до 
кінця світу.

Служба Божа - це сонце між Богослужіннями, бо це найважніша подія 
кожного дня. Як найкраще брати участь у Службі Божій? Як найкраще 
прославляти Бога? Сама Літургія підказує нам спосіб. «Воскресіння 
Твоє Христе Спасе, ангели оспівують на небесах і нас на землі сподоби 
чистим серцем Тебе співом прославляти» (Воскресна Стихира). Ціла 
Літургія переповнена заохотою до співу, бо це найкращий вияв нашої 
прослави Бога. Це найкраща форма спільної молитви. «Хто співає - 
подвійно молиться» - каже св. Августин. «Я буду Господеві співати 
поки життя мого, псалми співатиму - скільки буду жити. Нехай приємна 
йому буде моя пісня, у Господі я веселитимусь» - каже псалмопівець 
(Пс. 104). «Тобі належить хвала, тобі належить пісня» (Сподоби 
Господи). «Богородицю і Матір Світла в піснях звеличаймо» - закликає 
нас Утреня. Вже на першій Службі Божі співали апостоли. Коли Ісус 
довершив переміну хліба і вина у своє Тіло і свою Кров, Євангеліє каже 
: «І відспівавши, вийшли вони (Ісус з апостолами) на Оливну Гору» (Мт. 
26.30; Мр. 14.26). Відтоді християни теж співають на Службі Божій: 
«Благо є сповідатися Господеві і співати імені твоєму, Всевишній», 
«Восклекніте, Господеві вся земле, співайте імені його, віддайте славу 
хвалі його. Вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай же 
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у цієї Дитини відпущення: «Нині, Владико, можеш відпустити слугу 
Твого за Твоїм словом у мирі» (Лк 2,29). Старець не клопочеться 
тим, що це Немовля не походить з священичого роду, не випитує, де 
народилося, не потребує засвідчень Його месіанства, але досконало 
довіряє Духові Святому, Який відкрив йому правду. І тому бачить 
своїми очима Спасіння, приготоване перед усіма народами, Світло на 
просвіту народам і Славу Ізраїля, Господа і Спаса нашого Ісуса Христа 
(пор. Лк 2,30-32).

Сьогодні нам дана благодать не лише торкатися Спасіння, але 
приймати Його у серце. Не лише втішатися хлібом і вином, дарами 
Мелхиседека, але споживати Тіло і Кров, дар найвищого Архієрея і 
Бога. Не лише мить бачити Господа на схилі літ, чекаючи Його з’яви 
довгі роки, але постійно перебувати у Ньому.

З першого погляду, подія, Стрітення , яку відзначає Церква , здавалася 
звичайним буденним явищем. Такі ритуали проводили над кожним 
первістком чоловічої статі. Щодня сотні людей з усіх міст і містечок 
Ізраїля приходили до Храму та приносили своїх первістків. Але того 
дня Дух Святий відкрив Симеону та Анні, що на руках Діви Марії 
не звичайних малюк, але Той Єдиний, заради якого і було збудовано 
Єрусалимський Храм. Таким чином серед звичного буденного .життя, 
очі святих побачили майбутнє спасіння світу.

Щотижня ми збираємося у цьому храмі. Бачимо тих самих людей 
у тих самих стінах. Той самий священик із тим самим хором служать 
ту саму службу. І якщо це все, що ми бачимо в Церкві, то ми стаємо 
подібними до людей, які перебували в Єрусалимському Храмі у день 
Стрітення Господнього, але не впізнали Бога. Разом із тим, щонеділі 
Господь приходить до свого храму. Той хто бачить очами віри, впізнає 
Його у таїнстві причастя. Той, хто має вуха, почує Ного голос v читанні 
Євангелія. Але і це не все. Просвітлені таїнством святого причастя ми 
самі стаємо храмами, і Господь входить в наші серця...

На завершення свого слова хочу побажати кожному з нас такого дару 
бачення, яким наділив Бог Симеона Богоприємця та пророчицю Анну. 
Про Симеона говорить Святе Передання , що він переписував Святе 
Писання з єврейської на грецьку мову. А отже був просвічений Словом 
Божим.

А пророчиця Анна у пості й молитві проводиш свої дні . Це стало 
доброю основою для дарів Святого Духа , завдяки їм вони пізнали 

Виходячи «в мирі» і «в імені Господнім» ще раз «Славу і благодарення 
і поклоніння розсилаємо Отцю і Сину і Святому Духові» з вірою і 
надією, що «Христос, істинний Бог наш, за молитвами Пречистої своєї 
Матері помилує нас і спасе» за це, що ми оспівуємо Славу Його, «бо 
Він благий, добрий і чоловіколюбець». Тому добре воно, «благо є 
сповідатися Господеві і співати імені Твоєму, Всевишній».

Священик за чином Мелхиседека

о. Роман Балагура, 6 лютого 2018 р. 

У Посланні до євреїв автор вдало аргументує священство Icyca. 
Христос не походив з коліна Леві, з якого єдиного, згідно з законом 
Мойсея, могли виходити священики. Походив наш Господь натомість з 
коліна Юди, яке не мало жодних привілеїв щодо священичої служби. А 
однак, каже автор Послання, саме Ісус Христос є найвищим Архиєреєм. 
Не за чином Леві, а за чином Мелхиседека. Останній був царем і 
священиком, сучасником Авраама (пор. Бут 14,18). Власне автор 
Послання до євреїв доводить, що священство за чином Мелхиседека 
є вищим, аніж священство, установлене законом Мойсея. Адже, каже 
він, Авраам дав десятину Мелхиседекові, який благословив його (пор. 
Бут 14,20), тоді як Леві, сина Авраама, ще не було на світі.

Згідно з законом усі коліна Ізраїля, тобто усі нащадки синів Авраама, 
сплачували десятину священичому коліну - коліну їхнього брата Леві. 
А тут, навпаки, Авраам, а через нього Леві, його ще ненароджений син, 
сплачує десятину священику Мелхиседекові. Чому автор Послання 
називає Ісуса власне Архиєреєм за чином Мелхиседека? Бо Мелхиседек 
виніс Авраамові після його славної перемоги хліб і вино (пор. Бут 14,18), 
прообрази Євхаристії, яку установив Христос. Тому отже, Христос - 
найвищий Архієрей, а водночас Законодавець і Господь.

Таким чином не мав Ісус потреби бути принесеним до Храму на 
благословення чи бути посвяченим Богові, бо ж Сам Він - Бог. Він Сам 
- Той, Хто усе благословляє. Адже і сумніву не може бути, що нижчий 
благословляється вищим (Євр 1,1). А хто вищий за Бога? А однак 
Христос Господь зволив бути принесеним до Храму, бути взятим на руки 
Симеона, прийняти його прославу Бога та й благословити його відхід. 
Старець Симеон добре усвідомлений, що не він той, хто благословляє, 
а Немовля, Яке тримає на своїх руках. Добре усвідомлений, бо просить 
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направляюсь у 51 бригаду Володимир Волинську на передову. На той 
час бої точилися біля Іловайська, та іншими населеними пунктами.

Моє капеланське служіння мало характер просто бути з ними 
безпосередньо у величезному таборі. Маючи великий досвід мого 
священства я зрозумів, що їм потрібно відчути бойовий дух, та 
людяність, які має священнослужитель . Слово Боже і святі таїнства, 
сповідь чи просто психологічні індивідуальні бесіди є невід’ємною 
частиною їхнього життя. Капелан прямим обов’язком має вислухати 
військовослужбовців, щоб могли виконувати завдання за призначенням, 
щоб бути не просто військовослужбовцем, а воїном та справжнім 
захисником. Воїна взагалі не можна жаліти, в нього потрібно вірити! 
Його необхідно поважати і ним слід пишатись, щоб він це відчув. 
Жаль його знищить, зруйнує в ньому впевненість у собі, понівечить 
його ідентичність, що захищає духовний і психологічний добробут. 
Капелан в цій обстановці має надати душпастирську допомогу і опіку 
та задовольняти їхні потреби. Понести разом той тягар проблем, з яким 
вони зіткнулися , помолитись , закликати ім’я Боже, підвести якщо 
вийде до покаяння і сповідання, і не дати душі зачерствіти, щоб у ній 
не оселилося жало ненависті і бажання вбивати , щоб на руках воїна не 
було невинної крові.

Одне з найважливіших завдань капеланського служіння - допомогти 
людині залишатись людиною та поселити в її серце Бога.

Як військовий капелан, я від усіх капеланів та воїнів які служать в зоні 
АТО складаємо слова подяки Високопреосвященному Архієпископові і 
Митрополиту Ів- Франківському Володимиру Війтишину, за посилену 
підтримку економічного відділу нашої митрополії, вірним Архієпархії 
та нашому духовенству за надану матеріальну допомогу, котру 
отримували капелани та військовослужбовці попередньо і сьогодні, та 
найбільше дякують усім за постійну молитву, яка звершується в наших 
церквах за Божу ласку для свого народу, щоби вони живими- здоровими 
повернулись до своїх сімей та родин, щоб як найскоріше закінчилась 
війна із Божою перемогою над злом!

Господа.

Мета капеланського служіння одне-спасіння людських душ

о. Дмитро Бігун, 6 березня 2018 р. 

Чому капелани потрібні війську не лише під час війни, та в якому 
моральному стані Українська армія?

Історія душпастирської опіки ЗСУ розпочалася за довго до збройного 
конфлікту на сході України. На різних етапах розвитку українського 
війська по різному формулювалось це запитання, і водночас з’являлися 
різні бюрократичні перешкоди для здійснення цього важливого 
капеланського служіння. Зокрема скажемо, однією з таких перешкод, 
до якої тривалий час вдавалися, була стаття Конституції, що говорить 
про відокремлення церкви від держави. Слід зазначити, що така норма 
існує в усіх демократичних країнах, але це ніколи не перешкоджало 
створити інститут капеланства.

Що до ЗС України та за часів проголошення незалежності на рівні 
військового командування видавалися нормативні акти які могли б 
якось легалізувати працю священнослужителів, якщо не на офіційному 
рівні , та хоча би на волонтерських засадах.

УГКЦ саме на початку 2000х років у Львівському військовому 
інституті набула системного виміру, та почав роботу гурт молодих 
капеланів з отцем Степаном Сусом.

Особлива увага до необхідності задоволення духовних потреб 
військовослужбовців з’являється з початком російської збройної 
агресії. Тоді представники церков, точно так, як представники 
громадського суспільства, волонтери намагалися якось долучитися 
до найважливішого елементу в обороні держави - до духу самого 
військового і всім хотілося бути максимально ефективними . Спершу 
священнослужителі виїжджають на передову хаотично, без будь 
яких регулювань. І наступає питання: а як же легалізувати участь 
священнослужителя у житті військового колективу?

В серпні 2014 року на прохання преосвященного Володимира 
Війтишина, котрий звернувся до нас деканів прийняти цей дар Божого 
покликання до капеланського служіння у зоні АТО, я під страхом 
невідомості, але за покликом серця, добровільно вирушаю на схід в 
зону бойових дій і призначенням департаменту військового капеланства 
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стає Юда. Біблійні екзегети прослідковуючи те як Юда дійшов до 
зради кажуть, що першим і найбільш важливим поступком на шляху 
до зради, було те, що Юда не звертається до свого Учителя по імені. 
Він є з Ісусом три роки, він слухає Його, він ходить за ним проте не 
знає Його. Він фізично біля нього проте водночас є далеко від Нього. 
Тому він зраджує ба не знає Ісуса. В Біблії звертатися до особи по імені 
це знати її. Вся проблема і трагедія Юди в тому, що він не знає Ісуса 
особисто, він будучи біля нього три роки не зустрівся з ним. Схожа 
ситуація є у притчі про Блудного сина, блудний син краще знав батька 
аніж старшин, бо старшин хоч і служить батькові все ж до батька 
відноситься як до бізнес партнера.

Подивімся у своє життя чи ми знаємо Ісуса, ми безперечно є біля 
Нього, проте чи знаємо Його особисто, чи наші відносини з Ним дійсно 
є реальними та живими чи вони є відносинами любові!

Слова Ісуса вражали через його неймовірне життя. Він спілкується 
з чужинцями, блудницями, на бенкетах із митарями із відкидками 
суспільства.

Священики не є кращими за інших людей вони живуть звичайним 
життям виконують щоденні обов’язки проте від інших вони 
відрізняються тим, що у своєму житті вони дивляться на Ісуса. Ісус 
кличе і збирає навколо себе грішників, це Він продовжує робити 
сьогодні.

В ці останні дні святого посту придивімся на наші стосунки з нашим 
Господом, і тим приготуймо нашу душу до зустрічі з Воскреслим 
Христом!

Наслідування Христа

о. Володимир Вишнівський, 1 травня 2018 р. 

„Бог так полюбив світ, щоб кожен хто вірує в Нього не загинув, але 
мав життя вічне... (Ів. 3,16)

Яке велике терпіння прийняв на себе наш Спаситель, коли вели 
Його на Голгофу, яку тяжку покуту прийняв Ісус. Коли б ми частіше 
задумувалися за кого терпить наш Господь, то може б рішуче відкидали 
всілякі спокуси, старалися не грішити, а наслідувати Христа. Сьогодні 

Страсний Тиждень

о. Василь Пастух, 3 квітня 2018 р. 

Ваше Високопреосвященство, всесвітліші, всечесні Отці, преподобна 
сестро, пані Галино.

Ми знаходимося у великому страсному тижні та переживаємо разом 
із нашим Учителем -Ісусом Христом драматичні події історії спасіння.

І починаючи від Лазаревої  суботи свята Церква нам щодня перед 
очі ставить останні дні земного життя Ісуса та осіб які були біля нього, 
тобто тих осіб, які були свідками Його життя та страждань.

У Діяннях апостолів учнів Ісуса називається «свідками». Тай святий 
папа Іван -Павло 2 говорив про потребу свідчити віру у сучасному світі.

Свідчити можемо те, що самі побачили.

Словник Біблійного Богослов‵я каже:

«Свідчити це бути символом чи знаком, який уприсутнює Христа. 
Сьогодні свідок Христа це той, хто читає життя Ісуса Христа описане в 
4-х Євангеліях та живе ним так, що життя стає 5-ю євангелією. Кожен 
християнин та зокрема священик живучи євангелією, має писати 5-ту 
Євангелією, «Добру Новину».

Особисте свідчення це один з найуспішніших способів поширення 
науки Христа в сучасному світі.

Чому люди нам мають вірити ?! Слова у сучасному світі нікого 
не переконують. Багато хто і багато, що говорить. Скільки ми б не 
говорили про любов, милосердя, правду, нам ніхто не буде вірити поки 
наші Церкви і спільноти не будуть ставати оазами любові, милосердя, 
правди та розуміння.

Свідчення Христа - це не релігійна реклама чи пропаганда. Свідчити 
Ісуса означає жити таким чином, щоб життя втрачало всякий зміст, 
якщо воно не з Богом.

Ранньохристиянський письменник Тертуліан писав, що поган вражає 
те, як християни взаємно любляться, чи є в нашому священичому житті 
щось таке, що вражає інших?! 

Найдраматичнішою і найсуперечливішою особою в історії Ісуса 
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Священики-композитори Української Греко-Католицької 
Церкви

о. Петро Скрипник, 5 червня 2018 р.

11 травня, з благословення Архієпископа і Митрополита Івано-
Франківського Кир Володимира Війтишина, у Архікатедральному та 
Митрополичому соборі Воскресіння Христового, розпочався перший 
Всеукраїнський великодній фестиваль хорової музики «Катедральні 
дзвони».

У святкуванні приймали участь представники духовенства та івано-
франківці. Під час фінального дня прозвучали виступи: Муніципального 
академічного камерного хору «КИЇВ», камерного хору «SINE NOMINE» 
(м. Київ),

Патріаршого хору собору св. Воскресіння УГКЦ (м. Київ). Глядачі 
побачили високу майстерність і професіоналізм учасників хорових 
колективів.

У нашому східному обряді духовна музика зачаровує вірних, 
переплетена молитва із музичним матеріалом підносить душу до 
небес. Національно- культурне відродження на території Галичини у 
XIX столітті відбулося завдяки діяльності греко-католицької церкви 
як унікального соціокультурного явища. Греко-католицька віра 
стала осередком не лише освітньої, а й творчо- митецької праці її 
представників. Навколо церкви зосередилися основні культурні та 
освітні центри, які давали можливість не лише отримати фахову освіту, 
а и познайомитися з основними здобутками західноєвропейського 
мистецтва. Саме від рівня освіти священиків залежав інтелектуальний 
рівень народу, адже саме вони своєю просвітницькою діяльністю 
передавали знання наступним поколінням. Початок української 
професійної музики у Галичині у 19 ст. дали переважно священики. 
їхнє музикування починалося звичайно в крузі власної родини, що 
було для них пізніше поштовхом до розвитку професійної музики 
аж до публічних виступів. До найдавніших належить о. Юліан 
Добреловський (1760-1825) автор церковних і світських пісень, 
зокрема пісня «Дай нам Боже в добрий час», що була першим гимном 
галицьких українців. Наступною видатною постаттю був о. Олексій 
Заклинський (1819-1890) автор споминів «Записки пароха Старих 
Богородчан», член «Головної Руської Ради», посол до австрійського 
перламенту. Він залишив популярні пісні «Там де Чорногора», «Кажуть 

багато скептиків запитують: „Чому Христос терпить? Чому Бог несе 
хрест на Голгофу? Адже Він одним поглядом міг перемінити есе”. Та 
віруючі практикуючі християни розуміють, що ці терпіння з великої 
батьківської любові до свого сотворіння, а також це приклад, щоб 
навчити всіх нас, як потрібно любити, з якою покорою ми повинні 
нести свій хрест. Це приклад, щоб навчилися жертвувати себе заради 
ближнього. Христос без докору, терплячи на хресті прощає своїм 
кривдникам, і каже: „Прости їм Господи, бо не знають що роблять ”.

Одному відомому художнику поручили написати ікону, в момент 
знімання Ісуса - нашого Спасителя, з хреста. Митець не вірив у Бога, 
та коли писав образ, то неодноразово розважав цю подію, а саме - 
страждання Христа. І ось з святим Йосипом та Никодимом він малює 
себе де вони витягують цвяхи з тіла Ісуса. По завершення друзі 
здивовано спитали: „Чому із цими відомими і святими ти намалював 
себе?”. Відповідь вразила всіх: «3а своє життя я неодноразово своїми 
гріхами прибивав Ісуса до хреста і тепер в розкаянні я хочу допомогти 
витягти цвяхи з тіла нашого Спасителя».

Багато святих і богобоязливих людей наслідували і наслідують Христа. 
Одним і з таких був Блаженний єпископ - мученик Симеон Лукач. 29 
квітня 2018 року в селі Старуня Солотвинського деканату відбулася 
Архієрейська Літургія, яку очолив наш Патріарх з митрополитами, 
єпископами, духовенством та вірними нашої Церкви. Відбулось 
святкування з нагоди 125-річчя з дня народження Блаженного Симеона 
Лукача, а також Патріарх освятив музей в пам’ять нашій підпільній 
церкві.

В своїй проповіді Блаженніший сказав, що велика любов до Бога та 
усвідомлення до чого Господь покликав великого єпископа не дали 
відректися від своєї Церкви і служіння своєму народу. Кати вбили 
тіло, але не вбили того великого запалу для послідовників, які хочуть 
наслідувати святих наших мучеників, що віддали життя за нашу Церкву 
і її майбутнє.

В наш стрімкий неспокійний час ми повинні всі разом об’єднатися 
в молитві і просити Бога, щоб відвернув свій гнів, бо багато з нас не 
розуміють, чому живуть і кого повинні наслідувати. Гідне виконання 
свого обов’язку, щоденна Літургія, молитва, піст, добрий приклад 
у щоденному житті для всіх нас буде добрим наслідування нашого 
Господа Ісуса Христа.
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Стрийщини. Польський військово-польовий суд засудив його до 
розстрілу.

Михайло Вербицький - священик української греко-католицької 
церкви, один із найсвідоміших культурних діячів Галичини середини 
XIX ст., один із засновників національної композиторської школи. 
Найвагомішою обставиною, яка вирішила подальший напрямок 
життя та творчості М. Вербицького, було його навчання у Львівській 
духовній семінарії(1833- 1850), одному з найвидатніших культурних і 
освітніх українських центрів, в якій вчився з перервами. У 1850 році 
отримав сан священика і був спрямований на сільську парохію. Завадів, 
Залужжя, Стрілки

Старосамбірського району, останні 18 років життя був парохом у селі 
Млин на Яворівщині. Там і похований. Дослідники стверджують, що 
саме там, у Млинах, було написано пісню «Ще не вмерла Україна».

Пресвята Євхаристія

о. Василь Кривень, 3 липня 2018 р.

Пресвяту Євхаристію Наш Господь Ісус Христос встановив на Тайні 
Вечері, коли взяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням кажучи: 
«Беріть їжте це є моє тіло». Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм 
кажучи: «Пийте з неї всі, бо це кров моя (Нового) Завіту, яка за багатьох 
проливається на відпущення гріхів...» Чиніть це на мій спомин.

II Ватиканський Собор описує ціль започаткування Пресвятої 
Євхаристії так: «Наш Спаситель на останній Вечері, тієї ночі, коли 
його було видано на смерть, установив Євхаристійну Жертву свого 
Тіла й Крові, щоб на всі віки, аж до свого другого приходу, повторяти 
Хресну Жертву й таким чином довірити Церкві, пам›ятку своєї смерті 
й воскресіння: таїнство побожності, знак єдності, зв›язок любові, 
пасхальну гостину, на якій Христос приймається, дух наповнюється 
ласки й дається нам завдаток майбутньої слави» (Про Святу Літургію 
пар.47).

Святі Отці І тисячоліття як Східної, так і Західної церков почитають 
Пресвяту Євхаристію тільки в зв›язку з служінням Святої Літургії. Тому 
вони безнастанно призивають вірних до частої і навіть щоденної участі 
в Святі Літургії і Святому Причасті. Св. Юстин Мученик близько 155 

мені люди». Ці пісні були співані на галицьких парафіях до 1939 року. 
Наступний композитор о. Петро Любович(1820-1869) був диригентом 
церковного хору в Перемишлі, скомпонував службу Божу для хору та 
опрацював народні пісні для фортепіано. Священиком у Перемишлі і 
диригентом кафедрального хору був о. Іван Лаврівський (1822-1873) 
автор церковних і світських хорів, а також солоспівів для фортепіано 
та музики до театральних п›єс «Обман очей», «Роксолана» та інші. 
Отець Йосиф Вітошинський (1838-1901) був засновником і диригентом 
сільських хорів. Отець Порфирій Бажанський (1836-1920) священик у 
Львові, музичний теоретик і композитор, написав службу Божу, твори 
на чоловічі і мішані хори, музику до народних оперет і опери «Олекса 
Довбуш», «Весілля» та інших, підручник музичної ритміки і гармонії, 
підручник записування народних мелодій. Священик Олександр 
Духнович на Закарпатті (1803-1865) громадський діяч, оборонець 
української мови перед мадяризацією, письменник. Отець Іван Кіпріян 
(1856-1924) священик в Галичині, автор підручника теорії музики і 
церковного співу, вивезений москалями, помер у Сибіру. Отець Йосиф 
Кішакевич (1872-1953) народжений у Лежайську сьогодні Польща. 
Помер у Львові, автор хорових творів в тому числі кантат «Шевченкові», 
«Катерина», «Пресвятій Діві Марії», також коляд і релігійних пісень. 
Отець Віктор Матюк автор сольних популярних пісень «Цвітка дрібная» 
і на слова Шашкевича «Крилець». Визначне місце серед композиторів 
другої половини 19ст. посідає Денис Січинський, народився 1865 року 
у священичій сім›ї у Купчинцях на Тернопільщині, помер 1908 році у 
Станіславові.

В роки Перших Визвольних Змагань, зокрема, під час польсько-
української війни, коли вирішувались доля народу і країни, активну 
участь у побудові української держави відігравали священики 
української греко-католицької церкви . Одним з таких соціально 
активних священиків став отець Остап Ніжанківськии - сумлінний 
душпастир, талановитий композитор, кмітливий кооператор, щирий 
патріот, якому судилося стати мучеником за українську справу. 
Народився він у 1863 році, в селі Малі Діщушичі біля Стрию. Батько 
його, Осип Ніжанківський, був священиком. Остап Ніжанківський 
допомагає створювати легіон Українських Січових Стрільців, приймає 
присягу від них, три його сини самі йдуть до легіону, сам він править 
служби за загиблими, пише кантати на честь визволення Стрия від 
росіян, влаштовує шевченківські вечори, допомагає відроджувати 
господарство на селі і згодом фактично стає головним духівником 
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що на ньому приноситься найсвятіша Жертва Служби Божої і тому, що 
Найсвятіший Господь неба й землі перебуває в ньому під видом хліба... 
Це місце настільки святе, що простий християнин, й доторкнутися до 
нього не достойний. А священики, котрі є посвячені для Божої Служби, 
наближаються до нього лише зі страхом та чистим сумлінням. Це 
місце настільки святе, що на ньому не повинно бути нічого, що не є 
попередньо визначене нашим святим обрядом. ( Пастирський лист з 
1900р.).

Почитання Пресвятої Євхаристії має і мусить бути для нас завжди 
на першому місці. «Немає святішої, величнішої та важливішої дії», — 
каже Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький.

Священик - пастир

о. Іван Жук, 31 липня 2018 р. 

Як мене Отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй 
любові! Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив! 
(Ів. 15.9-12).

Високопреосвященніщий Владико-Митрополите,

Всесвітліші, Всечесні, Преподобні Отці!

Слава Ісусу Христу!

Маю велику честь і можливість поділитися сьогодні з Вами деякими 
думками на тему безперервного духовного відродження доброго 
пастирства. Ключовою особою у цій темі є Христовий священик. 
Священик - це людина для інших. Для Бога і для Божого народу.

Священик - це той, що стоїть перед Богом і як Христос навчає, він 
каже: «Нехай святиться Твоє ім’я; Нехай прийде Твоє Царство; Нехай 
буде Твоя воля». Без особистої і відкритої зустрічі з Богом, не можемо 
діяти в імені Бога. Священик Богові представляє потреби людей, а 
згодом для людей представляє те, що Боже: святе Євангеліє, святу Ного 
волю. Він має бути пророком: Говорити в імені Бога, «силою великою», 
і чинити ті самі діла, які робив сам Ісус Христос: «Хто в мене вірує, той 
так само діла робитиме, що їх я роблю. А й більше від них робитиме» 
(Йо 14,12). А що Христос чинив? Проповідував, недужих зціляв, 
прокажених очищав, мертвих воскрешав. Священик діє не в своєму 

року, щоб пояснити поганському імператорові Антоніну Пієві (138-
161рр.) що роблять християни пише: «У день, названий днем Сонця, 
відбуваються збори в одному місці всіх тих, хто живе в місті чи селі. 
Читаються спогади апостолів і писання пророків, наскільки дозволяє 
час. Коли читач закінчує, то, хто головує на зібранні, промовляє 
слово, щоб спонукати і закликати до наслідування тих гарних речей. 
Згодом ми всі разом встаємо і молимося «за нас самих, і за всіх інших 
де б вони не були, щоб отримати благодать виконувати в житті добрі 
діла і зберігати заповіді ,щоб таким чином осягнути вічне спасіння... 
згодом тому, хто головує над братами, приносять хліб і чашу з вином, 
змішаним з водою. Він їх приймає і воздає хвалу Отцеві всесвіту 
через ім’я Сина і Духа Святого і складає обширну подяку за дари, що 
їх нам Бог зволив уділити... Коли то, хто головує закінчив подяки, а 
народ радісно відповів, ті, кого в нас називають дияконами, роздають 
кожному з присутніх «Євхаристизовані» хліб і вино з водою, а також 
несуть тим хто відсутній».

Свято Пресвятої Євхаристії має західне походження, та з›явилося 
у 13 столітті. Днем свята обрано саме четвер, коли Христом було 
встановлено Тайну Євхаристії. Спершу це свято почало відзначатись 
в єпархії Льєж з ініціативи місцевого єпископа Роберта у 1247 р., але 
вже у 1264 році Папа Урбан IV проголосив його обов’язковим для цілої 
Західної Церкви.

В Україні Греко-Католицькій Церкві воно було введене постановами 
Замойського Синоду у 1720 р. і з того часу відзначається щорічно 
особливо в Галичині. Суттю свята є вшановування Євхаристії-Тіла і Крові 
Ісуса Христа, під видами хліба і вина, які є «джерелом та звершенням 
цілого християнського життя» і у ній присутнє усе духовне добро 
Церкви, тобто сам Христос. Велику пошану до Пресвятої Євхаристії 
закликає як і Східна так і Західна Церква. Київський Митрополит 
П. Могила у своєму требнику з 1646р. приписує як священикам, так 
і мирянам зберігати дуже велику почесть до Пресвятої Євхаристії. 
Священики мають з великою пошаною і побожністю торкатися до 
Святих Тайн, зберігати їх і віддавати їм постійну шану. До святилища 
повинні входити і виходити, і робити глибокі поклони. Подібно і Слуга 
Божий МитрополитА. Шептицький вимагає превеликої пошани для 
Святих Тайн на престолі. Найсвятішим місцем у церкві - каже він у 
пастирському посланні з 1900р. - це престол Божий, а на ньому кивот 
- палата Христа... Бо Святий Жертовник, то найсвятіше місце. А тому, 
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Так само метою нашого душпастирства є поступати на зразок 
Ісуса Христа, діяти в Його імені. То ж не може бути метою нашого 
душпастирства лише виконання треб, а милосердитися над народом, 
допомогти йому, зібрати його, заохотити і підтримати, ділитися з ним 
собою і своїм, дати їм хліб життя: хліб дочасний і вічний. Вказати шлях 
до раю, до якого ми маємо право зайти лише опісля останнього нам 
повіреного вірного. 

Звичайно це нелегко, більше того, навіть дуже важко. Але як каже 
псалмопівець Давид (Пс 23): «Навіть коли б ходив я долиною темряви, 
- я не боюся лиха, бо ти зі мною. Жезло твоє і палиця - вони дають мені 
підтримку».

І дійсно нераз у різних випробовуваннях ми потрапляємо в житейську 
долину темряви. Кожен з нас повинен перейти через цю «долину 
темряви. Але й там буде присутній Господь. Христос сам дійшов до 
брам Аду, до цієї долини темряви, щоб там нас супроводити. Він нас 
не залишить сам на сам. «Зійшов би я на небо - ти там є, ліг би я в 
Шеолі - і там ти» (Пс 139, 8). У «долині темряви» не треба боятися зла. 
«Долина темряви», тоді коли всі світла згасають, можуть бути також 
спокуси, знеохота, життєві випробування. І навіть у цих обставинах «З 
нами Бог». А священик зі свого боку як «другий Христос», має бути 
присутній з тими людьми, які переходять свою «долину темряви».

Не біймося цього, адже «Ного Жезло і Ного палиця - вони дають 
нам підтримку». Жезл є потрібний для пастиря, щоб відганяти лісових 
звірів, які намагаються пожерти повірених нам овець. Разом з жезлом є 
також посох, який є підпорою і допомагає у важких переходах. І Церква 
в особі єпископа користується жезлом, яким захищає віру проти її 
фальсифікаторів, проти орієнтирів, що по-правді не є орієнтирами, а 
навпаки лже дороговказами. Властиво користування жезлом може стати 
служінням любові. Але з другого боку, жезл повинен стати посохом, 
щоб допомогти іншим йти важкими стежинами життя та слідувати за 
Христом».

Тому то Апостол Павло закликає нас жити: «по правді та в любові» 
(Еф 4, 15).

Заносимо нашу молитву до Господа, щоб я і Ви і всі душпастирі нашої 
Церкви завжди були добрими пастирями на взірець Христа.

Духовна особа, як комунікатор Божого Слова

імені, а в імені Ісуса Христа. Отже, треба жити у Христі, щоб діяти, 
як Христос. Стиль життя Ісуса Христа завершується в Євхаристії: «Це 
моє тіло, що за вас ламається; це моя кров, що за Вас проливається»: 
реально, конкретно, і таїнственно.

Священик - це жива Євхаристія для Божого Народу. Він дає своє 
тіло «ламати», свою кров «проливати» на відпущення гріхів людей. 
Будучи Євхаристію для інших, він також є той, що служить Євхаристію 
- Божественну Літургію, яка є «джерелом і вершиною» всього 
християнського життя. Він промовляє, як Христос; «Це моє тіло, що 
ламається; Це моя кров, що проливається». Але ці слова спершу треба 
реально здійснювати у своєму священичому житті.

Тому священик не може бути тільки «служитель культу»: тобто той, 
що відправляє релігійні обряди. Обряди треба відправляти, але цього 
зовсім не вистачає, щоб бути справжнім священиком на зразок Христа. 
Ісус не хоче тільки «служителя культу», але євхаристійного священика, 
як того, що служить і віддає своє життя.

Папа Бенедикт свого часу навчав, що священик є «освячений в 
істині». Бути «освяченим в істині» означає бути «взятим з цього світу», 
взятим від себе самого, а бути відданим для Бога. Тому за словами 
Папи, ієрейські свячення є переданою власності: «взятий з цього світу 
і відданий Богові».

Священик не належить більше для себе самого. Він відданий для 
справ Бога і для інших людей. І додає Папа Бенедикт XVI, що кожний 
священик має приймати вимогливий характер істини; ставити опір 
великій і малій брехні, яка в той чи інший спосіб присутня у світі; 
приймати тягар правди, так само як треба приймати велику вимогливість 
любові».

Пастирське завдання священика, полягає в тому, щоб знати своїх 
овець і вівці відповідно, щоб відгукувались на його голос. Це «знати» 
не є поверхневе, але означає бути близько кожної людини, бажати їй 
добра. Папа Франциск ще глибше висловлює суть доброго пастиря, 
говорячи, що «пастирі повинні мати запах своїх овець».

Пастир є той, що вказує на правильну дорогу. Він іде попереду овець. 
Він добрий Пастир, який віддає своє життя за овець. Євангеліє нам 
каже, що Ісус «змилосердився над народом, бо вони немов вівці, що 
пастуха не мають» (Мр 6,34).
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увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи 
відплив від землі. І Він сів, та й навчав народ із човна (Євангеліє від Св. 
Луки 5:1-11).. 

Це один лише з уривків з Євангелій, який чітко дає зрозуміти, 
що Христос як комунікатор добре розуміє, що Він повинен вміти 
використовувати технічні посередники для передання своєї інформації. 
Човен і відстань Йому добре служать як сцена чи амвон, а вода, яка 
відбиває його голос є немовби сучасною акустичною підсилюючою 
системою. Отож, коли технічні засоби добре працюють, наступає ще 
важливіший момент комунікації, зміст мого мессиджу.  Зміст Христових 
промов завжди є простий, дотепний, повний порівнянь і доволі 
коротким. А ще промовляв Він до народу притчами. Цікаво, що перша 
притча Христова була про сівача. Як відомо, був той сівач щедрий. Сіяв 
так, що зерно падало повсюди: одне – край дороги, інше – між каміння, 
ще інше – між бур’яни… Але найбільша частина впала на добрий ґрунт 
і породила сторицею. По-різному аналізують теоретики цю притчу. 
Економісти кажуть: «Недобрим був господарем той сівач, потрібно 
було сіяти заощадливіше, так, щоб якомога менше зерна потрапило на 
неродючий ґрунт». Проте теоретики із наук про суспільні комунікації у 
цій притчі вбачають щось більше, вони в ній відкривають цілу теорію 
для мас-медіа. Згідно з нею Христос – це щедрий сівач слова, Який 
нікого не виключає. Він не говорив лише до когось, а промовляв до 
всіх, розрізнюючи проте, кожного разу свою цільову аудиторію; Він 
не прагнув аплодисментів чи визнання – лише хотів пожинати плоди 
морального життя людства; Він ніколи не вичерпувався у темах – Його 
актуальність викликає величезне здивування і зацікавленість і сьогодні 
та продовжуватиметься довіку. Робив він це щедро, не економив на 
нічому. Не пощадив він навіть свого життя. Поклав Він себе самого, 
як зерно до землі, яке проросло, воскресло і породило сторицею. 
Сьогодні Він запрошує нас бути Його свідками, щоб слово Його 
голосилося звідусіль: з амвонів наших храмів, з телеекранів, радіо, 
преси, соціальних мереж тощо.

Ідіть, і навчіть всі народи», – таке тихе і миле запрошення лунає до 
мене і до кожного співбрата у священстві. А тепер повторюю собі ще 
раз запитання, яке звучало на початку: Яким я є? Чи я є живим свідком 
та носієм Божого Слова? 

Чи вчуся я використовувати усі засоби для комунікації Євангелії? А 
це починаючи від звичайної парафіяльної дошки оголошень, анонімної 

о. Іван Стефурак, 2 жовтня 2018 р. 

 «Тож ідіть, і навчіть всі народи, хрестячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і 
Святого Духа!» (Мт. 8:19).

Високопреосвященний Владико-Митрополите,

Всесвітліші і Дорогі отці! 

Як нам відомо, рішенням Всеукраїнської ради церков 2018 рік 
був оголошений роком Божого Слова в Україні. Це не нова тема і 
про неї напевно ми багато чули ще від часів нашого семінарійного 
навчання... Виходячи з цього року Божого слова я хотів би коротко 
поділитися роздумами про духовну особу як комунікатора, комунікатора 
Божого Слова. Святий Іван Золотоустий каже, що священик є живою 
Євангелією для своїх вірних. Дуже часто, навіть коли він ще і не відкрив 
свого рота, ще нічого не промовив, Він вже своєю невербальною 
комунікацією, своїм виглядом, своєю поставою, щось комунікує. Так 
він може бути живою іконою свого Бога, а інколи, нажаль, і не дуже… 
Проповідь без прикладу є мертвою. Можливо потрібно, щоб життя 
ставало проповіддю? Запитання до мене, і мабуть до всіх співбратів у 
священстві. Папа Павло VI говорив: «Сучасна людина більше слухає 
свідків, ніж вчителів, а якщо й слухає вчителів, то лише тому, що вони 
є свідками». Тому в рік Божого Слова ставлю собі запитання: Яким я є? 
Чи я є живим свідком та носієм Божого Слова? 

Впродовж усієї історії спасіння Бог спілкується з людьми: через 
палаючі кущі, різні знаки, пророків. Але вся ця старозавітна комунікація 
є лише підготовкою до остаточного і найглибшого виміру спілкування 
Бога з людиною – Воплоченням Божого Сина. Христос був першим 
християнським комунікатором: Він прийшов, аби дати нам Життя (а це 
Життя було Його власним Життям – він «поділився» життям із нами. 

Коли Христос вийшов на привселюдну проповідь, то ретельно 
використовував Він усі необхідні засоби існуючі на той час, щоб Його 
месидж міг подолати усі шуми між відправником та одержувачем. Тому 
насамперед Він правильно використовував засоби для передавання 
інформації:

 І сталось, як тиснувся натовп до Нього, щоб почути Слово Боже, Він 
стояв біля озера Генизаретського. І Він побачив два човни, що стояли 
край озера. А рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І Він 
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нас покладене завдання пробивати цю стіну негативних новин і нести 
у світ добру новину. Для цього закликаймо усіх наших співбратів у 
священстві не боятися окрім недільної проповіді вийти на телебачення, 
написати статтю для газети, провести біблійні читання, організувати 
катехизацію, створити парафіяльну сторінку в соцмережах. Сьогодні 
всю цю техніку застосовують навіть невеличкі компанії. То тим більше 
ми, які є носіями слова Божого не можемо відставати. У нас не повинно 
стояти більше питання робити нам це чи ні. А перед нами повинно 
стояти завдання, як все це робити в більш креативний спосіб, щоб за 
нами пішли маси.

Сьогодні Христос кожному з нас каже: «Не бійся», ставлячи у приклад 
апостола Петра. Зі звичайної людської точки зору, які шанси міг мати 
простий юдейський рибалка, перед яким стоїть завдання проповіді в 
столиці тодішньої найбільшої світової імперії? Його шанси виглядають 
нульовими… Адже він навіть не володів латинською мовою, якою 
розмовляв тодішній римський світ. А втім, його проповідь розійшлася 
по всьому світу, “неможливе людям — можливе для Бога” (Лука 
18:27).  Тому підкріплені, Христе, упованням і надією на Тебе, сьогодні 
ми промовляємо разом з пророком Самуїлом: «Говори, Господи, Твій 
слуга слухає і готовий бути Твоїм Словом», 

Христові учні покликані запалювати надію

 о. Йосафат Бойко, ВС,  11 грудня 2018 р.  

Це слова Папи Франциска, звернені до всіх вірних у другу неділю 
передріздвяного періоду, так званого «Адвенту», що бере початок у 
латинській мові – «adventus» – похідне від «advenio» (приходжу) і готує 
нас до святкування Різдва Христового. 

Я сьогодні хочу використати ці слова для нашого з вами роздумування 
в цей передріздвяний час, оскільки священики, особливим способом 
мають таке покликання – «запалювати надію», більше ніж звичайні 
християни; це не просто покликання, це є святий обов’язок нашого 
стану підтримувати людей, запалювати надію, вселяти надію, бути 
надією для Божого люду, підтримувати народ Божий за допомогою тих 
засобів, які нам залишив Христос і доручила Свята Церква – це молитва, 
це святі таїнства, це Слово Боже і робити це як «Добрий Пастир», не 
просто як «Пастир», але як «добрий Пастир», який піклується, дбає, 

скриньки запитань та пропозицій, катехизації для дітей, молоді та 
дорослих, належної підготовки до змістовної проповіді. 

Усі ці названі засоби комунікації допоможуть зрозуміти нашим 
парафіянам, що священик — це не той, хто має знати відповіді на всі 
запитання. Він теж людина, яка має свої запитання й може вести діалог. 
На багато запитань, можливо, іще немає відповіді — церква шукає їх 
і дає відповіді в режимі реального часу, бо церква — це ми, а пошук 
відповідей — процес діалогу. Церква — це громада, з якою потрібно 
постійно вести діалог. Можливо це моє суб’єктивне і дай Господи, 
щоб було помилковим враженням, але чомусь мені виглядає, що 
нерідко священики спілкуються замало з громадою, як і чиновники, які 
відгороджуються від запитань і проблем парканами.

А сучасні засоби комунікації мені дозволяють іти ще далі. З моїм 
сучасним смартфоном я в сотні разів більше озброєний від професійного 
журналіста 20-ть років тому. Парафіяльні групи в месенджері, вайбері 
чи вацапі дозволяють мені масово комунікувати з моїми парафіянами і 
позабогослужбовий час.   

В цьому контексті ставлю собі ще інше запитання: чи є Христос на 
Facebook? Першою відповіддю, що спадає на думку, буде «ні». Та 
коли починаєш роздумувати про це з погляду Євангелія — «Де двоє та 
троє зібрано в Ім’я Моє — там Я серед них», то виходить, що інколи 
Його може не бути в деяких розмовах між священиками, зате Він буде 
серед тих, хто про Нього говорить у соціальній мережі. Ви не знайдете 
Його сторінки, Він діє інакше — Він між сторінками. Тому потрібно 
навчитися подавати на моїй сторінці Facebook мої парафіяльні новини 
так, щоб читач відчув, що живу вже не я, не моя самохвала, а в події, 
яку моя парафія організувала і яку я висвітлюю живе в ній Христос. 

Таким чином я стаю живим комунікатором Божого слова. Канадський 
теоретик з суспільних комунікацій твердив, що новину робить погана 
новина. І, нажаль, це правда. Кожного дня маса негативних новин 
заглушують світлі новини. До прикладу, як часто вам доводилося почути 
в ЗМІ про те, що в нашій Архієпархії незабаром буде зреалізуваний 
ігровий інклюзивний майданчик для дітей інвалідів, чи про те, що в нас 
є монахині, які день і ніч трудяться, щоб вберегти пригнічених жінок 
від кроку до аборту. Нажаль все це і багато іншого доброго не робить 
новини… Новину про всіх нас зробить проте, нажаль, одиничний 
скандал, до якого матиме лише один-однісінький священик… Саме на 
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поки живе тут, на землі і не дозволяє людині розчаровуватися, опускати 
руки. Надія дає нам силу впорядковувати дочасне життя (особисте, в 
родині та у суспільстві з Богом та його законами).

Господь оцей процес впорядкування дочасного життя, згідно Божих 
законів, доручив Христовій Церкві і, зокрема, її апостолам та їхнім 
наслідникам. Господь дав декілька вказівок, як наприклад «Без мене 
ж ви нічого чинити не можете» (Ів 15,5), але також каже «Хай не 
тривожиться серце ваше, і не страхається!» (Ів 14,27), бо «я з вами по 
всі дні аж до кінця віку» (Мт 28,20).

Тому, всі священики покликані до такого особливого служіння у 
Церкві Христовій – запалювати цю надію довірених душпастирській 
опіці людях.

ЯК КОНКРЕТНО, СВЯЩЕНИК ПОВИНЕН ЗАПАЛЮВАТИ 
НАДІЮ У ЛЮДЯХ:

1. Найперше, сам особисто повинен вірити у постійну Божу 
присутність та Божий допуск, навіть, найважчих життєвих труднощів, 
таких як хвороби, негаразди, випробування, труднощі, спокуси; ніхто і 
ніщо Богові не є байдужим, тому варто терпеливо зносити все.

2. Проповідувати і навчати, що в житті все відбувається з Божої 
волі, або ж з Божого допуску: «Воля Божа: святість ваша» (І Сол 
4,3) і «Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, - покликаним за його 
постановою, усе співдіє на добро» (Рим 8,28). Навіть труднощі і різного 
роду випробування в Церкві відбуваються з Божого допуску.

3. Люди, звертаються до священика, інколи, як до останньої інстанції, 
у своїх життєвих випробуваннях, безвихідних ситуаціях і сподіваються 
на його підтримку. Але підтримка чи порада, які може дати 
священик, повинні ґрунтуватися на Божому об’явленні і на вченні 
Церкви, і ніколи не повинна противитися офіційному вченню 
Церкви (священик не має права радити чи рекомендувати різних 
новітніх «спасителів», знахарів, «бабок», які мають способи порятунку, 
але повинен вселяти надію на Божу силу і порятунок (молитва, Святі 
Таїнства Покаяння і Євхаристії, духовні розмови, а не інші дивні 
практики, не благословенні Церквою). Підтримка і поради покликані 
давати надію на краще.

4. Священик повинен уникати критиканства у сторону церковної 

підтримує і робить це «добрим способом».

Святі Отці Церкви навчають про три приходи Христові. Перший – 
це коли Господь прийшов у цей світ, воплотившись «від Діви Марії» 
більше дві тисячі років тому. Цей прихід був тихим і скромним. Другий 
прихід буде при кінці світу і він буде славним, коли Христос прийде 
судити живих і мертвих. А третій прихід – між двома іншими, і він 
відбувається в нашому житті повсякчасно, коли Христос приходить, 
щоб оселитися в людині (через таїнство Хрещення), жити в ній (через 
Божу благодать і таїнство Пресвятої Євхаристії) і таким способом 
привести її до Царства Небесного.

Коли ми згадаємо людей Старого Завіту, то ми помітимо, що вони 
жили надією на сповнення пророцтв, що має прийти Месія. Візьмемо 
до прикладу два пророцтва про народження Ісуса Христа: 

Ісаї 7,14: «Оце ж сам Господь дасть вам знак: ось дівиця зачала, і 
породить сина і дасть йому ім’я Еммануїл»

Ісаї 9,5: «Бо хлоп’ятко нам народилося, сина нам дано; влада на 
плечах у нього; і дадуть йому ім’я: Чудесний порадник, сильний Бог, 
Отець довічний, Князь миру».

Старозавітні люди, які втратили дар благодаті «бути з Богом», 
«ходити у Божій присутності», вони очікували прихід Месії, прихід 
Того, Хто зможе владнати той безпорядок, спричинений відступом від 
Бога, первородним гріхом. І так, як вони очікували колись на прихід 
Месії, надіялися на прихід Христа Спасителя (бо Господь пообіцяв був 
і пророки це звіщали), так і ми у Церкві молитовно готуємося і очікуємо 
цього приходу, щоб відзначати Різдво Христове, прихід Господа, без 
Кого все існуюче втрачає свою сутність.

Як християни, і як Церква ми живемо чеснотою надії на прихід 
Царства Божого, на спасіння, на кращі часи, на Боже Провидіння. Ми 
віримо, що ходимо під одним Богом і живемо під пильним оком Божим, 
ми віримо у силу святих Таїнств, ми віруємо в «єдину, святу, соборну 
і апостольську Церкву», ми покладаємося на Бога, уповаємо на Нього. 
Церква вчить, що «чеснота надії зроджується з віри і полягає в очікуванні 
повноти Царства Божого, яке вже є дароване людині» (Катехизм УГКЦ 
«Христос – наша Пасха» див. № 840). Саме надія є рушієм людини у 
напрямку Господа Бога, який починається у вірі і прямує до любові. 
Надія є чеснотою людини, яка мандрує, прямує до Царства Божого, 
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Загальний план діяльності Комісій на 2019 р. Б. 

КАТЕХИТИЧНА КОМІСІЯ 

09 лютого - День віднови духа для катехитів, методичне засідання, 
майстер-класи

21 лютого – Зустріч голів Єпархіальних катехитичних комісій у Львові

04 березня – Засідання Катехитичної комісії Івано-Франківської 
архієпархії

14 квітня - Семінар для катехитів з презентацією програми для літніх 
християнських таборів

20 травня - Засідання Катехитичної комісії Івано-Франківської 
архиєпархії

14-16 травня – Формаційний семінар для голів та працівників 
катехитичних комісій у Львові

01 черрвня - Х Архиєпархіальна проща учнів катехитичних шкіл та 
катехитів до чудотворної ікони Богородиці у Погоні

16-18 серпня - Реколекції для катехитів архиєпархії, с. Гошів (о. Андрій 
Цікало, сконтактувати в травні)

3-5 вересня - Формаційний семінар для голів та працівників 
катехитичних комісій у Жовкві

28 вересня -  Святкування Дня катехита, вручення канонічної місії, Чин 
благословення на катехитичне служіння

16 листопада - Християнська інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» 
тема «Дари плоди Святого Духа», архієпархіальний рівень

30 листопада - Християнська інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» 
тема «Дари плоди Святого Духа», всеукраїнський рівень

08 грудня - Семінар для катехитів по активних методах роботи

12 грудня - Зустріч голів Єпархіальних катехитичних комісій у Львові

_______________________________________

Дати можуть змінюватись в залежності від непередбачуваних обставин.  
Детальніша інформація та анонси за посиланням https://www.facebook.
com/katehyty.komisia

влади, своїх співбратів у священстві, у сторону Церкви, як «третьої 
особи» (ЦЕРКВА – ЦЕ ВСІ МИ) та поширення поганих чуток, 
обговорень, пліток, що завжди не додає надії, але дуже часто сприяє 
тому, що вірні відходять від церковного життя, втрачають довіру до 
самих священиків. Навіть, якщо ми бачимо помилки у наших співбратах, 
чинімо виправлення по-євангельському, а не по світському. Критика, 
осуд і обмова не запалюють надії, але її знищують у людських душах.

5. Священик повинен ставитися до людей з лагідністю і добротою, 
як «Добрий Пастир», який шукає за вівцями і старається привести їх 
до єдиного стада, яким є Церква Христова  і ніколи не дозволити собі 
кричати, ображати, звинувачувати людей, бо ніхто нам на це не дає 
права, а в людях вбиває надію, навіть на Церкву на чолі зі священиком.

6. Священик повинен старанно і турботливо «шукати» за кожною 
людиною, довіреною його душпастирській опіці – за кожною 
людиною, яка живе на тій чи іншій парафії. Керуючись біблійною фразою 
«Адаме, де ти?», священик у совісті свого служіння та у християнській 
надії повинен шукати за людьми, не лише у час йорданських відвідин, 
але частіше і не заспокоюватися, поки не приведе тої чи іншої людини 
до храму.

7. Священик повинен мати надію, що кожна людина, якщо на це 
Божа воля і старання відповідального душпастиря, рано чи пізно 
прийде до Господа, навернеться, тому ніколи на нікому не можна 
«ставити хреста», а старатися про привернення всіх людей до Церкви, 
навіть тих, які жили без Церкви і Її не признавали.

8. Священик у совісті зобов’язаний присвятити свій час та 
організовувати навчання дітей, молоді, відповідно готувати 
наречених до подружнього життя, до чого нас зобов’язує Свята 
Церква, з глибокою надією, що його старання та Божа допомога 
сприятиме тому, що в нас буде свідома християнська молодь і міцні 
християнські родини.

9. Священик повинен по-євангельському застерігати вірних 
перед двома гріхами проти надії – проти надмірної надії на Боже 
милосердя і проти безнадії на Боже Милосердя (розпуки). Необхідно 
бути вірним у виконанні Божих заповідей любові Бога понад усе та 
любові ближніх як самих себе і не можна опускати руки, коли щось в 
житті не вдається, але плекати надію на Бога і на його Милосердя.
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Квітень:

Протягом місяця - Підготовка до прощі випускників та католицьких 
шкіл;

08-14.04 - Тиждень Католицького шкільництва; 

13.04 - Програма духовної формації аніматорів «Зрілість і лідерство»;

Семінар для адміністративних працівників, батьків, вчителів 
католицьких шкіл.

Травень:

18.05 - Проща випускників ПОГОНЯ;

Засідання комісії Івано-Франківської архиєпархії;

Зустріч Голів Єпархіальних Комісій. Семінар для духівників;

Проща католицьких шкіл с. Зарваниця.

Червень:

27.05 – 07.06 Пришкільні табори;

01.06 - Проща католицьких дошкільних закладів освіти с. Гошів;

04-15.06 - Формаційний семінар для вчителів Угорницької школи;

04-15.06 - Формаційні семінари для вчителів;

06-08.06 - Програма духовної формації аніматорів «Зрілість і 
лідерство». Виїзний вишкіл.

Липень:

Робота над поточними проектами комісії

Літні християнські табори спільно з ІФ осередком БХА

Розробка навчальних програм для Педагогічного освітнього центру 
ім. Йосифа Вельямина Рутського

Серпень:

 Формаційні семінари для батьків Львів;

19-30.08 - Участь у серпневих педагогічних конференціях;

22-25.08 - Піша проща до Гошева за мир в Україні.

КОМІСІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ 

Січень:

Розробка навчальних програм для Педагогічного освітнього центру 
ім. Йосифа Вельямина Рутського;

14.01 - День школи св. Василія Великого;

10-12.01 - Формаційний семінар для педагогів; 

Зустріч Голів єпархіальних Комісій;

26.01 - Програма духовної формації аніматорів «Зрілість і лідерство»;

Візитація католицьких шкіл (о. Петро Майба).

Лютий:

6.02 - Засідання комісії освіти і виховання Івано-Франківської 
архиєпархії;

09.02 - Формаційний семінар для вчителів Богородчанського району; 

09.02 - Програма духовної формації аніматорів «Зрілість і лідерство»;

13.02 - Засідання оргкомітету по організації прощі випускників;

16.02. - Формаційний семінар для Івано-Франківського осередку БХА;

Розробка навчальних програм для Педагогічного освітнього центру 
ім. Йосифа Вельямина Рутського.

Березень:

02.03 - Програма духовної формації аніматорів «Зрілість і лідерство»;

Віднова духа по школах (за окремим планом) – протягом Великого 
посту;

06.03 - Засідання оргкомітету по проведенню прощі випускників; 

20.03 - Семінар по проведенню літніх таборів;

23.03 - Дні духовної віднови. Формаційний семінар для лідерів 
батьківських спільнот;

25-29.03 - Формаційний семінар для вчителів католицької школи;

25-29.03 - Формаційний семінар для вчителів Угорницької школи;

25-29.03 - Формаційний семінар для вчителів.



~114~ ~115~

· Загальний план діяльності Комісій на 2019 р. Б. ·· Вісник Івано-Франківської Архієпархії №15 [2018 р. Б.] ·

* Сертифікатні програми ІФБУ для катехитів, учителів, шкільної 
молоді

* Робота над заснуванням закладів освіти християнського спрямування 
(дошкільних, базових середніх)

* Робота над створенням позашкільних парафіяльних закладів освіти 
християнського спрямування

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

МОЛОДІЖНА КОМІСІЯ

Січень:

01.01. – новорічні зустрічі, богослужіння і спільна молитва молоді у 
парафіях Архієпархії;

01-05.01. – участь молоді Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ у 
Європейській зустрічі ТЕЗЕ-2018 у Мадриді (Іспанія);

09.01. – зустріч з молодими людьми учасниками прощі Тезе в Мадриді;

25.01- 30.01. - Йорданське благословення свяченою водою учнів шкіл, 
ліцеїв та училищ м. Івано-Франківська;

29.01. – Відзначення річниці бою під Крутами: процесійний похід та 
панахида.

Лютий:

1.02.-05.02. - Йорданське благословення свяченою водою студентів 
вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська.

02.02. - Благословення міської спартакіади присвяченої, пам’яті 
героїв Крут.

21.02. - Збори голів молодіжних християнських організацій у 
приміщенні Молодіжної комісії Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Березень:

Великопосні реколекції для студентської молоді;

Вересень:

01.09 - День знань в Україні;

03.09 - Засідання комісії Івано-Франківської архиєпархії;

07.09 - Зустріч з батьками Івано-Франківського осередку БХА;

21.09 - День батька в Україні;

28.09 - Зустріч Голів Єпархіальних Комісій; 

28.09 - Всеукраїнська проща освітян до Зарваниці.

Жовтень:

02.10 - Засідання комісії Івано-Франківської архиєпархії; 

07.10 - День працівників освіти; 

19.10 - Програма духовної формації аніматорів «Зрілість і лідерство». 
ІІ рік; 

28.10-01.11 - Формаційний семінар для вчителів католицької школи;  

28.10-01.11 - Формаційний семінар для вчителів Угорницької школи; 

28.10-01.11 - Формаційний семінар для вчителів; 

28-31.10 - Реколекції для освітян.

Листопад:

09.11 - Програма духовної формації аніматорів «Зрілість і лідерство». 
ІІ рік.

Грудень:

11.12 - Зустріч голів єпархіальних комісій;

14.14 - Засідання комісії Івано-Франківської архиєпархії.

Систематичні заходи:

* Кожна 2-га субота місяця – зустрічі з Івано-Франківським осередком 
БХА (за окремим планом)

* Формаційні семінари для вчителів католицької школи, шкіл та 
ДНЗ християнського спрямування, а також педагогів загальноосвітніх 
навчальних закладів протягом канікул (4 рази на рік протягом 3-х років)
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Серпень:

03-04.08. – 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.

Вересень:

01.09. – участь у святі першого дзвоника у ЗШ №21 та ВПУ СОТ; 
молебень у Катедальному соборі Святого Воскресіння з нагоди початку 
навчального року;

15.09. – 3-я неділя вересня – учнівська проща до Гошева;

Проща до Зарваниці з працівниками Пенітенціарної служби;

Паломницька поїздка до Святої Землі;

Збори голів Молодіжних комісій;

Зустріч з головами і представниками молодіжних християнських 
організацій;

Щонедільні зустрічі групи молоді Тезе-2020.

Жовтень:

Щонедільні зустрічі групи молоді Тезе-2020;

Паломницька поїздка до Меджугор’є;

Проведення реколекцій для Мальтійської молоді.

Листопад:

23.11. – поминальна панахида за жертвами голодомору 32-33 рр.;

Участь у вечорах пам’яті з нагоди річниці голодомору у навчальних 
закладах міста;

17.11. -  Молитва у храмах міста за молодь з нагоди міжнародного дня 
студента;

Щонедільні зустрічі групи молоді Тезе-2020.

Проведення реколекцій для Мальтійської молоді;

Заходи, присвячені організації фестивалю християнського міста 
„Вгору серця”;

Зустріч зі студентами Прикарпатського Національного Університету 
ім. В. Стефаника; 

Проведення Хресних Доріг у Вузах, коледжах та технікумах Івано-
Франківська.

Квітень:

12.04. - Проща до Майданека (Польща);

16-18.04. -  Великопосні реколекції для студентської молоді;

21.04. - Квітна Неділя – День Молоді.

Травень:

7.05. - Збори голів молодіжних християнських організацій у 
приміщенні Молодіжної комісії Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

12.05. - Фестиваль Христового міста „Вгору серця”;

12.05. – Святкування  Дня Матері на парафіях;

19.05. – участь молоді в Архієпархіальній прощі до Зарваниці/

Червень:

Збори голів молодіжних комісій у деканатах;

Участь у міській Молодіжній раді в приміщенні Івано-Франківського 
Міськвиконкому;

Проведення молодіжних таборів в Архієпархіальному молодіжному 
духовно-реколекційному центрі ім. Андрея Шептицького у с. Рибне 
Тисменицького району.

Липень:

13.07. - 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.
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Червень:

08.06 – щорічна проща родин до Крилоса.

Липень:

01 - 07. 07 – пройде табір для сімей монастир сс. Пресвятої Родини, 
Гошів.

Серпень:

05-18.08 – пройде родинний відпочинок на морі (місце 
уточнюватиметься).

Вересень:

21.09 -день благословення вагітних родин (Архикатедральний собор);

22.09 -  «свв. Йоакима і Анни» - день благословення сімей, що не 
можуть мати дітей (Архикатедральний собор).

Жовтень:

11-13.10 - пройдуть дні духовної віднови для кризових сімей (ті, що 
на грання розлучені або ті, що не живуть вже, але шукають шляхів для 
примирення);

19.10 – день духовної віднови для священичих родин.

Листопад:

29.11.-01.12 – реколекції для родин.

Грудень:

18.12 – святкування з родинами свята св. Миколая (Катехитичний 
центр поряд з Архикатедральним собором). 

КОМІСІЇ У СПРАВАХ ДУШПАСТИРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я

19 січня – 14 лютого - Відвідини капеланами та семінаристами мед- 
закладів з Йорданським благословенням та співом коляд; 

7 лютого - Зустріч медичних капеланів; 

11 лютого - XXVIІ Всесвітній День хворого;

10 лютого - Презентація та роздуми над Посланням Папи Франциска 
у лікувальних установах;

Грудень:

19.12. –  Свято Миколая на парафіях;

Збори голів деканальних молодіжних комісій;

Участь молоді Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ у Європейській 
зустрічі ТЕЗЕ-2020.

КОМІСІЯ РОДИНИ

Січень:

07.01-17.01 - спільна коляда спільноти «Подружні зустрічі», що діє при 
Архикатедральному соборі Воскресіння Христового по приналежних 
до спільноти сім’ях;

13. 01 - святкування Старого «Нового Року» з сім’ями - Кактехитичний 
центр при Архикатедральному соборі;

19.01 - комісія спільно з родинами братимуть участь у міському 
Йорданському освяченні води та купанні на р. Бистриця. 

Лютий:

02.02 – відбудеться паломницька поїздка з сім’ями (батьки та діти) та 
м. Тернополя шопку-вертеп України до монастиря оо. Францисканів та 
до Зарваниці;

12-13.02 –  родинна спільнота «Подружні зустрічі» братиме участь у 
нічних чуваннях в Крилосі.

Березень:

12-13.03 – родинна спільнота «Подружні зустрічі» братиме участь у 
нічних чуваннях в Чернівцях.

22.03-04 – пройдуть реколекції для сімей у монастирі сс. Пресвятої 
Родини, Гошів.

Квітень:

13.04. – пройде день духовної віднови для священичих родин 
(Катехитичних центр поряд з Архикатедральним собором).

Травень:

17-19.05 – пройдуть дні духовної віднови для кризових сімей (ті, що на грані 
розлучення або ті, що не живуть вже, але шукають шляхів для примирення).
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7 квітня - День подяки за дар життя. Всесвітній День здоров’я. На 
свято Благовіщення продовжити практику духовного усиновлення 
ненароджених дітей.

Молебень перед міським пологовим будинком у подяку за дар 
життя.  

28 березня - Духовні реколекції на тему: «Ближній – ікона Христа» і 
Таїнство Соборування в міському пологовому будинку. 

2 квітня - Духовні реколекції на тему: «Ближній – ікона Христа» і 
Таїнство Соборування в лікарні СБУ. 

5-7 квітня - Реколекції для медпрацівників “Гідність і покликання 
медпрацівника» (Гошів).

4 квітня - Духовні реколекції на тему: «Ближній – ікона Христа» і 
Таїнство Соборування в Психоневрологія.

9 квітня - Духовні реколекції на тему: «Ближній – ікона Христа» і 
Таїнство Соборування в онкодиспансері. 

11 травня - Проща в наміренні за повернення українського народу до 
чесноти тверезості до Унівського монастиря.  

20 травня - День пам’яті людей, які померли від СНІДу (третя неділя 
травня). Обговорення кліпу «Живи відповідально – дій солідарно». 

19 травня - Відзначення Дня хворого у неділю Розслабленого. 
По лікувальних установах, парафіях – відвідування хворих та їх 
благословення. На завершення Літургій – молитви за хворих. 

травень - Супервізія для медичних капеланів, які душпастирюють у 
військових госпіталях 

30 травня - Зустріч медичних капеланів 

15 червня - VІ Всеукраїнська проща медичних працівників «Моє 
милосердя змінює світ» до с. Страдч 

14 червня - Всесвітній День донора крові:

Пропагування важливості донорства крові. Видання послання до 
вірних. 

16 червня - День медика (третя неділя червня) 

14 липня - свв. Косьми і Дам’яна. Місії з мощами. 

28 липня - Всесвітній День боротьби з вірусними гепатитами.  

11 лютого - Круглий стіл з участю медкапеланів і медпрацівників з 
роздумами про Послання Папи;

10-17 лютого - Молитви на оздоровлення, відвідування хворих 

15 лютого - Міжнародний День онкохворих дітей:

1. В обласній дитячій лікарні провести Богослужіння, 
благословення хворих дітей;

2. Відвідування онкохворих дітей;

3.Залучення волонтерів для проведення арттерапії для дітей 
та концерт духовної пісні;

4. Зустрічі з медпрацівниками онколікарень;

5. Зустрічі з батьками онкохворих дітей 

14 лютого - Духовні реколекції на тему «Ближній – ікона Христа» і 
Таїнство Соборування в ОДКЛ;

10-16 лютого - Реабілітація військових, які повернулися зі зони АТО 
(Гошів); 

3-9 березня - Реабілітація військових, які повернулися зі зони АТО 
(Гошів); 

12 березня - 18 квітня - Духовні реколекції на тему: «Ближній – 
ікона Христа» і Таїнство Соборування в лікарняних закладах Івано-
Франківської архієпархії; 

12 березня - Духовні реколекції на тему: «Ближній – ікона Христа» і 
Таїнство Соборування в ОКЛ;

17-19 березня - Реколекції для медичних капеланів; 

23 березня - День пам’яті абортованих дітей у другу суботу Великого 
посту. Спільні заходи із Рухом «За життя»;

19 березня - Духовні реколекції на тему «Ближній – ікона Христа» і 
Таїнство Соборування в 1-ша МКЛ; 

21 березня - Духовні реколекції на тему: «Ближній – ікона Христа» і 
Таїнство Соборування в ЦМКЛ; 

26 березня - Духовні реколекції на тему: «Ближній – ікона Христа» і 
Таїнство Соборування в ОКЦПД (Хоспіс); 
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ЛІТУРГІЙНА КОМІСІЯ

Упродовж року - Втілення ідеї ПЛК впровадження духовних наук 
в часі богослужінь Церковного правила, виголошенням коротеньких 
розважань та читанням життя святих. 

Виголошення  представниками Літургійної комісії духовних роздумів 
на зборах деканів дня 04.09.2018 року.

Участь членів Літургійної комісії у 23-й Міжнародній прощі вервиці 
у с. Погоня дня 29.09.2018 року.

Участь Літургійної комісії у врочистостях з нагоди освячення храму 
Пресвятого Серця Христового і блаженних священномучеників  
Григорія Хомишина, Симеона Лукача та Івана Слизюка (м. Івано-
Франківськ) дня 07.10.2018 року.

Участь Літургійної комісії у врочистостях з нагоди відкриття храму 
Покрови Пресвятої Богородиці у с. Голинь на Івано-Франківщині дня 
14.10.2018 року.

Участь членів Літургійної комісії у щомісячних нічних чуваннях з 12 
на 13 листопада у с. Крилос.

Доповідь голови Літургійної комісії на тему: «Як сьогодні не втратити 
права називатися християнином поза церквою?» на Всеукраїнській 
науковій конференції «Християнство в Україні: історичні витоки, 
сучасний стан і виклики ХХІ століття (до ювілею 1030-ліття хрещення 
України)».

Участь представників Літургійної комісії у конференції «Служіння 
цензора в УГКЦ», яка відбулася дня 23 листопада 2018 року у Львові 
(Патріарший дім).

Підготовка до друку Літургійного календаря з уставом на 2019. 
(Місяць листопад).

Участь Літургійної комісії у врочистостях Чернівецької єпархії 
09.12.2018 з нагоди приїзду Блаженнішого Святослава (Шевчука) 
для освячення святилища у Катедральному храмі Успіння Пресвятої 
Богородиці.

Засідання Літургійної комісії. (10.12.2018).

Коментар Різдвяних та Пасхальних богослужінь в Архікатедральному 
Соборі Воскресіння Христового та на обласному телебаченні 
«Галичина». (У визначений час).

Спільне проведення заходів з Івано-Франківською обласною клінічною 
інфекційною лікарнею.

9 серпня - Св. влкм. Пантелеймона Цілителя. Місії з мощами в 
ОДКЛ, Хоспіс і лікарня СБУ, міський пологовий, пульмонологічний 
диспансер 

11 вересня - День усікновення чесної голови прор. Івана Хрестителя. 
День пам’яті жертв узалежнень 

21 вересня - День фармацевта (третя субота вересня). Круглий стіл. 
Кафедра фармакології НМУ і асоціація фармацевтів 

3 жовтня - Зустріч медичних капеланів 

12 жовтня - День паліативної та  госпісної опіки (друга субота жовтня). 
Заходи спрямовані на поширення знань про паліативну допомогу 

10 жовтня - День психічного здоров’я 

19 листопада - День боротьби з палінням. Спільні заходи на підтримку 
здорового способу «Милосердя до себе та ближнього» з екобюро та 
волонтерами вищих навчальних закладів  

17 листопада - День пам’яті жертв ДТП (третя неділя листопада). 
Спільне проведення заходів з Івано-Франківською поліцією та 
волонтерами. 

1 грудня - Всесвітній День боротьби зі СНІДом. Спільне проведення 
заходів із Івано-Франківським обласним цетром СНІДу. Молитви за 
ВІЛ-інфікованих. Тематичні проповіді на парафіях для формування 
солідарності та прояву милосердя до Віл-інфікованих . 

5 грудня - Відзначення Міжнародного Дня волонтера. Координація 
волонтерських рухів, аматорська вистава 

КОМІСІЇ У СПРАВАХ МИРЯН

травень – Турнір з міні-футболу на Кубок Івано-Франківської 
Архієпархії.

26 червня – День мирянина. Всеукраїнська проща до Страдча.

Жовтень – турнір з настільного тенісу на Кубок Івано-Франківської 
Архієпархії.
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Участь комісії у приготування літургійного календаря на 2020 рік. 
(Червень).

БЮРО УГКЦ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ

Cічень:

1 січня – Флеш-моб «Новий рік без піротехніки і алкоголю» на 
парафіях Архієпархії (рекомендується провести 31.01 – 01.01 після 
подячної Літургії);

18-25 січня – Екуменічний тиждень молитов за єдність християн;

29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни. 
Тематичні заходи у військових частинах спільно з військовими 
капеланами. 

Лютий:

20 лютого – День соціальної справедливості. Пропагування 
енергоефективності та енергоаудитів як свідчення любові до Бога і 
ближнього.

Березень:

7 березня – І квартальна зустріч деканальних референтів;

11 березня-27 квітня – 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);

30 березня – Всесвітній акції «Година Землі». Залучення семінарії, 
парафій до участі у акції;

Друга половина місяця – Початок закладення парафіяльних садів в 
рамках Природоохоронної ініціативи «Посади дерево миру».

Протягом місяця – Початок інформаційної кампанії проти весняних 
підпалів.

Квітень:

20 квітня – Всеукраїнський день довкілля. Проведення 
передпасхальних толок «Від чистого серця до чистого довкілля»;

26 квітня – Молитовне вшанування жертв та принагідна наука з 
нагоди 33 річниці Чорнобильської катастрофи. Мобільна виставка 
«Чорнобиль 30+3 що далі?» в деканатах;

Зустрічі з головами літургійних комісій по обговоренню синодальних 
питань (січень 2018).

Участь членів комісії у випрацюванні програми для вишколу 
церковних співців (січень-листопад).

Участь комісії у роботі над перекладами українською мовою текстів 
Божественної Літургії св. Йоана Золотоустого (січень-вересень).

Співпраця комісії у випрацюваннні однозгідності літургійних 
викладів в різних богословських закладах УГКЦ (лютий-червень).

Теми проповідей (з наповненням) для парохів та адміністраторів на 
сім днів в часі Великого посту. Прив’язати до семи діл милосердя щодо 
тіла. (Великий піст).

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 2019).

Інформаційні буклети роз’яснення літургії Напередосвячених Дарів 
(інтенції, прохання і т. д.) (Великий піст).

Організація Великопосних богослужінь Страсної седмиці в 
Архікатедральному Соборі Воскресіння Христового. (Страстна 
седмиця).

Засідання Літургійної комісії. (08.03.2019).

Зустріч з головами літургійних комісій по обговоренню синодальних 
питань. (Квітень).

Участь та допомога в організації прощ місцевого та загально- 
церковного рівня. (Впродовж року).

Відновлення хрещальних обітів. Брошура для священиків-місіонерів. 
(Впродовж року).

Ділення досвідом літургійного життя та літургійної культури з 
молодіжними та мирянськими спільнотами Архієпархії. (Упродовж 
року).

Круглий стіл на тему: «Визначне місце літургійного життя у Церкві» 
(викладачі літургіки ІФБУ). Доповіді, які пізніше можуть бути 
опубліковані. (Упродовж року).

 Зустрічі з головами літургійних комісій по обговоренню синодальних 
питань. (Червень).
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Жовтень:

17 жовтня – Молитовний захід з тематичною наукою присвячений 
пам’яті св. Франциска Асизського;

17 жовтня-6 листопада – Продовження Всеукраїнської акції «Посади 
дерево миру» у співпраці з Мінприроди.

Листопад:

6 листопада – Молитовне дійство з тематичною наукою з нагоди 
Міжнародного дня попередження експлуатації навколишнього 
середовища під час війни та військових конфліктів;

11 листопада – Міжнародний день енергозбереження. Освітній 
захід+презентація «Валізи енергоефективності» в навчальних закладах 
міста;

21 листопада – Тематичний освітній захід «Куріння вбиває не лише 
Тебе… і природу теж» у співпраці з Комісією у справах душпастирства 
охорони здоров’я.

Грудень:

Протягом місяця – Природоохоронна ініціатива «Збережи ялинку» 
та «Допоможемо птахам»;

ІІІ декада грудня – ІV квартальна зустріч деканальних референтів.

Протягом місяця – Початок інформаційної кампанії проти штучних 
квітів

Травень:

12 травня – День екологічної освіти. Проведення тематичних уроків 
в школах та ВУЗах при підтримці деканальних референтів з нагоди Дня 
екологічної освіти;

15 травня – Міжнародний день захисту клімату. Тематичний захід з 
метою привернення уваги до проблеми кліматичних змін;

26 травня – Велопроща до с. Бишів, Галицького р-ну; 

ІІІ декада травня – ІІ квартальна зустріч деканальних референтів, 
підготовка до літніх таборів.

Червень:

червень-серпень – Час проведення християнських екологічних 
таборів на трьох рівнях: міжєпархіальний «ЗеленСвіт», архієпархіальний 
«Метаноя»; і парафіяльні;

Липень:

30 червня-12 липня – Архієпархіальний екотабір «Метаноя» для 
молоді 16-25 рр. (Хорватія);

Серпень:

7-14 серпня – Архієпархіальний екотабір «Метаноя» для дітей 10-14 
рр. (с. Крилос);

ІІІ декада серпня – ІІІ квартальна зустріч деканальних референтів, 
підготовка до екомісій та часу створіння.

Вересень:

1 вересня – 17 жовтня – проведення Всеукраїнського конкурсу 
«Відповідальність за створіння» (5 номінацій: вірш, малюнок, 
проповідь, молитва, роздуми-катехиза);

14 вересня – відзначення Дня Бога Творця, який згідно з рішеннями 
Синоду Єпископів, починаючи від 2009 р. відзначається як День 
прослави Творця і молитви та відповідальності за створений світ;

14 вересня–17 жовтня – Екологічні місії для порятунку створіння. 
Поширення екологічного вчення Церкви та плекання християнської 
відповідальності за Боже створіння – природу в рамках молитовних 
заходів, уроків, лекції, практичних акцій, зустрічей з владою тощо.
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ПЛАН ДЕКАНАЛЬНИХ ПРОЩ

ДО ГАЛИЦЬКОЇ ЧУДОТВОРНОЇ ІКОНИ МАТЕРІ БОЖОЇ

В С. КРИЛОС 

(початок богослужінь об 11:00 год.)

2 червня - Болехівський, Долинський, Перегінський деканати

9 червня - Рожнятівський, Калуський, Войнилівський деканати

23 червня - Боднарівський, Лисецький, Тимсеницький деканати

14 липня - Галицький, Бурштинський, Більшівцівський деканати

8 вересня - Рогатинський, Черченський, Букачівський деканати

15 вересня - Богородчанський, Солотвинський, Північно-Західний

 деканати

22 вересня - Єзупільський, Голинський, Південно-Східний деканати

29 вересня - Центральний деканат м. Івано-Франківська, 

  Брошнівський деканат

PS: контактна особа - прот. Ярослав Жолоб - 098-311-44-30

ПЛАН АРХІЄПАРХІАЛЬНИХ ПРОЩ
18 травня - Проща випускників шкіл Ів.-Фр. області до с. Погоня

(п. Галина Гришко - 067-344-05-89)

19 травня - Архієпархіальна проща до Зарваниці 

(митр. прот. Олег Каськів - 067-342-36-61)

30 червня - Архієпархіальна проща родин до Маріямполя 

(прот. Роман Дзюбак - 050-668-93-89)

3-4 серпня - Всеукраїнська Патріарша проща до Крилоса 

(прот. Олесь Будзяк - 067-422-58-04)

14-15 вересня - Всеукраїнаська проща вервиці до с. Погоня 

(о. Никодим Гуралюк, ЧСВВ - 067-344-35-52; 066-228-27-10)

22 вересня - Архієпархіальна учнівська проща до Гошева 

(о. Вінкентій Слободян, ЧСВВ - 096-386-62-24)

13 грудня - Архієпархіальна проща до Митрополичого собору 

(о. Іван Жук - 066-836-27-74)



~130~ ~131~

· Графік канонічних візитацій ·· Вісник Івано-Франківської Архієпархії №15 [2018 р. Б.] ·

ГРАФІК КАНОНІЧНИХ ВІЗИТАЦІЙ

№ Деканат Дата Парафія Парох/Адм.

1 Південно-Східний 30.01 Св. влмч. Юрія, 
с. Угорники о. Юрій Трухан

2 Лисецький 06.02 Різдва Івана Хрестителя,
с. Загвіздя о. Іван Шевчук

3 Північно-Західний 13.02 Богоявлення ГнІХ,
м. Ів.-Франківськ о. Зеновій Слоїк

4 Північно-Західний 20.02 Преображення ГнІХ,
м. Ів.-Франківськ о. Борис Гобир

5 Центральний 27.02 Царя Христа,
м. Ів.-Франківськ

о. Йосафат 
Хаймик

6 Єзупільський 06.03 Покрови ПБ,
с. Вільшаниця о. Василь Середюк

7 Долинський 01.05 Різдва ПБ,
м. Долина о. Зореслав Котович

8 Болехівський 08.05 Св. Миколая, 
с. Гошів о. Дам’ян Кастран

9 Перегінський 29.05 Арх. Михаїла, 
с. Цінева о. Петро Романюк

10 Рожнятівський 12.06 Вознесіння ГнІХ, 
с. Брошнів Осада о. Володимир Майка

11 Солотвинський 19.06 Різдва ПБ,
смт. Солотвино о. Віталій Луцак

12 Букачівський 03.07 Успіння ПБ,
с. Журявеньки о. Дмитро Ярич

13 Бурштинський 17.07
св. Йосафата о. Дмитро Шмігель

Воздвиження ЧХ о. Михайло Трощук

14 Черченський 07.08 Перенесення мощей 
св. Миколая, с. Фрага

о. Микола 
Сваричевський

15 Калуський 04.09 Арх. Михаїла,
м. Калуш о. Михайло Бігун

16 Калуський 18.09 Успіння ПБ,
м. Калуш о. Володимир Пітулей

17 Рогатинський 25.09 Різдва ПБ,
м. Рогатин о. Дмитро Бігун

№ Деканат Дата Парафія Парох/Адм.

18 Войнилівський 02.10 Св. Миколая,
смт. Войнилів о. Мирон Ящук

19 Боднарівський 16.10 св. Миколая, Арх. 
Михаїла, с. Яворівка о. Петро Тимцюрак

20 Більшівцівський 30.10 св. Дмитрія,
с. Задністрянськ о. Василь Яремчук

21 Галицький 13.11 Воздвиження ЧХ,
с. Маріямпіль о. Роман Дзюбак

22 Тисменицький 20.11 св. Миколая,
м. Тисмениця

о. Володимир 
Гринишин

23 Тисменицький 27.11 Арх. Михаїла, 
м. Тисмениця о. Роман Микієвич

Голова візитаційної комісії - митр. прот. Іван Репела
Тел.: 068 862 35 51
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Храми, посвячені в 2018 р. Б.

1 Храм Всіх Святих Південно-Східного 
протопресвітеріату м. Івано-Франківська 03.06.

2 Храм Св. Ап. Юди Тадея Північно-Західного 
протопресвітеріату м. Івано-Франківська 01.07.

3

Храм Пресвятого Серця Христа 
Чоловіколюбця і блаженних мучеників 
Григорія Хомишина, Симеона Лукача та Івана 
Слезюка Центрального протопресвітеріату 
м. Івано-Франківська

07.10.

4 Храм Покрови Пресвятої Богородиці 
с. Демешківці Бурштинського протопресвітеріату

13.10. 

5 Храм Покрови Пресвятої Богородиці с. Голинь 
Калуського протопресвітеріату 14.10.

6 Храм Преподобної Параскеви с. Козарі 
Букачівецького протопресвітеріату 27.10.

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ
Дияконські свячення 2018 р. Б.

1
Лев Фльорко 

(брат Порфирій) Монастир 
Покрови Пресвятої Богородиці

13 травня Кир Володимир Війтишин

2
Микола Мазурик 

(брат Теодозій) Монастир 
Покрови Пресвятої Богородиці

13 травня Кир Володимир Війтишин

3 Ляхович Андрій 19 серпня Кир Володимир Війтишин
4 Снак Михайло 19 серпня. Кир Володимир Війтишин

5 Хомин Микола 19 серпня Кир Володимир Війтишин

6 Ясеницький Юрій 19 серпня Кир Володимир Війтишин
7 Богачевський Святослав 8 листопада Кир Володимир Війтишин

Ієрейські свячення 2018 р. Б.
1 Кліщ Володимир 21 січня Кир Володимир Війтишин
2 Недоступ Андрій 21 січня Кир Володимир Війтишин
3 Чорнопискький Андрій 21 січня Кир Володимир Війтишин
4 Гутник Дмитро 6 травня Кир Володимир Війтишин
5 Кібель Назар 6 травня Кир Володимир Війтишин
6 Шиманський Дмитро 6 травня Кир Володимир Війтишин
7 Ярич Дмитро 6 травня Кир Володимир Війтишин
8 Гнатюк Іван 8 липня Кир Володимир Війтишин
9 Лукашевський Володимир 8 липня Кир Володимир Війтишин
10 Савчин Василь 8 липня Кир Володимир Війтишин
11 Сидір Юрій 8 липня Кир Володимир Війтишин
12 Букатчук Маркіян 27 вересня Кир Володимир Війтишин
13 Горнецький Іван 27 вересня Кир Володимир Війтишин
14 Михайльонко Зореслав 27 вересня Кир Володимир Війтишин

Померлі в 2018 р. Б.
1. Левицький Андрій 30 січня 2018 р.

08 серпня 2018 р.2. Звєрєв Андрій
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