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Вісник Івано-Франківської Архієпархії № 17 (2020 р. Б.)

ПАСТОРАЛЬНИЙ ПЛАН АРХІЄПАРХІЇ 
НА 2021 Р. Б 

Для того, щоб виконати доручення, отримане від свого Боже-
ственного Засновника, а саме: звіщати таїнство спасіння всім лю-
дям, Мати-Церква повинна подбати про все людське життя, метою 
якого є Бога прославляти, Бога любити, Йому служити (Пастир-
ський лист від 26 листопада 2018 р.Б.). Тому Синод Єпископів 
УГКЦ та Синод Єпископів Івано-Франківської Митрополії УГКЦ 
завжди звертали особливу увагу на парафію, яка є місцем, де кож-
ний християнин зростає у святості. Як відповідь на заклик Церкви, 
у Івано-Франківській Архієпархії було проведено багато добрих 
ініціатив, які мали за мету донести до кожної парафіяльної спіль-
ноти спосіб життя і діяльності нашої Церкви, ознайомити священ-
нослужителів і вірних із синодальними рішеннями та випрацювати 
основні напрямки розвитку кожної парафії нашої Архієпархії. 

Однією з таких ініціатив – це зустрічі Архієпископа і Митропо-
лита, Протосинкела, Синкелів та працівників Курії Архієпархії з 
протопресвітером і священнослужителями кожного протопресвіте-
ріату. Зважаючи на нові виклики та взявши до уваги лист Блаженні-
шого Святослава від 18 січня 2021 р. Б. щодо місійного оновлення 
парафій, у цьому році разом поглиблюємо нашу працю в наступних 
напрямках.

Катехизація. Вона має бути належно підготовлена, послідов-
на, постійна для усіх вікових категорій. На кожній парафії має бути 
помічник до справ катехитичного служіння (катехит) та мати від-
повідну освіту. Кожна парафіяльна спільнота має старатись створи-
ти відповідні умови для проведення катехитичного навчання, мати 
відповідні класи для навчання дітей. Також, відповідно до рішення 
Синоду Єпископів та згідно нашого декрету № 317 від 31 травня 
2019 р. Б., щоб принаймні десята частина парафіяльного бюджету 
була спрямована на катехитичне служіння у парафії.

Проповідь Слова Божого. Кожен священнослужитель пови-
нен ретельно готуватися до будь-якої проповіді чи промови, а осо-
бливо до недільної гомілії.
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Соціальне служіння. У парафіяльних спільнотах старатись 
розвивати соціальне служіння для конкретної допомоги потребу-
ючим.

Місійне служіння. Кожен душпастир повинен наголошува-
ти на покликанні мирян свідчити власну віру, як необхідний вияв 
християнського способу життя та розвивати в парафіях євангеліза-
ційні й місійні спільноти.

Парафіяльні ради. Для допомоги в організації діяльності та 
розвитку парафії повинні бути створені парафіяльні ради, а саме: 
пастирська й економічна (пор. Кан. 41 Канонів партикулярного 
права УГКЦ). У своїй діяльності парафіяльні ради керуються Па-
рафіяльним правильником УГКЦ.

Парафіяльні доми (резиденції). Священнослужитель по-
винен завжди бути близько до поручених його опіці вірних. Коли 
священик фізично присутній і мешкає в парафії це дає йому мож-
ливість завжди послужити для людей (пор. Арт. 36 Парафіяльного 
правильника УГКЦ).

Парохи та сотрудники. Кожен парох (адміністратор) повинен 
надавати пастирську опіку всім вірним своєї парафії, тому там де 
є великі парафії або є слушна потреба, рекомендується, щоб був 
парафіяльний сотрудник, один або декілька. Між парохом та сот-
рудником повинні існувати братерські стосунки та пошана, а також 
раціональний розподіл парафіяльних обов’язків  служінь.

Щиро надіємось, що ці основні напрямки сприятимуть оновлен-
ню та розвитку наших парафіяльних спільнот і принесуть численні 
плоди у житті вірних нашої Архієпархії. 

Січень
січень – щонедільні зустрічі з молоддю та молитва Тезе (Моло-

діжна Комісія)
січень-лютий – природоохоронна ініціатива «Допоможемо пта-

хам» (Бюро з питань екології)
кожного вівторка - тематичний семінар. Місце проведення – Ка-

плиця Матері Божої Неустанної Помочі, м. Івано-Франківськ, май-
дан А. Шептицького, каплиця-дзвіниця (Комісія для сприяння 
єдності християн)
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1 січня – новорічні зустрічі, богослужіння і спільна молитва мо-
лоді у парафіях Архієпархії (Молодіжна Комісія)

1 січня – акція «Новий рік без піротехніки і алкоголю» на пара-
фіях архієпархії (рекомендується провести 31.12 – 01.01 після по-
дячної Літургії) (Бюро з питань екології)

11 січня – засідання Літургійної комісії (Літургійна комісія)
13 січня – екуменічний молебень до Пресвятої Богородиці за 

участю священнослужителів та вірних християнських конфесій 
(Комісія для сприяння єдності християн)

14 січня - День школи св. Василія Великого (Комісія у справах 
освіти та виховання) 

19 січня – 14 лютого - відвідини капеланами та семінаристами 
медзакладів з Йорданським благословенням та співом коляд (Комі-
сія у справах душпастирства охорони здоров’я)

20-30 січня – Йорданське благословення свяченою водою учнів 
шкіл, ліцеїв та училищ м. Івано-Франківська, студентів вищих на-
вчальних закладів м. Івано-Франківська (Молодіжна Комісія)

23 січня – робоча зустріч з катехитами ІФА (Катехитична ко-
місія)

28 січня - робоча зустріч протосинкела та працівників 
Курії Архієпархії з Департаментом суспільної комунікації  
(медіа-центр)

29-30 січня  - катехитичні курси  III модуль (Катехитична комі-
сія, Комісія у справах освіти та виховання) 

29-30 січня  - дні духовної віднови. Формаційний семінар для лі-
дерів батьківських спільнот Батьківської Християнської Асоціації 
(Комісія у справах освіти та виховання) 

29 січня – відзначення з молоддю річниці бою під Крутами: про-
цесійний похід та панахида (Молодіжна Комісія)

30 січня - засідання катехитичної комісії ІФА (Катехитична ко-
місія)

Пам’ятні дати:
10 січня 1896 (125 р.) – День поминання владики Юліана Пелеша
14 січня 1896 (125 р.) – День народження владики Івана Слезюка
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Лютий
лютий – збори голів молодіжних християнських організацій у 

приміщенні Молодіжної комісії Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ (Молодіжна Комісія)

лютий - засідання комісії освіти і виховання Івано-Франківської 
архиєпархії (Комісія у справах освіти та виховання) 

лютий – збори  голів молодіжних комісій у деканатах (Молодіж-
на Комісія)

лютий – щонедільні зустрічі з молоддю та молитва Тезе (Моло-
діжна Комісія)

кожного вівторка - тематичний семінар. Місце проведення – Ка-
плиця Матері Божої Неустанної Помочі, м. Івано-Франківськ, май-
дан А. Шептицького, каплиця-дзвіниця (Комісія для сприяння 
єдності християн)

4 лютого - робоча зустріч протосинкела з синкелами Архіє-
пархії

5-6 лютого - формація духівників закладів освіти (Комісія у 
справах освіти та виховання)

06 лютого  – відбудеться паломницька поїздка з сім’ями (батьки 
та діти) до м. Тернополя до монастиря оо. Францисканів на най-
більшу шопку-вертеп України та до Зарваниці (Комісія у справах 
родини та мирян)

11 лютого - зустріч медичних капеланів (Комісія у справах ду-
шпастирства охорони здоров’я)

11-13 лютого - відзначення Всесвітнього Дня хворого (Комісія у 
справах душпастирства охорони здоров’я)

13 лютого - постійна формація для катехитів (Катехитична ко-
місія)

13 лютого – екуменічний молебень до Пресвятої Богородиці за 
участю священнослужителів та вірних християнських конфесій 
(Комісія для сприяння єдності християн)

15 лютого - Міжнародний День онкохворих дітей (Комісія у 
справах душпастирства охорони здоров’я)

19-20 лютого - катехитичні курси  IV модуль (Катехитична ко-
місія, Комісія у справах освіти та виховання)
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19-21 лютого - формаційний семінар для вчителів Угорницької 
школи (Комісія у справах освіти та виховання)

20 лютого – День соціальної справедливості. Пропагування 
енергоефективності та енергоаудитів як свідчення любові до Бога і 
ближнього (Бюро з питань екології)

26 лютого - Формаційний семінар для вихователів католицького 
ДНЗ «Телесик» (Комісія у справах освіти та виховання)

Березень
березень – година духовності зі студентами коледжу ресторан-

ного сервісу і туризму (Молодіжна Комісія)
березень - реколекції для медичних капеланів (Комісія у спра-

вах душпастирства охорони здоров’я)
березень – реколекції для студентської молоді (Молодіжна Ко-

місія)
березень – заходи, присвячені організації фестивалю християн-

ського міста «Вгору серця» (Молодіжна Комісія)
березень – зустріч  зі студентами Прикарпатського Національно-

го Університету ім. В. Стефаника (Молодіжна Комісія)
березень – проведення  реколекцій для Мальтійської молоді 

(Молодіжна Комісія)
березень – щонедільні зустрічі з молоддю та молитва Тезе (Мо-

лодіжна Комісія)
березень - інформаційна кампанія проти весняних підпалів 

(Бюро з питань екології)
березень – онлайн-зустріч Синкела у справах духовенства та 

священичих родин з дружинами священиків 
І декада місяця – І квартальна зустріч деканальних референтів 

(Бюро з питань екології)
кожного вівторка - тематичний семінар. Місце проведення – Ка-

плиця Матері Божої Неустанної Помочі, м. Івано-Франківськ, май-
дан А. Шептицького, каплиця-дзвіниця (Комісія для сприяння 
єдності християн)

4 березня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Центрального протопресвітеріату  
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м. Івано-Франківська
10 березня – засідання Літургійної комісії (Літургійна комісія)
11 березня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 

священнослужителями Південного протопресвітеріату м. Іва-
но-Франківська 

13 березня – екуменічний молебень до Пресвятої Богородиці 
за участю священнослужителів та вірних християнських конфесій 
(Комісія для сприяння єдності християн)

15 березня - семінар для священників (шкільне капеланство) 
(Катехитична комісія)

15 березня-16 квітня - віднова духа по школах (за окремим пла-
ном) – протягом Великого Посту (Комісія у справах освіти та ви-
ховання)

15 березня - 2 травня – великопосна ініціатива «Екологічне на-
вернення для порятунку створіння» Низка освітньо-виховних та 
практичних заходів в контексті служіння для збереження створіння 
у ключових вимірах життєдіяльності Церкви (керигма-літургія-ди-
яконія) (Бюро з питань екології)

18 березня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Західного протопресвітеріату м. Іва-
но-Франківська 

19-20 березня - катехитичні курси V модуль (Катехитична ко-
місія, Комісія у справах освіти та виховання)

20 березня - дні духовної віднови. Формаційний семінар для лі-
дерів батьківських спільнот Батьківської Християнської Асоціації 
(Комісія у справах освіти та виховання)

22-31 березня – проведення  Хресних Доріг у ВУЗах, коледжах 
та технікумах Івано-Франківська (Молодіжна Комісія)

23-27 березня – формаційні семінари для педагогів «Покликані 
до любові 2» (Комісія у справах освіти та виховання)

24 березня - навчальний семінар для педагогів «Мас-медіа для 
навчання» (Комісія у справах освіти та виховання)

25 березня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Східного протопресвітеріату м. Іва-
но-Франківська 

26-27 березня - формаційний семінар для вихователів католиць-
ких ДЗО (Комісія у справах освіти та виховання)
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26-28 березня – реколекції для сімей в монастирі сс. Пресвятої 
Родини, Гошів (Комісія у справах родини та мирян)

27 березня – Всесвітня акція «Година Землі». Залучення семіна-
рії, парафій до участі у акції (Бюро з питань екології)

27 березня - День пам’яті абортованих дітей у другу суботу Ве-
ликого посту. Спільні заходи з ГО «Рух за життя» (Комісія у спра-
вах душпастирства охорони здоров’я)

30 березня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Північного протопресвітеріату м. Іва-
но-Франківська 

друга половина місяця – закладення парафіяльних садів в рам-
ках Всеукраїнської екологічної акції «Посади дерево миру» (Бюро 
з питань екології)

Пам’ятні дати:
8-10 березня 1946 (75 р.) – Відбувся Львівський псевдособор

Квітень
квітень – заходи присвячені фестивалю християнського міста 

«Вгору серця» (Молодіжна Комісія)
квітень – щонедільнізустрічі з молоддю та молитва Тезе (Моло-

діжна Комісія)
квітень - інформаційна кампанія проти штучних квітів (Бюро з 

питань екології)
кожного вівторка - тематичний семінар. Місце проведення – Ка-

плиця Матері Божої Неустанної Помочі, м. Івано-Франківськ, май-
дан А. Шептицького, каплиця-дзвіниця (Комісія для сприяння 
єдності християн)

7 квітня - День подяки за дар життя. Всесвітній День здоров’я. 
На свято Благовіщення продовжити практику духовного усинов-
лення ненароджених дітей. Молебень перед міським пологовим бу-
динком у подяку за дар життя (Комісія у справах душпастирства 
охорони здоров’я)

8-15 квітня - тиждень Католицького шкільництва (Комісія у 
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справах освіти та виховання)
8 квітня – година духовності зі студентами коледжу ресторанно-

го сервісу і туризму (Молодіжна Комісія)
8 квітня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі свя-

щеннослужителями Калуського протопресвітеріату
9 квітня - підготовка до прощі випускників (Комісія у справах 

освіти та виховання)
10 квітня – день духовної віднови для священичих родин (Ка-

техитичних центр поряд з Архикатедральним собором) (Комісія у 
справах родини та мирян)

13 квітня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Лисецького протопресвітеріату

13 квітня – екуменічний молебень до Пресвятої Богородиці за 
участю священнослужителів та вірних християнських конфесій 
(Комісія для сприяння єдності християн)

14-15 квітня - катехитичні курси VI модуль (Катехитична ко-
місія)

15 квітня - День екологічних знань. Низка заходів на тему «Від 
чистої душі до чистого довкілля» (Бюро з питань екології)

16-17 квітня - катехитичні курси VIІ модуль (Катехитична ко-
місія, Комісія у справах освіти та виховання)

20 квітня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Перегінського протопресвітеріату

25 квітня – Квітна Неділя – День молоді (Молодіжна Комісія)
26 квітня – 35-та річниця Чорнобильської катастрофи – моли-

товне вшанування жертв, проведення екологічного конкурсу «Чор-
нобильська катастрофа: 35 років після, що далі?» (Бюро з питань 
екології)

Травень
травень - конкурс «Пісня серця» (Катехитична комісія)  
травень – година духовності зі студентами коледжу ресторанно-

го сервісу і туризму (Молодіжна Комісія)
травень – збори голів молодіжних християнських організацій 

у приміщенні Молодіжної комісії Івано-ФранківськоїАрхієпархії 
УГКЦ (Молодіжна Комісія)
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травень – щонедільні зустрічі з молоддю та молитва Тезе (Мо-
лодіжна Комісія)

травень - турнір з міні-футболу на кубок Івано-Франківської Ар-
хієпархії (Комісія у справах родини та мирян)

кожного вівторка - тематичний семінар. Місце проведення – Ка-
плиця Матері Божої Неустанної Помочі, м. Івано-Франківськ, май-
дан А. Шептицького, каплиця-дзвіниця (Комісія для сприяння 
єдності християн)

08-09 травня – фестиваль Христового міста «Вгору серця» (Мо-
лодіжна Комісія) 

12 травня – День екологічної освіти. Проведення тематичних 
уроків в школах та ВНЗ  при підтримці деканальних референтів 
(Бюро з питань екології)

13 травня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Рогатинського протопресвітеріату

13 травня – екуменічний молебень до Пресвятої Богородиці за 
участю священнослужителів та вірних християнських конфесій 
(Комісія для сприяння єдності християн)

14-15 травня - катехитично-педагогічні курси (Комісія у спра-
вах освіти та виховання)

15 травня – відзначення Міжнародного дня сім’ї (пропозиції до 
проведення цього дня подадуться згодом через референтів комісії) 
(Комісія у справах родини та мирян)

15 травня - XV Проща випускників – Погоня. Проща католиць-
ких закладів середньої освіти в Гошів (Комісія у справах освіти 
та виховання)

16 травня - День пам’яті людей, які померли від СНІДу (третя 
неділя травня) (Комісія у справах душпастирства охорони здо-
ров’я)

18 травня - зустріч медичних капеланів (Комісія у справах ду-
шпастирства охорони здоров’я)

ІІІ декада місяця – ІІ квартальна зустріч деканальних референ-
тів, підготовка до літніх таборів (Бюро з питань екології)

20 травня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Рожнятівського протопресвітеріату

21-23 травня - реколекції для працівників КДЦ св. Луки в урочи-
щі Підлюте (Комісія у справах душпастирства охорони здоров’я)
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21-23 травня – дні духовної віднови для кризових сімей (ті, що 
на грані розлучені або ті, що не живуть вже, але шукають шляхів 
для примирення), (Катехитичних центр поряд з Архикатедральним 
собором) (Комісія у справах родини та мирян)

22 травня - постійна формація для катехитів (Катехитична ко-
місія)

22 травня - з’їзд вітарних дружин Архієпархії (ІФДС)
23 травня - відзначення Дня хворого у неділю Розслабленого. 

На завершення Літургій – молитви за хворих (Комісія у справах 
душпастирства охорони здоров’я)

25 травня  - засідання катехитичної комісії ІФА (Катехитична 
комісія)

26 травня - навчальний семінар для педагогів «Навчаємо інте-
груючи» спільно з ІППО (Комісія у справах освіти та виховання)

27 травня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Солотвинського протопресвітеріату

28-30 травня - реколекції для працівників КДЦ св. Луки в урочи-
щі Підлюте (Комісія у справах душпастирства охорони здоров’я)

Пам’ятні дати:
1 травня 1826 (195 р.) - День народження владики Юліана Сас- 
Куїловського
12 травня 1996 (25 р.) - Єпископська хіротонія владики Софрона 
Мудрого

Червень
червень - проведення християнських екологічних таборів (Бюро 

з питань екології)
червень – збори  голів молодіжних комісій у деканатах (Моло-

діжна Комісія)
червень– участь у міській Молодіжній раді в приміщенні Іва-

но-Франківського Міськвиконкому (Молодіжна Комісія)
червень – проведення  молодіжного табору в Архієпархіально-

му молодіжному духовно-реколекційному центрі ім. Андрея Шеп-
тицького у с. Рибне Тисменицького району (Молодіжна Комісія)
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червень– щонедільні зустрічі з молоддю та молитва Тезе (Моло-
діжна Комісія)

червень – вересень - прийом документів на катехитично-педаго-
гічні курси (Катехитична комісія)

кожного вівторка - тематичний семінар. Місце проведення – Ка-
плиця Матері Божої Неустанної Помочі, м. Івано-Франківськ, май-
дан А. Шептицького, каплиця-дзвіниця (Комісія для сприяння 
єдності християн)

1-12 червня - формаційні семінари для вчителів (Комісія у спра-
вах освіти та виховання)

1-12 червня - формаційний семінар для педагогів католицької 
школи св. Василія Великого «Покликані до любові 2» (Комісія у 
справах освіти та виховання)

1-12 червня - формаційний семінар для вихователів католицько-
го ДНЗ «Телесик» (Комісія у справах освіти та виховання)

05 червня – проща родин до Погоні, відкриття конкурсу на ви-
значення найстаршого ювілейного подружжя архієпархії (Комісія 
у справах родини та мирян)

5 червня - XII Архієпархіальна проща учнів катехитичних шкіл 
та катехитів до Погоні (Катехитична комісія)

7-16 червня - катехитично-педагогічні курси (Комісія у справах 
освіти та виховання)

8 червня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Тисменицького протопресвітеріату

10 червня – засідання Літургійної комісії (Літургійна комісія)
12 червня - VІІІ Всеукраїнська проща медичних працівників 

«Моє милосердя змінює світ» (Комісія у справах душпастирства 
охорони здоров’я)

13 червня – екуменічний молебень до Пресвятої Богородиці за 
участю священнослужителів та вірних християнських конфесій 
(Комісія для сприяння єдності християн)

13 червня - проведення екуменічного заходу за участю учнів Іва-
но-Франківської школи-садка ім. Софії Русової. Місце проведення 
– Майдан Шептицького (Комісія для сприяння єдності християн)

14 червня - Всесвітній День донора крові. Пропагування важли-
вості донорства крові (Комісія у справах душпастирства охорони 
здоров’я)
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14-19 червня - катехитичні курси VIІІ модуль (Катехитична ко-
місія)

15-17 червня - поїздка зі слухачами катехитично-педагогічних 
курсів та вчителями (Радомишль – Бердичів – Умань) (Комісія у 
справах освіти та виховання)

17 червня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Черченського протопресвітеріату

20 червня - День медика (Комісія у справах душпастирства 
охорони здоров’я)

23-27 червня - методичний семінар для вчителів католицьких за-
кладів освіти «Навчаємо з радістю» спільно з товариством «Натан» 
(Комісія у справах освіти та виховання)

26 червня - День мирянина. Проща до Страдча (Комісія у спра-
вах родини та мирян)

Пам’ятні дати:
27 червня 2001 (20 р.) - Беатифікація українських мучеників  
Папою Іваном Павлом ІІ

Липень
липень – молодіжний шаховий турнір спільно з шаховим клубом 

(Молодіжна Комісія)
липень – вступна кампанія (ІФДС)
липень – проведення молодіжно-юнацького табору у смт. Воро-

хта (Молодіжна Комісія)
кожного вівторка - тематичний семінар. Місце проведення – Ка-

плиця Матері Божої Неустанної Помочі, м. Івано-Франківськ, май-
дан А. Шептицького, каплиця-дзвіниця (Комісія для сприяння 
єдності християн)

липень – щонедільні зустрічі з молоддю та молитва Тезе (Моло-
діжна Комісія)

8 липня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі свя-
щеннослужителями Більшівцівського протопресвітеріату

11 липня – відзначення Всеукраїнського Дня родини та прове-
дення фестивалю родини в Палаці Потоцького м. Івано-Франківськ 
(Комісія у справах родини та мирян)
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13 липня – екуменічний молебень до Пресвятої Богородиці за 
участю священнослужителів та вірних християнських конфесій 
(Комісія для сприяння єдності християн)

15 липня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Богородчанського протопресвітеріату

19-25 липня – табір для сімей монастир сс. Пресвятої Родини, 
Гошів (Комісія у справах родини та мирян)

22-24 липня - постійна формація для катехитів, реколекції (Ка-
техитична комісія)

22 липня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Боднарівського протопресвітеріату

28 липня - Всесвітній День боротьби з вірусними гепатитами. 
Спільне проведення заходів з Івано-Франківською обласною клі-
нічною інфекційною лікарнею (Комісія у справах душпастирства 
охорони здоров’я)

Серпень
серпень – проведення  молодіжного табору в Архієпархіально-

му молодіжному духовно - реколекційному центрі ім. Андрея Шеп-
тицького у с. Рибне Тисменицького району (Молодіжна Комісія)

серпень – щонедільнізустрічі з молоддю та молитва Тезе (Моло-
діжна Комісія)

кожного вівторка - тематичний семінар. Місце проведення – Ка-
плиця Матері Божої Неустанної Помочі, м. Івано-Франківськ, май-
дан А. Шептицького, каплиця-дзвіниця (Комісія для сприяння 
єдності християн)

9 серпня - Св. влкм. Пантелеймона Цілителя. Місії з мощами в 
ОДКЛ, Хоспіс і лікарня СБУ, міський пологовий, пульмонологічний 
диспансер (Комісія у справах душпастирства охорони здоров’я)

13 серпня – екуменічний молебень до Пресвятої Богородиці за 
участю священнослужителів та вірних християнських конфесій 
(Комісія для сприяння єдності християн)

17-28 серпня - участь у серпневих педагогічних конференціях 
(Комісія у справах освіти та виховання)

22-25 серпня - підготовка до зйомок відеоуроків з ОХЕ спільно з 
ІППО (Комісія у справах освіти та виховання)
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23-26 серпня - реколекції для вчителів католицької школи св. Ва-
силія Великого (Комісія у справах освіти та виховання)

23-25 серпня - виїзне засідання катехитичної комісії ІФА. Семі-
нар (Катехитична комісія)

24 серпня – екуменічний паломницький Хресний хід з молитва-
ми за мир і єдність України. Протяжність Хресної ходи – 30 км від 
села Заздрість Тернопільської обл., де народився патріарх Йосиф 
Сліпий, до с. Зарваниця (Комісія для сприяння єдності християн)

26 серпня - формаційний семінар для вихователів католицького 
ДНЗ «Телесик» (Комісія у справах освіти та виховання)

Пам’ятні дати:
3 серпня 1891 (130 р.) - Іменовано єпископом-ординарієм  
Станіславівської єпархії владику Юліана Сас-Куїловського

Вересень
вересень – збори  голів Молодіжних комісій (Молодіжна Комі-

сія)
вересень - початок катехитично-педагогічних курсів (Катехи-

тична комісія, Комісія у справах освіти та виховання)
вересень – година духовності зі студентами коледжу ресторан-

ного сервісу і туризму (Молодіжна Комісія)
вересень – зустріч  з головами і представниками молодіжних 

християнських організацій (Молодіжна Комісія)
вересень – щонедільні зустрічі з молоддю та молитва Тезе (Мо-

лодіжна Комісія)
вересень – онлайн-зустріч Синкела у справах духовенства та 

священичих родин з дружинами священиків
І декада місяця – ІІІ квартальна зустріч деканальних референтів 

(Бюро з питань екології)
кожного вівторка - тематичний семінар. Місце проведення – Ка-

плиця Матері Божої Неустанної Помочі, м. Івано-Франківськ, май-
дан А. Шептицького, каплиця-дзвіниця (Комісія для сприяння 
єдності християн)
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1 вересня – 17 жовтня – проведення Всеукраїнського конкурсу 
«Відповідальність за створіння» (5 номінацій: вірш, малюнок, про-
повідь-роздуми, молитва, казка) (Бюро з питань екології)

3 вересня - засідання комісії Івано-Франківської Архиєпархії 
(Комісія у справах освіти та виховання)

9 вересня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Болехівського протопресвітеріату

10 вересня – засідання Літургійної комісії (Літургійна комісія)
11 вересня - Усікновення чесної голови прор. Івана Хрестителя. 

День пам’яті жертв узалежнень (Комісія у справах душпастир-
ства охорони здоров’я)

13 вересня – екуменічний молебень до Пресвятої Богородиці 
за участю священнослужителів та вірних християнських конфесій 
(Комісія для сприяння єдності християн)

14 вересня – відзначення Дня Бога Творця, (молитовні, освітні 
та практичні заходи екологічного спрямування на парафіях) (Бюро 
з питань екології)

14 вересня-17 жовтня – екологічні місії для порятунку створін-
ня. Поширення екологічного вчення Церкви та плекання христи-
янської відповідальності за Боже створіння – природу в рамках 
молитовних заходів, уроків, лекції, практичних акцій, зустрічей з 
владою тощо (Бюро з питань екології)

16 вересня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Брошнівського протопресвітеріату

18 вересня -  День фармацевта (третя субота вересня). Круглий 
стіл. Кафедра фармакології НМУ і асоціація фармацевтів (Комісія 
у справах душпастирства охорони здоров’я)

18 вересня -  зустріч з батьками Івано-Франківського осередку 
БХА (Комісія у справах освіти та виховання)

18 вересня -  День батька в Україні (Комісія у справах освіти 
та виховання)

21 вересня – День благословення вагітних родин (проведення 
при кожній парафії архієпархії) (Комісія у справах родини та ми-
рян)

22 вересня – День благословення сімей, що не можуть мати ді-
тей (проведення при кожній парафії архієпархії) (Комісія у спра-
вах родини та мирян)
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23 вересня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Букачівського протопресвітеріату

25 вересня - День катехита (Катехитична комісія)
25 вересня - проща освітян (Комісія у справах освіти та вихо-

вання)
30 вересня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 

священнослужителями Бурштинського протопресвітеріату

Жовтень
жовтень – година духовності зі студентами коледжу ресторанно-

го сервісу і туризму (Молодіжна Комісія)
жовтень– проведення  реколекцій для Мальтійської молоді (Мо-

лодіжна Комісія)
жовтень – участь студентів вузів м. Івано-Франківська у Всеу-

країнській студентській прощі (Молодіжна Комісія)
жовтень – щонедільні зустрічі групи молоді Тезе (Молодіжна 

Комісія)
жовтень – приготування літургійного календаря на 2022 рік (Лі-

тургійна комісія) 
кожного вівторка - тематичний семінар. Місце проведення – Ка-

плиця Матері Божої Неустанної Помочі, м. Івано-Франківськ, май-
дан А. Шептицького, каплиця-дзвіниця (Комісія для сприяння 
єдності християн)

4 жовтня - День працівників освіти (Комісія у справах освіти 
та виховання)

7 жовтня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Войнилівського протопресвітеріату

8-9 жовтня - День дитячої паліативної допомоги (друга п’ятниця 
жовтня). День паліативної та  госпісної опіки (друга субота жовт-
ня). Заходи спрямовані на поширення знань про паліативну допо-
могу (Комісія у справах душпастирства охорони здоров’я)

10 жовтня – День психічного здоров’я (Комісія у справах ду-
шпастирства охорони здоров’я)

13 жовтня – екуменічний молебень до Пресвятої Богородиці за 
участю священнослужителів та вірних християнських конфесій 
(Комісія для сприяння єдності християн)
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15 жовтня – заходи до Всесвітнього Дня обізнаності про перина-
тальну втрату (проведення при кожній парафії архієпархії, програ-
ма та пропозиції до проведення цього дня подадуться згодом через 
референтів комісії) (Комісія у справах родини та мирян)

16 жовтня - постійна формація для катехитів (Катехитична ко-
місія)

17 жовтня – молитовний захід з тематичною наукою присвяче-
ний пам’яті св. Франциска Асижського (Бюро з питань екології)

21 жовтня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Галицького протопресвітеріату

22- 24 жовтня – реколекції для освітян (Комісія у справах осві-
ти та виховання)

25-28 жовтня - День Біблії. Інтеграційний квест для учнів 7-10 
класів (Комісія у справах освіти та виховання)

26-30 жовтня - формаційні семінари для вчителів (Комісія у 
справах освіти та виховання)

28 жовтня - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Голинського протопресвітеріату

кінець жовтня-початок листопада – продовження Всеукраїнської 
акції «Посади дерево миру» (Бюро з питань екології)

Листопад
листопад – година духовності зі студентами коледжу ресторан-

ного сервісу і туризму (Молодіжна Комісія)
листопад – щонедільні  зустрічі групи молоді Тезе (Молодіжна 

Комісія)
кожного вівторка - тематичний семінар. Місце проведення – Ка-

плиця Матері Божої Неустанної Помочі, м. Івано-Франківськ, май-
дан А. Шептицького, каплиця-дзвіниця (Комісія для сприяння 
єдності християн)

5-6 листопада - формація духівників закладів освіти (Комісія у 
справах освіти та виховання)

6 листопада – молитовне дійство з тематичною наукою з нагоди 
Міжнародного дня попередження експлуатації навколишнього се-
редовища під час війни та військових конфліктів (Бюро з питань 
екології)
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11 листопада - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Долинського протопресвітеріату

12-13 листопада - формаційний семінар для вихователів като-
лицького ДНЗ «Телесик» (Комісія у справах освіти та виховання)

12-14 листопада - дні духовної віднови для кризових сімей (ті, 
що на межі розлучення або ті, що не живуть вже, але шукають шля-
хів для примирення) (Комісія у справах родини та мирян)

13 листопада – екуменічний молебень до Пресвятої Богородиці 
за участю священнослужителів та вірних християнських конфесій 
(Комісія для сприяння єдності християн)

15 листопада - День пам’яті жертв ДТП (третя неділя листопада). 
Спільне проведення заходів з Івано-Франківською поліцією та во-
лонтерами (Комісія у справах душпастирства охорони здоров’я)

17 листопада – молитва у храмах міста за молодь з нагоди між-
народного дня студента (Молодіжна Комісія)

18 листопада - робоча зустріч працівників Курії Архієпархії зі 
священнослужителями Єзупільського протопресвітеріату

19 листопада - робоча зустріч із катехитами ІФА (Катехитична 
комісія)

19 листопада - зустріч голів єпархіальних комісій (Комісія у 
справах освіти та виховання)

19 листопада - День боротьби з палінням. Спільні заходи на 
підтримку здорового способу «Милосердя до себе та ближнього» 
з Бюро УГКЦ з питань екології та волонтерами вищих навчальних 
закладів (Комісія у справах душпастирства охорони здоров’я)

24 листопада – відзначення 360-ї річниці беатифікації свщмч. 
Йосафата, покровителя ІФДС (ІФДС)

26 листопада - засідання катехитичної комісії ІФА (Катехитич-
на комісія)

26-27 листопада – участь  у вечорах пам’яті з нагоди річниці Го-
лодомору у навчальних закладах міста (Молодіжна Комісія)

26-27 листопада – формаційний семінар для педагогів католиць-
кої школи св. Василія Великого «Покликані до любові 2» (Комісія 
у справах освіти та виховання)

27 листопада – день духовної віднови для священичих родин 
(Комісія у справах родини та мирян)
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Грудень
грудень - природоохоронна ініціатива «Збережи ялинку» (Бюро 

з питань екології)
грудень – година духовності зі студентами коледжу ресторанно-

го сервісу і туризму (Молодіжна Комісія)
грудень – збори голів деканальних молодіжних комісій (Моло-

діжна Комісія)
кожного вівторка - тематичний семінар. Місце проведення – Ка-

плиця Матері Божої Неустанної Помочі, м. Івано-Франківськ, май-
дан А. Шептицького, каплиця-дзвіниця (Комісія для сприяння 
єдності християн)

1 грудня - Всесвітній День боротьби зі СНІДом. Спільне про-
ведення заходів із Івано-Франківським обласним центром СНІДу. 
Молитви за ВІЛ-інфікованих. Тематичні проповіді на парафіях для 
формування солідарності та прояву милосердя до ВІЛ-інфікованих 
(Комісія у справах душпастирства охорони здоров’я)

5 грудня – відзначення Міжнародного Дня волонтера. Координа-
ція волонтерських рухів (Комісія у справах душпастирства охо-
рони здоров’я)

13 грудня – екуменічний молебень до Пресвятої Богородиці за 
участю священнослужителів та вірних християнських конфесій 
(Комісія для сприяння єдності християн)

18 грудня – родинна мандрівка роком перед Миколаєм. Зустріч 
батьків БХА (Комісія у справах освіти та виховання)

Пам’ятні дати:
13 грудня 2011 (10 р.) – Заснування Івано-Франківської  
Митрополії
17 грудня 1936 (85 р.) – День народження Папи Франциска
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ПЛАН АРХІЄПАРХІАЛЬНИХ ПРОЩ 
НА 2021 Р. Б.

18 квітня  – Хресна Дорога вулицями Івано-Франківська 
9 травня – Архієпархіальна хода вервиці вулицями Івано-Фран-

ківська 
15 травня – XV Проща випускників шкіл до Погоні (п. Галина 

Гришко – 067 344 05 89)
16 травня – Архієпархіальна проща до Зарваниці (о. Олег  

Каськів – 067 342 36 61)
5 червня – XIІ Архієпархіальна проща учнів катехитичних шкіл 

та катехитів до Погоні (о. Василь Качмарський – 066 658 76 30)
5 червня –Архієпархіальна проща родин до Погоні (о. Юрій 

Прилепський – 067 344 35 23)
19-20 червня – Проща до с. Старуні (о. Ярослав Середюк –  

067 344 13 74)
27 червня – Архієпархіальна проща родин до Маріямполя  

(о. Роман Дзюбак – 050 668 93 89)
31 липня-01 серпня – Всеукраїнська Патріарша проща до  

Крилоса (о. Ярослав Жолоб – 098 311 44 30)
9-10 жовтня – Міжнародна проща вервиці до Погоні (о. Роман 

Мельник ЧСВВ - 096 313 3454)
13 грудня – Митрополича проща до Архікатедрального і Ми-

трополичого Собору Воскресіння Христового (о. Іван Жук –  
066 836 27 74)
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ВИБРАНІ ДОКУМЕНТИ ЦЕРКВИ

Вих. ВА 20/274

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 СОПРИЧАСТІЗ 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
29 вересня 2020 р. Б., формат телесесії

1. Поблагословити проголошення та публікацію Катехизму УГКЦ 
для молоді «Ми йдемо з Христом».

2. Доручити Патріаршій катехитичній комісії підготувати програ-
му презентації та популяризації Катехизму УГКЦ для молоді «Ми 
йдемо з Христом».

3. Доручити Патріаршій катехитичній комісії здійснити переклад 
Катехизму УГКЦ для молоді «Ми йдемо з Христом» іноземними 
мовами.
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4. Затвердити методологію проведення аудиту судочинства в УГКЦ.

5. Затвердити Статут Фонду єпископської солідарності.

6. Затвердити Положення про візитацію семінарії в УГКЦ.

7. Затвердити Інструкцію про впорядкування книговидання в 
УГКЦ.

8. Затвердити Інструкцію для проведення перевірки книг та матері-
алів релігійного змісту.

9. Дати згоду на продовження мандату голови Канонічного відділу 
високопреосвященного владики Євгена Поповича до часу прове-
дення звичайного Синоду Єпископів УГКЦ.

10. Дати згоду на продовження мандату голови Відділу соціального 
служіння преосвященного владики Василя Тучапця до часу прове-
дення звичайного Синоду Єпископів УГКЦ.

11. Дати згоду на продовження мандату голови Патріаршої комісії у 
справах монашества преосвященного владики Михайла Бубнія до 
часу проведення звичайного Синоду Єпископів УГКЦ.

† СВЯТОСЛАВ,
Верховний Архиєпископ Української Греко-Католицької Церкви

† БОГДАН ДЗЮРАХ,
Секретар Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви

Дано у Києві, 
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

в день Святого священномученика Фоки, єпископа Синопійського, 
5 жовтня 2020 року Божого
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Вих. ВА 20/308

«ЗАЛИШИТЬСЯ ВАМ ОДНЕ -  
ТЕ, ЩО ВИ ДАЛИ ВБОГОМУ!»

Послання Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви 2020 року 

до духовенства, монашества і мирян

Всесвітліші та всечесніші отці!
Преподобні брати і сестри в монашестві!
Дорогі браття і сестри в Христі!

І. «Бідних матимете з собою повсякчас» (Ів. 12, 8): 
лики і виміри убозтва навколо нас

1. Цим посланням Синоду Єпископів УГКЦ ми, ваші пастирі, 
прагнемо спільно з вами скерувати наш погляд до стражденної 
вбогої людини, мовчазний крик якої часто не досягає вух і сердець 
наших сучасників. Проте вбогі мають особливе місце в серці лю-
блячого Бога, Отця Небесного, який бідного рятує і підносить, за-
смученим дає зазнати щастя (пор. Пс. 5, 11. 15), а нас взиває устами 
свого пророка Ісаї «кайдани несправедливости розбити, пута кор-
миги розв’язати, пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо 
зламати, з голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бід-
них, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата 
свого не ховатись» (Іс. 58, 6–7).

Щоб не відвертати своїх сердець від брата і сестри, які стражда-
ють поруч із нами, хочемо, наслідуючи милосердного самарянина, 
зупинитися перед людською недолею і похилитися над нею в жесті 
милосердної і співчутливої любові, яку Господь вливає своїм Ду-
хом у наші душі (пор. Рим. 5, 5).

2. Святіший Отець Франциск, започатковуючи наприкінці Юві-
лейного року Божого милосердя (2015–2016) щорічний Всесвітній 
день убогих, звертав увагу на численні прояви, або «лики», убогос-
ті, присутні в сучасному світі, — відкритий список болю і страж-
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дання, який від віків і до сьогодні поповнюється специфічним і бо-
лісним досвідом кожного народу, кожної родини і кожної людини і 
в якому розпізнаємо і дописуємо чимало власних нужд і болів:

• убогість тих, хто зазнає страждання, — фізичного, мораль-
ного чи психічного;

• убогість маргіналізованих, самотніх, відкинених та ігноро-
ваних суспільством;

• убогість жертв зловживання владою і впливовістю;
• убогість тих, кого визискують задля наживи, топчуть спо-

твореною логікою влади і грошей;
• убогість приречених на заслання, переслідування і тортури 

та ув’язнених;
• убогість жертв війни, конфліктів, тероризму;
• убогість позбавлених свободи, прав і гідності;
• убогість безграмотності та неосвіченості, яка тримає в тем-

ряві мільйони молодих умів і душ;
• убогість інтелекту і культури, що пропонує низькопробний 

сурогат, замість підносити людину на висоти духу;
• убогість духу, закритого до Божої дійсності, позбавленого 

світла віри і знання Христа-Спасителя;
• моральна вбогість занурених у гріхах і поневолених невпо-

рядкованими жаданнями;
• убогість безробітних, позбавлених медичної та базової соці-

альної опіки;
• убогість біженців, мігрантів, заробітчан, безхатченків та ін.
«Який же довгий і далеко не завершений список довелося нам 

укласти, споглядаючи убогість — плід соціальної несправедливо-
сті, моральної нужденності, захланності небагатьох і загально по-
ширеного збайдужіння!» — підсумовує Папа свій погляд на убо-
гість у світі і одночасно запрошує всіх нас розпізнавати в ликах 
убогих цього світу присутнього Христа, щоб похилитися над ними 
і простягнути їм руку співчуття і допомоги, щоб вилити на рани 
людства олію розради і милосердної любові.
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ІІ. «Жаль мені цих людей!» (Мт. 15, 32): виклик мате-
ріального убозтва в сучасному світі

3. Христос, побачивши матеріальну нужду людей, які перебува-
ли поруч із Ним у пустині, відчув у своєму Божественному серці 
зворушення і співчуття до них. Він скерував свій заклик до апосто-
лів, щоб пошукали їсти цим знедоленим.

Матеріальне убозтво впадає в око кожному, хто має щире серце 
і відкриті очі. Достатньо переглянути свіжі дані статистики, сухої 
і безликої науки, яка представляє за кожною цифрою конкретну 
людську долю, людську істоту, пригноблену, позбавлену гідності, 
утиснену у своїх правах, можливостях і свободах.

Міжнародні гуманітарні організації повідомляють, що сьогодні 
у світі майже мільярд людей живе в умовах крайнього зубожіння, 
маючи на денний прожиток і своє утримання менше ніж два аме-
риканських долари, хоча в самих США теж є чимало безробітних 
і убогих, які працюють. Тоді як одна частина людства сягає кос-
мічних просторів у своїх технологіях, інша — видає мільярди на 
смертоносну зброю, майже 800 мільйонів людей — а це близько 10 
відсотків населення Землі! — стають жертвами постійного недо-
їдання і голодної смерті. Ба більше, у багатьох розвинених країнах 
щоденно викидаються на смітники сотні тисяч тонн продуктів, які 
могли б порятувати життя тих, хто голодує. Разом із цією їжею на 
смітники історії і на маргінеси людської спільноти викидаються, як 
непотріб, живі людські істоти й долі.

4. І в Україні ситуація не набагато краща. Вісім із 10 пенсіоне-
рів перебувають за межею бідності. При цьому щоразу частіше нам 
сигналізують про труднощі в пенсійному забезпеченні в найближ-
чому майбутньому. За різними оцінками, від 25 до 45 відсотків гро-
мадян нашої держави не можуть забезпечити своїх елементарних 
базових потреб. Незважаючи на деяке збільшення рівня оплати 
праці, в Україні спостерігається таке явище, як бідність тих, хто 
працює. Експерти зазначають, кожному третьому працівникові не 
вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих по-
треб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної за-
йнятості. Ударяє по багатьох наших родинах відсутність належного 
соціального забезпечення осіб із інвалідністю та малозабезпечених 
співгромадян.



29

Вибрані документи Церкви

Тож попри те, що ми отримали від Бога величезний природний, 
економічний і людський потенціал, більшість населення нашої кра-
їни — через тривалу недолугу політику можновладців і непослі-
довність у реформах — приречена на животіння. Криза в Україні, 
спричинена російською агресією на Сході, до якої додалися новітні 
виклики, пов’язані з пандемією, роблять життя мільйонів українців 
украй тривожним і важким. Мільйони трудових мігрантів, масове 
безробіття, соціальна незахищеність — прояви разючої убогості в 
нашій Батьківщині, «багатій країні бідних людей», як хтось заува-
жив з гіркою іронією.

5. Бажаючи змінити ситуацію на краще, мусимо почати від за-
спокоєння базових потреб, зокрема від подолання голоду навко-
ло нас. З глибини століть до наших вух долинає голос св. Василія 
Великого, пробуджуючи сумління стосовно людей, які вмирають 
від голоду: «Хвороба нужденного — голод, який є таким великим 
стражданням, що не може не викликати співчуття. Найгірша з усіх 
людських бід — голод, і смерть від голоду — тяжча за будь-яку 
смерть. Інші небезпеки або вістря меча приносять швидку смерть… 
Але голод є повільним злом, тривалою мукою; смерть, яка причаї-
лася і заховалася всередині, щомиті загрожує та зволікає» (Гомілія, 
виголошена під час голоду та посухи). А далі святий дає свободу 
своєму обуренню, бачачи байдуже ставлення і гріховну нечутли-
вість оточення до цих нелюдських болів і страждання: «Якого по-
карання заслуговує той, хто здатен байдужо пройти повз людину з 
таким виснаженим тілом? Хіба можлива більша жорстокість? Хіба 
не гідна така людина того, щоб вважати її лютим звіром, визнати 
злодієм і людиновбивцею? Людину, яка має змогу вилікувати, ви-
правити зло, але добровільно та з причини жадібності відкидає це, 
варто справедливо осудити разом із убивцями» (Там само).

Мільйони поруч із нами живуть і сьогодні в тіні цього повіль-
ного голодного вмирання, — мовчазні, позбавлені гідності, уваги, 
співчуття, допомоги і розуміння. Їхнє горе, придушене нашою не-
чутливістю і бездіяльністю, стає ще більше кричущим і нестерп-
ним. Бо байдужість убиває!

6. Ми, українці, добре знаємо, що таке голод і голодна смерть, 
а також якою гіркою є самотність помирання на очах збайдужілого 
і зосередженого на собі світу. Пам’ять про жахи Голодоморів за-
карбувалася в нашій національній свідомості назавжди. Однак ця 
пам’ять накладає на нас відповідальність, не лише перед помер-
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лими, а й перед сучасниками, які сьогодні на очах в усього світу 
приречені на подібні муки і страждання, що їх зазнавали наші бра-
ти і сестри майже століття тому. Можливо, наш народ, пройшовши 
такі страшні випробування, має від Бога особливу місію і завдання 
пробуджувати сумління людства та поодиноких осіб, щоб вони пе-
рейнялися ганебним явищем голоду у світі і робили все, аби усуну-
ти ці страждання слабких та незахищених братів і сестер, ставши 
їхнім голосом і простягнувши їм помічну, солідарну руку. І як бага-
тостраждальний єврейський народ, переживши жахіття Голокосту, 
став запобіжником для грішного людства перед повторенням по-
дібних злочинів, так само наш народ, зазнавши досвіду винищення 
голодом, мав би слугувати у світі голосом сумління, яке взиває до 
порятунку тих, хто недоїдає та голодує, і промотором активних дій 
задля усунення лиха голоду з лиця Землі. Це має стати нашою кон-
солідованою і наполегливою дією, усіх — держави, громадськос-
ті, Церков, кожного українця і кожної українки, для кого святою 
є власна історія, доля країни і пам’ять про загиблих. І це було б 
нашою найкращою даниною пам’яті мільйонам жертв Голодомо-
рів і нашим дійовим внеском у преображення нинішнього людства: 
«Пам’ятаючи Голодомор — рятуємо від голоду сьогодні!»

ІІІ. «Багатим у цьому світі накажи!» (1 Тим. 6, 17): 
звернення до сумління про співчуття і солідарність 

з убогими

7. Господь Бог, Творець і Податель усяких благ, які існують у 
цьому світі, не засуджує багатства, якого Він є Джерелом і Запо-
рукою для добра всіх своїх дітей. Тому слушно зауважує Святіший 
Отець Франциск у своїй останній енцикліці «Усі брати», що «най-
більша небезпека прихована не в речах, не в матеріальних предме-
тах чи організаціях, а в способі, у який люди їх використовують» 
(П. 166). Причина спотвореного розуміння вартості матеріальних 
речей, за словами Папи, закорінена в зраненій гріхом людській при-
роді, дуже податливій до того, що християнська традиція називає 
«жадібністю», або «захланністю». «Схильність людської істоти до 
замикання в іманентності власного „я“, у власній групі, у власних 
нікчемних інтересах. Ця захланність є дефектом не лише нашої 
епохи, — зауважує автор енцикліки. — Вона існує, відколи людина 
є людиною, і тільки видозмінюється, набуває різних проявів упро-
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довж століть, використовуючи інструменти, які надає їй у розпоря-
дження історичний момент» (Там само).

8. Коли дорогами українських міст щодня не поодиноко проїжд-
жають у своїх люкс-автомобілях багатії і можновладці (щоправда, 
подібну картину можна спостерігати в багатьох куточках світу), а 
при дорогах порпаються в смітниках їхні співгромадяни, як ніколи 
промовистим стає повчання св. Василія Великого, написане багато 
століть тому: «Диявол вигадав якийсь хитрий спосіб, завдяки якому 
багаті мають тисячі приводів до видатків, тому вони домагаються 
непотрібного, наче необхідного, і найбільших грошових сум їм за-
мало на витрати, які вони собі постійно вигадують… А якщо після 
численних видатків щось залишається від багатства, це закопують 
у землю [сьогодні ми б з певністю сказали: виводять в офшори. — 
Авт.], оскільки майбутнє неможливо передбачити й існує небезпе-
ка, що нас несподівано спіткає бідність» (До багатіїв, 2–3).

9. Утім, Слово Боже і Учителі Церкви вказують на небезпеку, 
пов’язану з багатством. Зокрема, у вищезгаданому творі читаємо 
ось що: «Багатство, якщо витрачати його, як велить Господь, зали-
шається в тебе, а якщо почнеш утримувати його, — вислизне з рук» 
(Там само). Очевидно, що Господь не велить витрачати накопичені 
статки на власні розкоші, як це робив багач із притчі про вбогого 
Лазаря, що «одягавсь у кармазин та вісон і бенкетував щодня роз-
кішно» (Лк. 16, 19), або безумний багатій, який, зібравши щедрий 
урожай, промовив сам до себе: «Душе моя! Маєш добра багато в 
запасі на багато років! Спочивай собі, їж, пий і веселися!» (Лк. 12, 
19).

10. Блага, багатства, заощадження, якщо їх використовувати 
вміло і мудро, мають ставати корисними не тільки для нас самих, 
а й для наших ближніх і перетворюватися в руках відповідальних 
управителів на майстерні знаряддя творчої любові, що преобра-
жає світ. Натомість нечутливість сумління до справжньої вартості 
матеріальних благ та до крику нужденного лежить в основі криз і 
потрясінь, які мучать людський рід споконвіку і аж донині, завдаю-
чи страждання мільйонам та наражаючи на вічну небезпеку людей, 
засліплених багатством і грошима. Тому ми вкотре змушені визна-
ти, що «серед найбільш важливих причин кризи сучасного світу 
є притуплене людське сумління і віддаленість від релігійних цін-
ностей, як рівно ж домінування індивідуалізму та матеріалістичних 
філософій, котрі обожнюють людину і ставлять світські та матері-
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альні цінності на місце найвищих і трансцендентних принципів» 
(Усі брати, 275).

11. Закликаючи заможних до переміни серця перед лицем Все-
вишнього, до солідарності і співчуття з убогими, хочемо стати го-
лосом Бога, який промовляє до їхнього сумління задля їхнього ж 
спасіння і добра. Бо ті, що, за влучним спостереженням Климента 
Олександрійського, «приносять похвальні слова багатіям, повинні 
бути справедливо осуджені не тільки як підлесники та як ті, що 
втратили гідність вільної людини… але їх треба вважати безбож-
никами і підступниками… [як безбожники] вони не дбають про те, 
щоби хвалити і прославляти єдиного і благого Бога, і зодягають 
честю, яка Йому належить, людей, підлеглих Божому судові… їм 
[як підступникам] самого надлишку дібр достатньо, щоби ввести 
в гординю душі тих, що є власниками дібр, а вони розтлівають їх і 
зводять із дороги, якою можна було б осягнути спасіння. Крім того, 
вони притуплюють розум багатих насолодами від своїх безмірних 
прославлянь і взагалі роблять так, що багачі зневажають усі речі, 
крім багатств…» (Який багач спасеться?).

Тож, не бажаючи бути засудженими разом із багатіями, а турбу-
ючись про їхнє дочасне справжнє благо та вічне спасіння, кличемо 
і промовляємо до них: не покладайтеся на багатства, щоб лихо не 
застало вас зненацька і безповоротно! Натомість, як мудрі управи-
телі, скеруйте засоби, які ви маєте у своїх руках, щоб рятувати вбо-
гих, захищати слабких, підтримувати знедолених. Тоді і ваші душі 
просвітяться теплом любові, правди та добра, і ви зазнаєте благо-
словення, миру та радості, яких ніякими грошима не зможете собі 
купити чи гарантувати.

12. Основну відповідальність за покращення ситуації в економі-
ці і на ринку праці відіграє, вочевидь, держава. Тому ми закликаємо 
державних мужів України та країн нашого поселення вживати рі-
шучих і послідовних заходів, щоб забезпечити власним громадя-
нам, емігрантам і заробітчанам доступ до праці та гідну винагороду 
за неї, належний соціальний захист і опіку, зокрема найслабшим і 
найуразливішим. Неприпустимим і таким, що кличе про помсту до 
неба, є затримання заробітної платні працівникам, як рівно ж не-
справедливе винагороджування та відсутність соціального захисту 
працівників. Експерти слушно зауважують, що поки в нас є таке 
ганебне явище, як бідність серед населення, яке працює, побороти 
бідність пенсіонерів буде неможливо.
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13. Більше від різного роду субсидій чи спорадичних подачок 
із рук багатих, суспільному благу мало б слугувати впроваджен-
ня таких підходів і методів ведення підприємництва, які ставлять 
у центрі уваги людську особу, її гідність, свободи і права. Соціаль-
но спрямований бізнес — це те, що має визволити працедавців і 
економічні структури від поневолення сліпими законами ринку, під 
дією яких часто гинуть люди, топчуться права простих працівни-
ків, перекреслюються долі старших, ламаються надії молодих.

14. Ми вповні усвідомлюємо і підтримуємо слова великого ка-
толицького проповідника Фултона Шіна про те, що «людські сер-
ця, отруєні ненавистю, хтивістю та заздрощами, не можуть бути 
зцілені лише мудрими проповідями та суспільними реформами». Є 
вкрай необхідна «переміна в людських серцях, у звичках і стилях 
життя» (Усі брати, 166). Про таку переміну сердець молимося, шля-
хом такої переміни прагнемо крокувати самі і запрошуємо до цього 
всіх людей доброї волі.

ІV. «Блаженні вбогі духом!» (Мт. 5, 3): давати хрис-
тиянське свідчення євангельського убозтва

15. До згаданої переміни серця покликані всі люди, створені на 
Божий образ і Божу подобу, проте насамперед ті, хто вдостоївся 
зустрічі з живим Богом у воплоченому Христі. Папа Франциск у 
Посланні з нагоди Першого всесвітнього дня вбогих пригадує, що 
«для Христових учнів убогість — це насамперед покликання наслі-
дувати вбогого Ісуса. Це шлях за Ним і з Ним, — шлях, який веде 
до блаженства Царства Небесного (пор. Мт. 5, 3; Лк. 6, 20). Убогість 
означає смиренне серце, яке вміє сприйняти власний стан обмеже-
ного і грішного створіння, щоб подолати спокусу всемогутності, 
яка обманює людину, що вона безсмертна. Убогість — це погляд 
серця, який перешкоджає думати про гроші, про кар’єру, про роз-
кіш як мету життя і передумову щастя».

16. Щоб наше крокування за Христом убогим дорогою Бла-
женств було для інших вірогідним і привабливим, доконче мусимо 
опертися на свідчення, а не обмежуватися словесними декларація-
ми. При цьому слід наголосити, що переконливість свідчення по-
лягає не просто у відповідності між нашими словами і ділами — 
справжній «свідок Невидимого» завжди скеровує іншу людину до 
Бога, сприяє її особистій зустрічі з Ним. З далекого 1974 року лине 
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до нас пророчий голос святого папи Павла VI, актуальний і сьо-
годні: «Сучасна людина охочіше слухає свідків, ніж вчителів, або, 
якщо і слухає вчителів, то лиш тому, що вони є свідками. Справді, 
людина відчуває інстинктивну відразу до всього, що скидається на 
обман, позірність і компроміс. У цьому контексті розуміємо важли-
вість життя, яке по-справжньому відображає Євангеліє!» (Промова 
під час Аудієнції в Папській раді у справах мирян, 2 жовтня 1974 
р.).

На практиці це означає, що всі ми, Христові учні, першими по-
кликані до проголошення блаженства вбогих, яке є наріжним каме-
нем Христової науки, щоб показати, з одного боку, близькість Бога 
до кожної стражденної людини, а з іншого — щоб явити світові 
новий, преображений Духом Христа спосіб ставлення до матері-
альних благ, котрі Господь вкладає в наші людські руки, аби вони 
ставали знаряддями любові, милосердя і братерства.

17. Християни, вдивляючись у прийдешні вічні блага, вбача-
ють у дочасних речах цінний Божий дар і водночас засіб служіння. 
«Добра дочасні в очах християн не мають безоглядної вартости, 
— застерігав свого часу праведний Андрей Шептицький, — вони 
є засобом до осягнення вищого і вічного. Чоловік на сім світі єсть 
в дорозі. В небі його вітчизна» (О квестії соціяльній). Про це не 
варто забувати та керуватися євангельською мудрістю, яка навчає: 
«Великий це зиск — побожність, вона бо дає вдовілля. Ми бо не 
принесли на світ нічого, та й винести нічого не можемо. А маючи 
поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, 
впадають у спокусу та в тенета, і в безліч бажань безглуздих та 
шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь 
усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри 
відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Бо-
жий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).

18. Господь Ісус, як милостивий Бог і Творець людини, скеровує 
свої спасенні кроки і спасенне слово передовсім до вбогих. Виголо-
шуючи у синагозі в Назареті свою «програмну проповідь», Він по-
слуговується словами старозавітного пророка Ісаї, який заповідав 
прихід Спасителя: «Дух Господній на мені, бо Він мене помазав, 
послав нести Добру новину вбогим». Сповнений Духа милосердя, 
Ісус відчував скорботу і глибокий біль через людську нужду, голод 
і страждання. Тож кожен, хто вдостоївся стати храмом Його Свято-
го Духа, неминуче відчуватиме у своєму серці ті самі почуття, що 
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були і в Його Божественному серці: співчуття, милосердя, співу-
часть, солідарність.

Вселенський Архиєрей Франциск закликає сьогодні всю Церкву 
«говорити свідченням убогості» і пояснює, що це повинно означа-
ти на практиці: «Якщо якийсь віруючий говорить про убогість або 
про бездомних і провадить життя як фараон: такого не можна чи-
нити. Це — перша спокуса. Інша спокуса — це укладати сумнівні 
угоди із владними структурами. Угоди робити можна, проте вони 
повинні бути договорами чіткими, прозорими. Бо завжди є споку-
са до корупції в публічному житті, як політичної, так і релігійної» 
(Інтерв’ю нідерландській газеті «Straatnieuws», листопад 2015 р.).

19. То ж у ситуації, коли сучасне людство потерпає від таких 
численних травм, зранень, бідності і браку найнеобхіднішого, ми, 
християни, мусимо часто казати собі в ім’я вірності Євангелію і 
солідарності з убогими: не личить! Не личить жити «понад стан», 
тобто понад можливості свого становища, накопичуючи про запас 
достатки, замість ділитися із потребуючими навіть тим скромним, 
що сьогодні посилає нам Господь; не личить будувати розкішні 
вілли і палаци, пам’ятники марнославства і знаки недозволеної 
розкоші; не личить їздити дорогими ексклюзивними авто задля 
заспокоєння хворобливих амбіцій і здобуття ефемерного статусу; 
не личить по-хижацькому ставитися до довкілля, засмічуючи Бо-
жий дар природи, руйнуючи спільну для нинішніх і прийдешніх 
поколінь домівку; не личить закривати очі на нужду навколо себе і 
вибудовувати навколо власного життя, власних родин, спільнот, па-
рафій мурів байдужості й черствості. Ні, таке християнам аж ніяк 
не личить!

20. У межах церковної спільноти є християни, котрі, спонукані 
Святим Духом, прагнуть дати світові особливе свідчення відірвано-
сті від матеріальних благ і прийняття простого, убогого, євангель-
ського способу життя. Ми називаємо їх богопосвяченими особами, 
які свідомо і добровільно відрікаються від земних багатств, щоб 
у свободі серця наслідувати Христа вбогого, смиренного і цілому-
дренного. Ми дякуємо їм за це свідчення, цінуємо їхню посвяту 
служінню ближнім — жінкам, дітям і молоді, недужим, особам 
похилого віку, в’язням і нашим захисникам з їхніми сім’ями, але 
водночас перестерігаємо їх перед спокусою надмірно турбувати-
ся про матеріальні речі і, що ще небезпечніше, робити це коштом  
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плекання щирого життя в євангельській любові, простоті та спів-
чутті до потребуючих.

21. «Я так бажаю вбогої Церкви для вбогих!» — часто повторює 
Папа Франциск. Нашим бажанням рівно ж є давати свідчення єван-
гельської убогості, щоб кожен монастир нашої Церкви випроміню-
вав простоту і скромність, відкритість до вбогих і солідарну близь-
кість із ними. Та й у кожній парафіяльній спільноти і в особистому, 
родинному житті всі ми покликані провадити життя ощадне, повне 
співчуття до потребуючих і милосердя до нужденних. Пам’ятаймо, 
що в спільноті і в родині, де любов і милосердя є не абстрактними 
поняттями, а способом нового християнського буття, зростатимуть 
здорові діти, дозріватиме свідома молодь, будуть захищені і оточені 
належною пошаною і турботою дорослі та старі, а над усіма спочи-
не благословення неба.

V. «Я між вами як той, що служить» (Лк. 22, 27): бути 
Церквою, яка виходить, щоб служити вбогим

22. Утім, християнська праведність не полягає і не може поляга-
ти тільки в аскезі, у втечі від спокуси, у стриманості від гріха та роз-
кошів, жадібності і захланності. — Христос, запрошуючи багатого 
юнака на дорогу спасіння, закликав його не лише не покладатися на 
марне багатство, а йти ще далі в здобутті життя, продавши все, що 
має, і роздавши вбогим. Іншими словами, Ісус бажав зцілити серце 
юнака від егоїзму, що засліплює, від самодостатності, яка чинить 
нечутливим до присутності вбогого, від поневолення багатством, 
що дає коротке задоволення, проте позбавляє життя глибшого сен-
су і правдивої краси. Ось — справжня мудрість віруючої людини: 
зробити із багатства майстерний інструмент любові до ближнього і 
засіб власного спасіння.

Праведний митрополит Андрей, будучи дуже заможною люди-
ною, посідав саме таку мудрість, поставивши свої маєтки і ресурси 
на служіння любові та спільному благу. Тому міг зі спокоєм і пере-
конанням духу звертатися до вірних Церкви, бідних і багатих: «В 
старанню про багатства перед тим одним лишень Христос пере-
стерігає, щоби люди не цінили маєтку вище Бога, над совість, над 
щастя вічне; щоби дарів Божих самі собі не заміняли на шкоду: бо 
було би правдивою шкодою для чоловіка, правдивим злом, коли би 
через маєток один другого кривдив, коли би для гроша запропастив 
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свою безсмертну душу… Будьте ощадними, але не скупими! Ви, 
багаті, пам’ятайте, що дóбра, які посідаєте, маєте від Бога, а Бог 
наказав вам давати милостиню. Пам’ятайте, що кожний дар, даний 
убогому, Всевишній приймає на Свій рахунок. В годині смерті з 
усього вашого майна залишиться вам єдине — те, що ви дали убо-
гому!» (Перше слово Пастиря, 1899 р.).

До цієї мудрості святих закликає нас і Боже слово устами мудре-
ця, сина Сираха: «Сину, ніколи ні одному вбогому не відмов мило-
стині й не відвертай ніколи ока від потребуючого; голодуючого чо-
ловіка ніколи не злегковаж і убогому в його потребі не зроби ніколи 
прикрости. Не засмучуй серця потребуючого і не поскупи малого 
дару тому, хто в біді. Не відкидай прохання убогого і не відвертай 
свого лиця від потреби ближнього» (Сир. 4, 1–4).

23. То ж ідеалом християнської спільноти загалом і кожного 
християнина зокрема є служіння. Наша Церква має довгу історію 
солідарності та соціального служіння, які проявилися з особли-
вою силою у важкі періоди нашої церковної і національної історії. 
На поселеннях ми спомагали одне одного, гуртуючись у церков-
них громадах і громадсько-культурних організаціях, засновую-
чи з великою жертовністю наукові інституції, щоб зберегти нашу 
ідентичність, передати скарб віри нащадкам та поділитися ним із 
народами, з якими ми творили одне суспільство в країнах, що нас 
приймали. Наші серця у вільному світі відчували з усією гостротою 
біль і утиски, яких зазнавали греко-католики під владою комуніс-
тичного режиму на материнських землях. З діаспори підносилися 
до неба неустанні молитви за переслідуваних братів і сестер у вірі, 
а милосердна та щедра рука простягалася до них у жесті солідар-
ного служіння, що стало особливо цінним і важливим після виходу 
нашої Церкви з катакомб. Вдячність за цю тривалу вірну і щедру 
допомогу ніколи не перестане линути з рідної землі до Бога і до 
вас, дорогі брати і сестри на поселеннях! Тепер Україна поспішає з 
необхідною допомогою на поселення, зокрема посилаючи праців-
ників у Христовому винограднику, священнослужителів, яких ви-
ховують наші семінарії на Батьківщині і які відтак надають духовну 
опіку та соціальний супровід нашим вірним у різних кутках світу. 
На цьому цінному досвіді взаємної підтримки і солідарності має-
мо будувати наше сьогодення і майбутнє, поширюючи і збагачуючи 
цей досвід нашими відповідями на новітні виклики та завдання.
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24. Десять років тому, розпочинаючи програму парафіяльного 
оновлення під гаслом «Жива парафія — місце зустрічі з живим 
Христом», ми наголошували, що діяльна любов до ближнього є 
покликанням і завданням кожного християнина, і закликали погля-
нути навколо себе, щоб зауважити, скільки у світі є нещастя і бід-
ності, самотності і смутку, болю і страждання! Усі ці прикрі явища 
нашого земного життя — це для нас запрошення до чинної любові, 
яка є виявом живої віри. Господь хоче відкрити наші очі на нужду 
світу, щоб ми навчилися по-справжньому любити і виявляли нашим 
ближнім Божу любов — увагою до них, сердечним співчуттям, під-
тримкою, словом потіхи і розради, а головно ділами милосердя.

За ті роки, які минули від початку цього спільного шляху цер-
ковного оновлення ми стали свідками і співучасниками великого 
руху солідарності і милосердя серед Божого люду нашої Церкви і 
нашого народу, в Україні і на поселеннях сущого. Випробування, 
які падали і падають на нас, не ламають, на щастя, нашого духов-
ного хребта, а навпаки, мобілізують всі душевні і фізичні сили для 
захисту, підтримки, порятунку.

Ми дякуємо всім вірним Церкви і людям доброї волі в нашо-
му суспільстві, в Україні і за кордоном, за вашу доброту, посвяту, 
щедрість і жертовність, що їх ви проявляли як у рамках програми 
«Жива парафія», так і за інших численних нагод і потреб. Вашими 
пожертвами та добрими ділами ви не лише підтримуєте сотні тисяч 
постраждалих від війни, катаклізмів, несправедливості та соціаль-
ної нерівності, — ви даєте перед Божим обличчям ясне і смиренне 
свідчення живої віри, сили любові, яка заповідає перемогу життя і 
воскресіння.

25. Та лихо поки що не минуло. Убогих завжди матимемо по-
між нами. Тому сьогодні відновлюємо наш заклик продовжувати 
наполегливо і сумлінно служити потребуючим, убогим і знедоле-
ним. «Лише тоді зможемо вважатися живими християнами, а наші 
парафії стануть місцем, де піклуються про сироту, заступаються за 
вдову, допомагають убогому і розділяють страждання із хворими. 
Так об’являтимемо світові материнське обличчя Церкви та станемо 
живим знаком присутності Бога серед людей, згідно зі словами св. 
Августина: „Якщо бачиш любов, бачиш Пресвяту Трійцю“ (Бла-
женніший Святослав, Пастирський лист „Жива парафія — місце 
зустрічі з живим Христом“, 2011 р.).
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26. Беручи до уваги критичний стан із продуктовим та матері-
альним забезпеченням чисельно значних верств населення в Укра-
їні і в різних частинах світу, спричинений і загострений світовою 
пандемією коронавірусу, пропонуємо усій нашій церковній спіль-
ноті цього року започаткувати з нагоди Всесвітнього дня вбогих 
конкретний милосердний чин — благодійну акцію «Нагодуй убо-
гого!», координацію якої доручаємо нашому Відділу соціального 
служіння.

Ніхто з-посеред нас не є таким убогим, щоб не міг поділитися з 
іншими. Лише тіснота серця можуть перешкодити нам це зробити. 
Натомість серце, що містить у собі бодай крихту Христових думок 
і почуттів (пор. Флп. 2, 5), не зможе не сказати перед лицем люд-
ського болю і страждання: «Жаль мені цих людей» (пор. Мт. 15, 32). 
А цей жаль серця неодмінно породжуватиме щиру молитву, діла 
милосердя, готовність поділитися, скласти пожертву на благодійну 
мету, щоб рятувати життя і захищати знедолену людину, даруючи їй 
свій час, увагу і матеріальні засоби, потрібні для життя.

Тож закликаємо братів і сестер у вірі по всьому світі активно 
долучитися до цієї ініціативи «Нагодуй убогого!», яка надалі дія-
тиме при наших парафіяльних спільнотах і церковних організаціях 
на постійній основі. При цьому заохочуємо творити щоразу нові 
підходи та форми, щоб нести своєчасну і посильну поміч усім без 
винятку нужденним, близьким і далеким, віруючим і невіруючим, 
бо Божа любов, яка нас надихає, не зводить мурів та бар’єрів, а про-
кладає шляхи і будує мости всепрощення та милосердя.

27. Дорогі в Христі брати і сестри! Бажаємо дедалі більше бути 
Церквою, яка виходить, щоб служити, — це наша програма, наша 
мрія, наш дороговказ. Насамперед маємо служити тим, хто є най-
ближче до нас і відчуває брак уваги, підтримки й розради. Але за-
кон і заповідь любові має універсальний вимір і характер. Тож наша 
Церква — в Україні і на поселеннях — повинна вчитися виходити 
дедалі більше за межі своїх парафіяльних, конфесійних і етнічних 
«огорож», щоб відкритися у милосердній любові до всіх стражден-
них і знедолених, незважаючи на конфесійну і релігійну приналеж-
ність, на расу, стать чи вік. Єдине, що має нас провадити до зустрічі 
із ними, — це Христова любов, яка нас надихає і спонукає до дії 
(пор. 2 Кор. 5, 14). 
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Нема на світі для Божої дитини чужої людської долі, чужого горя 
і нещастя. Усі ми — діти єдиного Отця Небесного і члени тієї самої 
людської та Божої родини. Тож маємо завдання і доручення, отри-
мане від нашого Спасителя у притчі про милосердного самарянина 
як напуття, як заповіт і наказ: «Іди і ти роби так само!» (Лк. 10, 36).

Благословення Господнє на вас!

Від імені Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви

† СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві, 
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

у день Святого мученика Лонгина сотника, 
29 жовтня 2020 року Божого
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АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ
Вих. № 01 

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

Митрофорному протоієрею Степану Балагурі, 
Синкелу в справах Архієпархіальної Курії.

Враховуючи припис кан. 245 Кодексу Канонів Східних Церков,
з огляду на вакантність уряду Протосинкела

ми, властю нам даною,  
у відповідності до припису кан. 247 § 1 ККСЦ

ІМЕНУЄМО ТЕБЕ, ВСЕСВІТЛІШИЙ ОТЧЕ СТЕПАНЕ, 
ПРОТОСИНКЕЛОМ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ  УГКЦ
з усією владою, правами і обов’язками передбаченими  

Кодексом Канонів Східних Церков.
Даний декрет терміном на п’ять років набуває чинності з 3 січня 

2020 року Божого.
 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ГОСПОДНЄ НА ВАС!

† ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН,
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. ФЕДУН,
канцлер

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

2 січня 2020 року Божого в день св. свщмч. Ігнатія Богоносця.
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Вих. № 275

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

НАСТОЯТЕЛЯМ ІНСТИТУТІВ БОГОПОСВЯЧЕНОГО 
ЖИТТЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРЕНАХ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ УГКЦ.

Синод Єпископів УГКЦ, який відбув свої засідання в м. Римі 
1-10 вересня 2019 року Божого, маючи за взірець першу єрусалим-
ську спільноту Христових учнів, про яких сказано: «Громада вір-
них мала одне серце й одну душу, і ні один не називав своїм щось з 
того, що кому належало, але все в них було спільне» (Ді. 4, 32), та, 
виявляючи турботу про плекання та зміцнення внутрішньої єдно-
сті УГКЦ, доручив єпархіальним єпископам створити єпархіальну 
раду настоятелів богопосвячених інститутів, які діють на території 
єпархії (рішення № 7, VІІІ п. 7).

Ми, владою нам даною,  
у відповідності до кан. 243 §3 Кодексу Канонів Східних Церков,

ЗАДЛЯ ПОГЛИБЛЕННЯ СОПРИЧАСТЯ  
ЗІ СПІЛЬНОТАМИ БОГОПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ,

ЗАСНОВУЄМО 
АРХІЄПАРХІАЛЬНУ РАДУ НАСТОЯТЕЛІВ ІНСТИТУТІВ 

БОГОПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРЕНАХ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ УГКЦ.

До цієї ради входитимуть: 
1. Настоятель Святотроїцького Монастиря; 
2. Генеральний настоятель Місійного Згромадження Святого 

Апостола Андрея; 
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3. Провінційний настоятель Згромадження Воплоченого Слова;
4. Настоятелі чернечих домів Чину Святого Василія Великого;
5. Настоятель чернечого дому Згромадження Найсвятішого 

Ізбавителя;
6. Генеральна настоятелька Згромадження Сестер Мироносиць;
7. Генеральна настоятелька Згромадження Сестер Пресвятої 

Євхаристії;
8. Провінційна настоятелька Згромадження Служебниць Госпо-

да і Діви Марії з Матара;
9. Настоятельки чернечих домів Чину Святого Василія Велико-

го;
10. Настоятельки чернечих домів Згромадження сестер Слу-

жебниць Непорочної Діви Марії;
11. Настоятельки чернечих домів Згромадження сестер Пресвя-

тої Родини.

Раду очолює Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський. 
Право на скликання Архієпископ та Митрополит може делегува-
ти Синкелу в справах монашества Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ.

Діяльність даної Ради координує Синкел в справах монашества 
Івано-Франківської Архієпархії, якому допомагає секретар Ради, 
якого обирає сама Рада.

Завданням цієї Ради є пошук шляхів задля поглиблення сопри-
частя зі спільнотами богопосвяченого життя, які звершують своє 
служіння на теренах Архієпархії.

Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться у 
міру потреби, але не менше ніж двічі на рік.

У засіданнях Ради, з правом дорадчого голосу, на запрошення, 
можуть брати участь компетентні особи та представники структур-
них підрозділів Архієпархіальної курії.

Ласкаво прошу Синкела у справах монашества Івано-Франків-
ської Архієпархії разом із членами даної Ради опрацювати відпо-
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відне положення та представити на затвердження, беручи за основу 
напрацювання Патріаршої комісії у справах монашества. 

Уповноважую Синкела у справах монашества Івано-Франків-
ської Архієпархії до членів даної Ради довести до відома даний де-
крет.

Даний декрет набуває чинності з моменту повідомлення і його 
необхідно опублікувати в митрополичій газеті «Нова Зоря».

БЛАГОСЛОВЕННЯ ГОСПОДНЄ НА ВАС!

† ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН,
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. ФЕДУН,
канцлер

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

25 червня 2020 року Божого в день препп. Онуфрія Великого і Петра Атонського.
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Вих. № 345 

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 Андрію Чорненку.

Взявши до уваги мотивоване подання Протосинкела Архієпархії 
митр. прот. Степана Балагури, враховуючи припис кан. 246  

Кодексу Канонів Східних Церков,
ми, властю нам даною,  

у відповідності до припису кан. 247 § 1 ККСЦ 

ІМЕНУЄМО ТЕБЕ, ВСЕСВІТЛІШИЙ ОТЧЕ АНДРІЄ,  
терміном на три роки,

СИНКЕЛОМ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ УГКЦ 
В СПРАВАХ МИРЯН 

з усією владою, правами і обов’язками передбаченими  
Кодексом Канонів Східних Церков.

Обов’язком даного уряду є особливо координація діяльності та 
опіка мирянськими спільнотами Івано-Франківської Архієпархії та 

тісна співпраця з відповідними комісіями Архієпархії.
Даний декрет набуває чинності з 6 серпня 2020 року Божого.

 
БЛАГОСЛОВЕННЯ ГОСПОДНЄ НА ВАС!

† ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН,
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. ФЕДУН,
канцлер

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

5 серпня 2020 року Божого в день Мучч. Трохима, Теофіла та ін.
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Вих. № 473

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 о. д-ру Володимиру Містерману.

Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, який 
відбувся у Львові-Брюховичах 29 листопада – 5 грудня 2009 року 
Божого, у постановах № 16 і 17 присвятив особливу увагу питанню 
публікації богослужбової, релігійної та іншої літератури.

Для отримання необхідного дозволу, затвердження чи благосло-
вення і схвалення твору автор книги чи іншого тексту має зверну-
тися до місцевого ієрарха.

Надання дозволу, затвердження чи благословення і схвалення 
належать до сфери відповідальності самого ієрарха (пор. кан. 661 
ККСЦ). Проте він може покластися на думку цензорів, яких він 
може призначити для поодинокого випадку або постійно може іс-
нувати відповідно призначена група цензорів.

Тому для ефективної координації та впорядкування книговидан-
ня в Івано-Франківській Архієпархії 2 листопада 2016 р. Б. (Вих. 
№ 811) було засновано спеціальну Комісію цензорів Івано-Фран-
ківської Архієпархії УГКЦ та іменовано голову комісії та її членів.
Враховуючи те, що було прийняте зречення Голови даної комісії та 

зваживши на припис кан. 664 § 1 ККСЦ,
ми, властю нам даною, 

у відповідності до кан. 939 п. 1 ККСЦ
ІМЕНУЄМО ТЕБЕ, ВСЕСВІТЛІШИЙ ОТЧЕ ВОЛОДИМИРЕ, 

ГОЛОВОЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЦЕНЗОРІВ  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ УГКЦ

Членами даної Комісії є:
1) о. д-р Річард Горбань;
2) преп. о. Йосафат Бойко;
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3) о. Роман Терлецький;
4) о. Олексій Данилюк;
5) о. Юрій Козловський;
6) п. д-р Володимир Шеремета.

 
Дана Комісія висловлює свою думку письмово, а ієрарх, відпо-

відно до власної розсудливої оцінки, має дати дозвіл або затвер-
дження. 

У Вашому служінні, ласкаво прошу послуговуватися законо-
давчими актами Синоду Єпископів Української Греко-Католицької 
Церкви, який відбувся 29 вересня 2020 р. Б. у форматі телесесії, а 
саме Інструкцією для проведення перевірки книг та матеріалів ре-
лігійного змісту та Інструкцією про впорядкування книговидання 
в УГКЦ.

Даний декрет набуває чинності з 13 листопада 2020 р. Б.  
терміном на п’ять років.

БЛАГОСЛОВЕННЯ ГОСПОДНЄ НА ВАС!

† ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН,
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. ФЕДУН,
канцлер

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

12 листопада 2020 року Божого в день мучч. Зиновія і Зиновії, сестри його.
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Вих. № 489

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

Декретом № 794 від 20 жовтня 2016 р. Б. було утворено Нагля-
дову Раду, як дорадчий орган при вищих навчальних закладах Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ та іменовано членів цієї Ради.

З огляду на те, що 20 жовтня 2020 року закінчився термін  
повноважень її членів, ми, властю нам даною,  

у відповідності до кан. 939 п. 1 ККСЦ

ІМЕНУЄМО  
ТЕРМІНОМ НА ТРИ РОКИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ, ЯКІ ПОСІДАЮТЬ НАСТУПНІ 

УРЯДИ:
 

1. Протосинкел Архієпархії;
2. Судовий Вікарій Архієпархії;
3. Ректор ІФАІЗ;
4. Ректор ІФДС;
5. Економ Архієпархії;
6. Канцлер;
7. Керівник відділу підвищення квалафікації працівників Курії.  

Раду очолює Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський. 
Право на скликання Архієпископ та Митрополит може делегувати 
іншим особам.

Завданням цієї ради є консультації для покращення матеріально-
го забезпечення закладів, вдосконалення їхнього навчального про-
цесу. Рівночасно рада надає рекомендаційну допомогу Архієписко-
пу і Митрополиту при виборі кандидатів для продовження студій 
за кордоном.
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Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться у 
міру потреби, але не менше ніж двічі на рік.

У засіданнях Ради з правом дорадчого голосу на запрошення Го-
лови Ради можуть брати участь компетентні особи та представники 
структурних підрозділів архієпархіальної Курії.

Даний декрет набирає чинності з 18 листопада 2020 р. Б.

БЛАГОСЛОВЕННЯ ГОСПОДНЄ НА ВАС!

† ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН,
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. ФЕДУН,
канцлер

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

17 листопада 2020 року Божого в день преп. Йоанікія Великого; мучч. Нікандра та Єрмея.
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Вих. № 490

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

Декретом № 626 від 30 вересня 2014 р. Б. було утворено комі-
сію кадрової стратегії Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ та 
іменовано членів цієї комісії.

З огляду на те, що 10 жовтня 2020 року закінчився термін  
повноважень її членів ми, властю нам даною, у відповідності до 

кан 939 п. 1 ККСЦ

ІМЕНУЄМО  
ТЕРМІНОМ НА ТРИ РОКИ ЧЛЕНАМИ 

КОМІСІЇ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ 

НАСТУПНИХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ:

1. митр. прот. Степан Балагура – Голова комісії
2. митр. прот. д-р Олег Каськів;
3. прот. Михайло Клапків;
4. преп. Йосафат Бойко;
5. прот. д-р Віталій Токар;
6. митр. прот. Борис Гобир;
7. митр. прот. Юрій Новіцький;
8. о. Віталій Федун.

 
У своєму служінні члени комісії нехай керуються положеннями 

Вих. № 453 від 5 жовтня 2010 р.Б.
Головними обов’язками даної комісії є перевірка знань і готов-

ність кандидатів до прийняття святого таїнства Священства та ка-
дрове забезпечення Архієпархії у пасторальному служінні. 
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Дана комісія збирається двічі на рік: у першу середу місяця 
червня та у першу середу місяця грудня, або у інший час за згодою 
Архієпископа і Митрополита Івано-Франківського.

Якщо з виправданої причини член комісії не може з’явитися на 
засідання, йому надається право делегувати іншу особу від інсти-
туції, яку він представляє, попередньо повідомивши Голову комісії.

Даний декрет набирає чинності з 18 листопада 2020 р. Б.

БЛАГОСЛОВЕННЯ ГОСПОДНЄ НА ВАС!

† ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН,
Архієпископ і Митрополит

Івано-Франківський

о. В. ФЕДУН,
канцлер

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

17 листопада 2020 року Божого в день преп. Йоанікія Великого; мучч. Нікандра та Єрмея.
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• Декретом № 09 від 2 січня 2020 р. Б. продовжено дію декре-
ту (Вих. № 945 від 26 грудня 2016 р. Б.) яким іменовано о. Віталія 
Максиміва віце-економом Івано-Франківської Архієпархії термі-
ном на три роки;

• Декретом № 10 від 2 січня 2020 р. Б. продовжено дію декре-
ту (Вих. № 948 від 26 грудня 2016 р. Б.) яким іменовано о. Романа 
Кузьмінського керівником будівельного відділу Івано-Франків-
ської Архієпархії терміном на три роки;

• Декретом № 11 від 2 січня 2020 р. Б. продовжено дію 
декрету (Вих. № 947 від 26 грудня 2016 р. Б.) яким іменовано  
о. Миколу Шиманського помічником економа із загальних питань 
Івано-Франківської Архієпархії терміном на три роки;

• Декретом № 13 від 2 січня 2020 р. Б. продовжено дію декре-
ту (Вих. № 950 від 26 грудня 2016 р. Б.) яким іменовано о. Назара 
Василика адміністратором архієпархіальних будинків по вул. Гар-
барська (тепер Софрона Мудрого), 22 та 22А Івано-Франківської 
Архієпархії терміном на один рік;

• Декретом № 22 від 23 січня 2020 р. Б. преп. о. Йосафата 
Василя Олійника ЧСВВ іменовано сотрудником парафії Успіння 
Пресвятої Богородиці с. Погоня Тисменицького протопресвітеріа-
ту;

• Декретом № 23 від 23 січня 2020 р. Б. преп. о. Севастіяна 
Назара Бондаренка ЧСВВ іменовано сотрудником парафії Царя 
Христа Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

• Декретом № 25 від 24 січня 2020 р. Б. о. Руслана  
Андрусишина іменовано парохом парафії Вознесіння Господньо-
го с. Гериня Болехівського протопресвітеріату Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 26 від 24 січня 2020 р. Б. о. Романа  
Боярського іменовано парохом парафії Пресвятої Трійці с. Клузів 
Західного протопресвітеріату Івано-Франківської Архієпархії;

• Декретом № 31 від 27 січня 2020 р. Б. реорганізовано під-
комісію «За тверезість життя» на Комісію душпастирства тве-
резості Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ та іменовано о. 
Ярослава Рохмана головою даної комісії терміном на один рік;

• Декретом № 34 від 30 січня 2020 р. Б. о. Івана Луцишина 
іменовано заступником голови комісії у справах мирян Івано-Фран-
ківської Архієпархії УГКЦ;
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• Декретом № 44 від 6 лютого 2020 р. Б. о. Степану  
Скібіцькому доручено виконувати обов’язки протопресвітера 
Калуського протопресвітеріату Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ;

• Декретом № 45 від 6 лютого 2020 р. Б. о. Івана Бігуна іме-
новано адміністратором парафії Архистратига Михаїла м. Калуш 
Калуського протопресвітеріату Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ;

• Декретом № 66 від13 лютого 2020 р. Б. о. Олега Жилавого 
іменовано адміністратором парафії Успіння Пресвятої Богородиці 
с. Міжгір’я Солотвинського протопресвітеріату Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 64 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Михайла  
Дацишина іменовано адміністратором парафії Свв. Верховних 
Апостолів Петра і Павла с. Бринь та парафії Святого Миколая с. 
Сапогів Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 65 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Івана Ребегу 
іменовано адміністратором парафії Введення в храм Пресвятої 
Богородиці с. Томашівці Войнилівського протопресвітеріату Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 81 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Павла  
Баланюка іменовано резидентом храму Святого Великомученика 
Юрія с. Угорники Східного протопресвітеріату м. Івано-Франківськ 
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 82 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Василя  
Качмарського направлено на священичу душпастирську практику 
у парафії Святого Миколая с. Черніїв Лисецького протопресвіте-
ріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ терміном на один рік;

• Декретом № 83 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Олександра  
Кубіка іменовано сотрудником парафії Різдва Пресвятої Богороди-
ці с. Нараївка Більшівцівського протопресвітеріату Івано-Франків-
ської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 84 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Андрія  
Луцького іменовано сотрудником парафії Святого мученика Ми-
кити в с. Микитинці Східного протопресвітеріату Івано-Франків-
ської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 85 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Юрія Маркова 
направлено на священичу душпастирську практику у парафії Свя-
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тих Володимира і Ольги м. Калуш Калуського протопресвітеріату 
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ терміном на один рік;

• Декретом № 86 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Миколу Полоза 
іменовано сотрудником парафії Святого Йосифа Обручника Схід-
ного  протопресвітеріату м. Івано-Франківськ Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 87 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Назарія  
Шлапака направлено на священичу душпастирську практику у па-
рафії Архистратига Михаїла с. Камінь Брошнівського протопрес-
вітеріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ терміном на один 
рік;

• Декретом № 88 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Руслана П’ясту 
іменовано заступником Голови комісії у справах душпастирства 
охорони здоров’я Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ терміном 
на три роки;

• Декретом № 89 від 13 лютого 2020 р. Б. в Комісії у справах 
душпастирства охорони здоров’я засновано Відділ душпастир-
ства тверезості Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ та іме-
новано головою даного відділу о. Руслана П’ясту терміном на три 
роки;

• Декретом № 93 від 18 лютого 2020 р. Б. о. Руслана П’ясту 
іменовано капеланом Івано-Франківського Перинатального Центру 
та КНП «Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франків-
ської міської ради»;

• Декретом № 95 від 18 лютого 2020 р. Б. о. Миколу  
Андибура іменовано капеланом Рожнятівської центральної район-
ної лікарні;

• Декретом № 96 від 18 лютого 2020 р. Б. о. Руслана П’ясту 
іменовано резидентом храму Святого Миколая Центрального про-
топресвітеріату м. Івано-Франківськ Івано-Франківської Архієпар-
хії УГКЦ;

• Декретом № 97 від 18 лютого 2020 р. Б. о. Володимира 
Лося переведено з уряду помічника настоятеля на уряд резидента 
храму Святого Миколая Центрального протопресвітеріату м. Іва-
но-Франківськ Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 104 від 19 лютого 2020 р. Б. засновано кон-
сультаційну комісію Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ 
щодо забезпечення духовної опіки та належної допомоги осо-
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бам, які могли постраждати від сексуального насильства з боку 
духовенства;

• Декретом № 107 від 20 лютого 2020 р. Б. Андрія Верстина 
іменовано префектом при навчальних закладах Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ у справах розвитку терміном на один рік;

• Декретом № 125 від 2 березня 2020 р. Б. д-на Василя  
Михнюка направлено на дияконську практику у парафію Покрови 
Пресвятої Богородиці с. Велика Тур’я Долинського протопресвіте-
ріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 126 від 2 березня 2020 р. Б. д-на Романа  
Шиндирівського направлено на дияконську практику у парафії 
Різдва Христового с.Підпечери та Покрови Пресвятої Богородиці 
с. Клубівці Тисменицького протопресвітеріату Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 127 від 2 березня 2020 р. Б. д-на Михайла  
Макара направлено на дияконську практику у парафію Всіх Святих 
Південного протопресвітеріату м. Івано-Франківськ Івано-Фран-
ківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 128 від 2 березня 2020 р. Б. д-на Миколу  
Долішнього направлено на дияконську практику у парафію Божого 
Милосердя Західного протопресвітеріату м. Івано-Франківськ Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 129 від 2 березня 2020 р. Б. д-на Степана  
Витвицького направлено на дияконську практику у парафію Свя-
того пророка Іллі Центрального протопресвітеріату м. Івано-Фран-
ківськ Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 130 від 2 березня 2020 р. Б. д-на Віталія  
Деркача направлено на дияконську практику у парафію Свято-
го Юрія Побідоносця Центрального протопресвітеріату м. Іва-
но-Франківськ Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 131 від 2 березня 2020 р. Б. д-на Павла Віру 
направлено на дияконську практику у каплицю Успіння Пресвятої 
Богородиці Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ 
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 133 від 2 березня 2020 р. Б. д-на Тараса  
Максиміва направлено на дияконську практику у парафію Во-
скресіння Христового с. Мединя Галицького протопресвітеріату 
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;
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• Декретом № 135 від 2 березня 2020 р. Б. д-на Артема  
Левицького направлено на дияконську практику у парафії Різдва 
Пресвятої Богородиці та Святого Миколая с. Дубівці Галицького 
протопресвітеріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 136 від 2 березня 2020 р. Б. д-на Романа  
Винничука направлено на дияконську практику у парафію Благо-
віщення Пречистої Діви Марії с. Чукалівка Лисецького протопрес-
вітеріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 137 від 2 березня 2020 р. Б. д-на Володимира 
Каліту направлено на дияконську практику у парафію Святого Ва-
силія Великого с. Розточки Болехівського протопресвітеріату про-
топресвітеріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 160 від 10 березня 2020 р. Б. о. Олега Каськіва 
іменовано парохом парафій Різдва Пресвятої Богородиці та Святого 
Миколая с. Дубівці Галицького протопресвітеріату Івано-Франків-
ської Архієпархії;

• Декретом № 169 від 12 березня 2020 р. Б. засновано пара-
фію Різдва Святого Івана Хрестителя, межі якої є визначеними 
територіальними межами с. Осмолода Рожнятівського району Іва-
но-Франківської області;

• Декретом № 177 від 19 березня 2020 р. Б. надано диспензу 
від обов’язку фізичної участі у Божественній Літургії в неділі і 
свята вірним Архієпархії на час карантинних заходів;

• Декретом № 179 від 24 березня 2020 р. Б. створено Коорди-
наційний центр під час кризових ситуацій Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 181 від 26 березня 2020 р. Б. продовжено час 
Великодньої Сповіді на місяць після завершення карантину;

• Декретом № 208 від 6 травня 2020 р. Б. о. Миколу  
Андибура іменовано адміністратором  парафії Благовіщення Пре-
чистої Діви Марії в с. Креховичі Брошнівського протопресвітеріату 
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 210 від 6 травня 2020 р. Б. о. Степана  
Твердохліба іменовано сотрудником парафії Різдва Господа Бога 
і Спаса нашого Ісуса Христа смт. Рожнятів Рожнятівського про-
топресвітеріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ:

• Декретом № 212 від 6 травня 2020 р. Б. о. Володимира  
Сопільняка іменовано адміністратором парафії Архистратига Ми-
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хаїла  с. Сенечів та парафії Покрову Пресвятої Богородиці с. Виш-
ків Долинського протопресвітеріату Івано-Франківської Архієпар-
хії УГКЦ;

• Декретом № 213 від 6 травня 2020 р. Б. о. Ігоря Яблоня 
іменовано адміністратором парафії Серця Ісуса і Серця Марії  м. 
Долина Долинського протопресвітеріату Івано-Франківської Архі-
єпархії УГКЦ;

• Декретом № 226 від 15 травня 2020 р. Б. о. Івана  
Боровського іменовано адміністратором парафії Пресвятої Трій-
ці в с. Нові Кривотули Тисменицького протопресвітеріату Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ:

• Декретом № 227 від 15 травня 2020 р. Б. о. Назара  
Кібеля іменовано сотрудником парафії Архистратига Михаїла с. 
Вовчинець Північного протопресвітеріату м. Івано-Франківська 
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ:

• Декретом № 230 від 26 травня 2020 р. Б. створено робочу 
групу із завданням напрацювати пропозиції щодо оптимізації 
діяльності вищих начальних закладів Архієпархії;

• Декретом № 233 від 26 травня 2020 р. Б. преп. о. Терентія 
Василя Цапчука ЧСВВ іменовано сотрудником парафії Царя Хри-
ста Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

• Декретом № 236 від 1 червня 2020 р. Б. о. Ігоря  
Броновського іменувано протопресвітером Галицького протопрес-
вітеріату Івано-Франківської Архієпархії терміном на три роки;

• Декретом № 237 від 1 червня 2020 р. Б. о. Анатолія Козака 
іменовано протопресвітером Голинського протопресвітеріату Іва-
но-Франківської Архієпархії терміном на три роки;

• Декретом № 238 від 1 червня 2020 р. Б. о. Дмитра  
Шмігеля іменовано протопресвітером Бурштинського протопрес-
вітеріату Івано-Франківської Архієпархії терміном на три роки;

• Декретом № 239 від 1 червня 2020 р. Б. о. Василя Пастуха 
іменовано  протопресвітером  Рожнятівського протопресвітеріату 
Івано-Франківської Архієпархії терміном на три роки;

• Декретом № 241 від 2 червня 2020 р. Б. продовжено дію де-
крету (Вих. № 542 від 17 жовтня 2017 р. Б. ) Наглядової Ради, як 
дорадчого органу при Католицькій школі ІІ-ІІІ ступенів гімна-
зії ім. св. Василія Великого Івано-Франківського Архієпархіаль-
ного управління УГКЦ та іменовано її членів терміном на три роки;
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• Декретом № 242 від 2 червня 2020 р. Б. продовжено дію де-
крету (Вих. № 634 від 1 жовтня 2015 р. Б.) яким іменовано о. Івана 
Жука еклезіархом Івано-Франківської Архієпархії терміном на три 
роки;

• Декретом № 243 від 2 червня 2020 р. Б. продовжено дію 
декрету (Вих. № 131 від 17 квітня 2018 р. Б.) яким іменовано  
о. Віталія Федуна капеланом Ради Лицарів Колумба імені Митро-
полита Андрея Шептицького терміном на три роки;

• Декретом № 244 від 2 червня 2020 р. Б. продовжено дію 
декрету (Вих. № 286 від 10 липня 2018 р. Б.) яким іменовано  
о. Василя Савчина резидентом храму Святих Кирила і Мето-
дія Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківська Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ терміном на три роки;

• Декретом № 245 від 2 червня 2020 р. Б. продовжено дію 
декрету (Вих. № 287 від 10 липня 2018 р. Б.) яким іменовано  
о. Богдана Лиска сотрудником храму Святих Кирила і Мето-
дія Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківська Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ терміном на три роки;

• Декретом № 247 від 3 червня 2020 р. Б. затверджено Устав 
Архієпархіального Монастиря свого права «Пресвятої Трійці» 
Івано-Франківської Архієпархії терміном на п’ять років;

• Декретом № 249 від 4 червня 2020 р. Б. о. Маркіяна  
Букатчука іменовано адміністратором Архієпархіального будинку 
по вул. Шевченка 11 у м. Івано-Франківську терміном на три роки;

• Декретом № 253 від 10 червня 2020 р. Б. о. Василя  
Філіповича іменовано адміністратором парафії Різдва Івана Хрес-
тителя в с. Осмолода Перегінського протопресвітеріату Івано-Фран-
ківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 255 від 10 червня 2020 р. Б. о. Степана  
Твердохліба іменовано капеланом Рожнятівської Центральної ра-
йонної лікарні;

• Декретом № 256 від 11 червня 2020 р. Б. о. Степана  
Балагуру іменовано членом Сенату (Наглядової Ради) Академії на 
термін до 9 серпня 2023 року;

• Декретом № 259 від 11 червня 2020 р. Б. о. Михайла Снака 
іменовано адміністратором парафії Архистратига Михаїла с. Наста-
шине та парафії Покрову Пресвятої Богородиці с. Куничі Бурштин-
ського протопресвітеріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;
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• Декретом № 260 від 11 червня 2020 р. Б. о. Василя Вороха 
іменовано сотрудником парафії Архистратига Михаїла с. Насташи-
не та парафії Покрову Пресвятої Богородиці с. Куничі Бурштин-
ського протопресвітеріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 271 від 23 червня 2020 р. Б. о. Василя  
Паньківа іменовано адміністратором парафії Благовіщення Пре-
чистої Діви Марії в смт. Вигода Долинського протопресвітеріату 
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 304 від 15 липня 2020 р. Б. о. Василя  
Пелипишака іменовано адміністратором парафії Архистрати-
га Михаїла с. Колодіївка Єзупільського протопресвітеріату Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 309 від 21 липня 2020 р. Б. о. Олексія  
Данилюка іменовано ректором Івано-Франківської Духовної Семі-
нарії ім. свщм. Йосафата терміном на один рік;

• Декретом № 311 від 21 липня 2020 р. Б. преп. о. Артемія 
Михайла Новицького ЧСВВ іменовано парохом парафії Царя 
Христа Східного протопресвітеріату м. Івано-Франківськ Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 313 від 21 липня 2020 р. Б. преп. о. Теодосія 
Федора Крецулу ЧСВВ іменовано сотрудником парафії Царя Хри-
ста Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ;

• Декретом № 318 від 21 липня 2020 р. Б. преп. о. Романа 
Юрія Мельника ЧСВВ іменовано парохом парафії Успіння Пре-
святої Богородиці с. Погоня Тисменицького протопресвітеріату Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 319 від 21 липня 2020 р. Б. преп. о. Павла 
Петра Якимця ЧСВВ іменовано сотрудником парафії Успіння 
Пресвятої Богородиці с. Погоня Тисменицького протопресвітеріату 
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 326 від 23 липня 2020 р. Б. д-н Василя  
Михнюка іменовано префектом Івано-Франківської Духовної Се-
мінарії ім. свщм. Йосафата терміном на один рік;

• Декретом № 327 від 23 липня 2020 р. Б. бр. Івана  
Харевича іменовано префектом Івано-Франківської Духовної Се-
мінарії ім. свщм. Йосафата терміном на один рік;

• Декретом № 328 від 23 липня 2020 р. Б. о. Тараса Путька 
іменовано віце-ректором Івано-Франківської Духовної Семінарії 
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ім. свщм. Йосафата терміном на один рік;
• Декретом № 333 від 30 липня 2020 р. Б. о. Михайла Віхотя 

іменовано сповідником Івано-Франківської Духовної Семінарії ім. 
свщм. Йосафата терміном на один рік;

• Декретом № 334 від 30 липня 2020 р. Б. о. Ярослава  
Рожака іменовано сповідником Івано-Франківської Духовної Семі-
нарії ім. свщм. Йосафата терміном на один рік;

• Декретом № 340 від 4 серпня 2020 р. Б. о. Василя  
Бояновського іменовано адміністратором парафії Святого Мико-
лая м. Рогатин Рогатинського протопресвітеріату Івано-Франків-
ської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 341 від 4 серпня 2020 р. Б. о. Василя  
Бояновського іменовано адміністратором парафії Зіслання Свято-
го Духа с. Кутці Рогатинського протопресвітеріату Івано-Франків-
ської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 350 від 7 серпня 2020 р. Б. о. Ярослава  
Тимішака іменовано сотрудником парафії Святого Миколая с. Під-
гір’я Богородчанського протопресвітеріату Івано-Франківської Ар-
хієпархії УГКЦ;

• Декретом № 351 від 7 серпня 2020 р. Б. о. Віталія  
Козінчука іменовано заступником голови комісії сакрального мис-
тецтва Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ терміном на три роки;

• Декретом № 392 від 1 вересня 2020 р. Б. о. Степана  
Витвицького іменовано сотрудником парафії Святого пророка Іллі 
Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ Івано-Фран-
ківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 393 від 1 вересня 2020 р. Б. о. Павла Віру на-
правлено на священичу душпастирську практику у каплицю Успін-
ня Пресвятої Богородиці Центрального протопресвітеріату м. Іва-
но-Франківськ Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 394 від 1 вересня 2020 р. Б. о. Віталія  
Деркача іменовано сотрудником парафії Святого Юрія Побідо-
носця Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківська Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 395 від 1 вересня 2020 р. Б. о. Миколу  
Долішнього направлено на священичу душпастирську практику у 
парафію Божого Милосердя Західного протопресвітеріату м. Іва-
но-Франківськ Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;
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• Декретом № 396 від 1 вересня 2020 р. Б. о. Артема  
Левицького іменовано сотрудником парафії Різдва Пресвятої Бо-
городиці с. Дубівці Галицького протопресвітеріату Івано-Франків-
ської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 397 від 1 вересня 2020 р. Б. о. Михайла  
Макара направлено на священичу душпастирську практику у па-
рафію Всіх Святих Південного протопресвітеріату м. Івано-Фран-
ківськ Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 398 від 1 вересня 2020 р. Б. о. Тараса  
Максиміва іменовано сотрудником парафії Воскресіння Христо-
вого с. Мединя Галицького протопресвітеріату Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 399 від 1 вересня 2020 р. Б. о. Василя  
Михнюка направлено на священичу душпастирську практику у па-
рафію Покрови Пресвятої Богородиці с. Велика Тур’я Долинського 
протопресвітеріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 400 від 1 вересня 2020 р. Б. д-на Володимира 
Юрківа направлено на дияконську практику у парафію Введення в 
храм Пресвятої Богородиці с. Боднарів Боднарівського протопрес-
вітеріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 402 від 1 вересня 2020 р. Б. о. Володимира  
Каліту іменовано адміністратором парафії Святого Василія Вели-
кого с. Розточки Болехівського протопресвітеріату Івано-Франків-
ської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 403 від 1 вересня 2020 р. Б. о. Романа  
Шиндирівського іменовано сотрудником парафії Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Підпечери Тисменицького протопресвітеріату Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 418 від 25 вересня 2020 р. Б. о. Олексія Да-
нилюка, о. Ярослава Середюка, о. Івана Жука, о. Володимира 
Лукашевського іменовано відповідальними за розвиток палом-
ницького місця в с. Старуня терміном на п’ять років;

• Декретом № 426 від 7 жовтня 2020 р. Б. продовжено дію 
декрету (Вих. № 482 від 10 вересня 2013 р. Б.), яким продовжено 
дію Правильника виборів Генерального Настоятеля Місійно-
го Згромадження Святого Апостола Андрія терміном на чотири 
роки;

• Декретом № 427 від 8 жовтня 2020 р. Б. о. Івана  
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Війтишина направлено на священичу душпастирську практику у 
парафію Святого Юди Тадея Північного протопресвітеріату м. Іва-
но-Франківськ Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ терміном до 
1 травня 2021 р. Б;

• Наказом № 428 від 8 жовтня 2020 р. Б. п. Галині  
Гришко у співпраці з Головою Катехитичної комісії організову-
вати та провадити курси навчання та постійної формації катехитів 
в Івано-Франківській Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 438 від 15 жовтня 2020 р. Б. о. Миколу  
Стефанишина направлено на священичу душпастирську практи-
ку у парафію свщмч. Йосафата м. Бурштин Бурштинського про-
топресвітеріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ терміном на 
один рік;

• Декретом № 444 від 20 жовтня 2020 р. Б. о. Зореслава  
Котовича іменовано адміністратором парафії Святого Василія Ве-
ликого с. Новошин Долинського протопресвітеріату Івано-Фран-
ківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 452 від 27 жовтня 2020 р. Б. о. Мар’яна  
Атамана іменовано адміністратором парафії Святого Івана Хрес-
тителя в с. Загвіздя Західного протопресвітеріату м. Івано-Фран-
ківська;

• Декретом № 453 від 27 жовтня 2020 р. Б. о. Івана Шевчука 
іменовано адміністратором парафії Собору Пресвятої Богородиці в 
с. Старий Лисець Лисецького протопресвітеріату;

• Декретом № 455 від 29 жовтня 2020 р. Б. продовжено дію 
декрету (Вих. № 545 від 19 жовтня 2017 р. Б.), яким іменовано  
членів Наглядової Ради, як дорадчого органу при вищих навчаль-
них закладах Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ терміном на 
один рік;

• Декретом № 456 від 22 жовтня 2020 р. Б. о. Василя Бурія 
іменовано сотрудником парафії Святого Андрія Первозванного м. 
Долина Долинського проторесвітеріату Івано-Франківської Архіє-
пархії УГКЦ;

• Декретом № 478 від 12 листопада 2020 р. Б. о. Андрія  
Сімківа іменовано сотрудником парафії Святих Кирила і Методія 
м. Калуш Калуського протопресвітеріату Івано-Франківської Архі-
єпархії УГКЦ;

• Декретом № 479 від 12 листопада 2020 р. Б. о. Володимира 
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Містермана іменовано заступником Керівника департаменту сус-
пільної комунікації (Медіа-центру) Івано- Франківської Архієпар-
хії УГКЦ терміном на три роки;

• Декретом № 481 від 13 листопада 2020 р. Б. о. Василя  
Бурія іменовано духівником Міжнародного благодійного товари-
ства «Аве Марія»;

• Декретом № 483 від 13 листопада 2020 р. Б. о. Богдана  
Сабала іменовано референтом Катехитичної комісії Івано-Фран-
ківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 484 від 13 листопада 2020 р. Б. о. Ігоря  
Онищука іменовано резидентом храму Різдва Христового Цен-
трального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ Івано-Франків-
ської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 486 від 16 листопада 2020 р. Б. затверджено 
інструкцію про правила поведінки з малолітніми та неповно-
літніми дітьми на Церковній території на спонсорова них Цер-
квою заходах Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 487 від 17 листопада 2020 р. Б. о. Павлу  
Сеньківу надано диспензу від приписаної норми щодо посідання 
уряду Генерального Настоятеля Місійного Згромадження Святого 
Апостола Андрія;

• Декретом № 488 від 17 листопада 2020 р. Б. о. Павла  
Сеньківа іменовано Генеральним Настоятелем Місійного Згрома-
дження Святого Апостола Андрія терміном на чотири роки;

• Декретом № 496 від 23 листопада 2020 р. Б о. Арсена  
Панчака іменовано капеланом Державної установи «Івано-Фран-
ківська установа покарань №12»;

• Декретом № 497 від 23 листопада 2020 р. Б о. Василя  
Сливоцького іменовано капеланом Державної установи «Іва-
но-Франківська установа покарань №12»;

• Декретом № 500 від 25 листопада 2020 р. Б. о. Володимира 
Каліту іменовано адміністратором парафії св. Івана Богослова в с. 
Витвиця Болехівського протопресвітеріату Івано-Франківської Ар-
хієпархії УГКЦ;

• Декретом № 519 від 3 грудня 2020 р. Б о. Роману Дубіку 
продовжено дію декрету (Вих. № 625 від 7 грудня 2017 р. Б.) повно-
важення читання публічних молитов екзорцизму терміном на три 
роки;
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• Декретом № 524 від 8 грудня 2020 р. Б. о. Ярослава Савку 
іменовано адміністратором парафії Архистратига Михаїла в с. Гра-
бів та парафії Жінок Мироносиць в с. Крива Рожнятівського про-
топресвітеріату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 529 від 7 грудня 2020 р. Б створено робочу 
групу щодо організації навчально-формаційного процесу 1-го 
курсу Івано-Франківської духовної семінарії в урочищі Під-
люте Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 535 від 17 грудня 2020 р. Б. продовжено 
дію декрету (Вих. № 609 від 5 грудня 2017 р. Б.) яким іменовано  
о. Віталія Федуна канцлером Курії Івано-Франківської Архієпархії 
терміном на п’ять років;

• Декретом № 539 від 17 грудня 2020 р. Б. о. Андрія  
Чорненка іменовано членом Пресвітерської Ради Івано-Франків-
ської Архієпархії терміном до 19 лютого 2024 р. Б.;

• Декретом № 540 від 17 грудня 2020 р. Б. о. Олексія  
Данилюка іменовано членом Пресвітерської Ради Івано-Франків-
ської Архієпархії терміном до 19 лютого 2024 р. Б.;

• Декретом № 544 від 24 грудня 2020 р. Б. о. Євгена Ткача 
іменовано адміністратором парафії Святого Миколая в м. Калуш 
(Хотінь) Калуського протопресвітеріату Івано-Франківської Архі-
єпархії УГКЦ;

• Декретом № 545 від 24 грудня 2020 р. Б о. Василя Гоголя 
іменовано Головою Літургічної комісії Івано-Франківської Архіє-
пархії УГКЦ терміном на три роки;

• Декретом № 546 від 24 грудня 2020 р. Б. продовжено дію 
декрету (Вих. № 508 від 18 вересня 2013 р. Б.) яким іменовано  
о. Ігоря Онищука головою Комісії для сприяння єдності християн 
Івано-Франківської Архієпархії терміном на п’ять років;

• Декретом № 547 від 24 грудня 2020 р. Б. продовжено дію 
декрету (Вих. № 672 від 20 жовтня 2015 р. Б.) яким іменовано  
о. Євгена Андрухіва головою Комісії сакрального мистецтва Іва-
но-Франківської Архієпархії терміном на п’ять років;

• Декретом № 548 від 24 грудня 2020 р. Б. продовжено дію 
декрету (Вих. № 269 від 28 квітня 2015 р. Б.) яким іменовано  
о. Павла Сеньківа головою Місійно-Євангелізпаційного центру 
Івано-Франківської Архієпархії терміном на три роки;

• Декретом № 549 від 24 грудня 2020 р. Б. продовжено дію 
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декрету (Вих. № 140 від 31 березня 2017 р. Б.) яким іменовано  
о. Івана Саса керівником Паломницького Центру Івано-Франків-
ської Архієпархії терміном на три роки;

• Декретом № 555 від 29 грудня 2020 р. Б. о. Ігоря Гавриліва 
іменовано віце-протопресвітером Боднарівського протопресвітері-
ату Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 557 від 29 грудня 2020 р. Б. о. Володимира 
Підлуського іменовано адміністратором парафії Архистратига 
Михаїла в с. Хом’яківка Тисменицького протопресвітеріату Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ;

• Декретом № 560 від 29 грудня 2020 р. Б. преп. о. Мар’яна 
Гробельного ЧСВВ іменовано адміністратором парафії Святого 
Миколая с. Гошів Болехівського протопресвітеріату Івано-Франків-
ської Архієпархії УГКЦ.
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Парафіяльні пастирські ради

• Декретом № 06 від 2 січня 2020 р. Б. затверджено склад па-
рафіяльної пастирської ради парафії Різдва Пресвятої Богородиці 
смт. Солотвин Солотвинського протопресвітеріату;

• Декретом № 07 від 02 січня 2020 р. Б. затверджено склад 
парафіяльної пастирської ради парафії Святої Великомучениці 
Параскеви м. Болехів Болехівського протопресвітеріату;

• Декретом № 08 від 2 січня 2020 р. Б. затверджено склад па-
рафіяльної пастирської ради парафії Успіння Пресвятої Богоро-
диці с. Міжгір’я Солотвинського протопресвітеріату;

• Декретом № 27 від 24 січня 2020 р. Б. затверджено склад 
парафіяльної пастирської ради парафії Покрову Пресвятої Бого-
родиці с. Світанок Рогатинського протопресвітеріату;

• Декретом № 28 від 24 січня 2020 р. Б. затверджено склад 
парафіяльної пастирської ради парафії Архистратига Михайла  
с. Діброва Рогатинського протопресвітеріату;

• Декретом № 50 від 10 лютого 2020 р. Б. затверджено склад 
парафіяльної пастирської ради парафії Святих Апостолів Петра і 
Павла с. Старуня Солотвинського протопресвітеріату;

• Декретом № 102 від 17 лютого 2020 р. Б. затверджено склад 
парафіяльної пастирської ради парафії Архистратига Михаїла  
с. Кривець Солотвинського протопресвітеріату;

• Декретом № 146 від 5 березня 2020 р. Б. затверджено склад 
парафіяльної пастирської ради парафії Святих Бориса і Гліба  
с. Коростовичі Бурштинського протопресвітеріату;

• Декретом № 147 від 5 березня 2020 р. Б. затверджено 
склад парафіяльної пастирської ради парафії Святого Миколая  
с. Бережниця Боднарівського протопресвітеріату;

• Декретом № 407 від 3 вересня  2020 р. Б. затверджено склад 
парафіяльної пастирської ради парафії Святого Апостола Андрія 
Первозванного м. Долина Долинського протопресвітеріату;

• Декретом № 413 від 11 вересня 2020 р. Б. затверджено склад 
парафіяльної пастирської ради парафії Святої Великомучениці 
Параскеви с. Козарі Букачівського протопресвітеріату;

• Декретом № 414 від 14 вересня 2020 р. Б. затверджено склад 
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парафіяльної пастирської ради парафії Різдва Пресвятої Богоро-
диці с. Дубівці Галицького протопресвітеріату;

• Декретом № 448 від 22 жовтня 2020 р. Б. затверджено склад 
парафіяльної пастирської ради парафії Успіння Пресвятої Бого-
родиці с. Журавеньки Букачівського протопресвітеріату.
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Приписання священнослужителів

• Листом № 37 від 3 лютого 2020 р. Б. о. Івану Петляку доз-
волено продовжити служіння в Португалії терміном на п’ять років;

• Листом № 54 від 11 лютого 2020 р. Б. о. Тарасу Максиміву 
дозволено продовжити служіння в Італії терміном на три роки;

• Листом № 221 від 15 травня 2020 р. Б. о. Володимиру 
Медвідю дозволено продовжити служіння в Італії терміном на три 
роки;

• Листом № 415 від 22 вересня 2020 р. Б. о. Юрію Ходаню 
дозволено продовжити служіння в Італії терміном на один рік;

• Грамотою № 430 від 12 жовтня 2020 р. Б. о. Миколі 
Стефанишину дозволено переїзд до Івано-Франківської Архієпар-
хії УГКЦ терміном на п’ять років;

• Листом № 446 від 20 жовтня 2020 р. Б. о. Василю Філяку 
дозволено продовжити служіння в Італії терміном на три роки;

• Листом № 563 від 13 грудня 2020 р. Б. дозволено перехід  
о. Тарасу Галаваю до Екзархату УГКЦ в Італії;
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Заснування Катехитичних шкіл

• Декретом № 04 від 2 січня 2020 р. Б. засновано Катехи-
тичну школу Святого Івана Хрестителя при парафії Св. Іва-
на Хрестителя в с. Загвіздя Західного протопресвітеріату  
м. Івано-Франківська та призначено директором заснованої школи  
о. Івана Мислюка;

• Декретом № 05 від 2 січня 2020 р. Б. засновано Катехитич-
ну школу «Діти Світла» при парафії Архистратига Михаїла в  
с. Жовчів Рогатинського протопресвітеріату та призначено ди-
ректором заснованої школи о. Володимира Лизака;

• Декретом № 51 від 10 лютого 2020 р. Б. засновано Катехи-
тичну школу «Розарій» при парафії Архистратига Михаїла  
с. Іваниківка Богородчанського протопресвітеріату та призна-
чено директором заснованої школи о. Віталія Козінчука;

• Декретом № 90 від 17 лютого 2020 р. Б. засновано Катехи-
тичну школу Блаженного Василя Величковського при парафії 
Різдва Пресвятої Богородиці Центрального протопресвітеріату 
м. Івано-Франківськ та призначено директором заснованої школи 
о. Віталія Сенька;

• Декретом № 170 від 12 березня 2020 р. Б. засновано Ка-
техитичну школу Святого Домініка Савіо при парафії Святого 
Івана Богослова с. Воскресінці Букачівського протопресвітері-
ату та призначено директором заснованої школи п. Ольгу Михай-
лишин;

• Декретом № 366 від 17 серпня 2020 р. Б. засновано Катехи-
тичну школу Блаженного Миколая Чарнецького при парафії 
Святого Духа в смт. Перегінське Перегінського протопрес-
вітеріату та призначено директором заснованої школи Тараса  
Бойчука.
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Делеговано на свячення

• Грамотою № 439 від 19 жовтня 2020 р. Б. Владиці Василю 
Івасюку делеговано уділити піддияконські і дияконські свячення 
братам Провінції отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Украї-
ні: Пахомію Юрію Левчуну, Даниїлу Олексію Галясу, Партенію 
Івану Гринику, Каролю Роману Семковичу, Микиті Віталію 
Овчару.
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Повноваження уділяти святе таїнство Покаяння

• Декретом № 29 від 24 січня 2020 р. Б. преп. о. Якову  
Богданові Шумилу ЧСВВ надано повноваження уділяти святе та-
їнство Покаяння;

• Декретом № 72 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Павлу  
Баланюку надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 73 від 13 лютого 2020 р. Б. преп. о. Луці  
Михайлу Бендику надано повноваження уділяти святе таїнство 
Покаяння;

• Декретом № 74 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Олегу  
Жилавому надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 75 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Василю  
Качмарському надано повноваження уділяти святе таїнство По-
каяння;

• Декретом № 76 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Олександру  
Кубіку надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 77 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Андрію  
Луцькому надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 78 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Юрію Маркову 
надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 79 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Миколі Полозу 
надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 80 від 13 лютого 2020 р. Б. о. Назарію  
Шлапаку надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 232 від 29 травня 2020 р. Б,  
преп. о. Анастасію Андрію Кабалю ЧСВВ надано повноваження 
уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 314 від 21 липня 2020 р. Б, преп. о. Йосафату 
Андрію Хаймику ЧСВВ надано повноваження уділяти святе таїн-
ство Покаяння;

• Декретом № 317 від 21 липня 2020 р. Б, преп. о. Никодиму 
Михайлу Гуралюку ЧСВВ надано повноваження уділяти святе та-
їнство Покаяння;

• Декретом № 320 від 21 липня 2020 р. Б, преп. о. Теодору 
Тарасу Пилявському ЧСВВ надано повноваження уділяти святе 
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таїнство Покаяння;
• Декретом № 321 від 21 липня 2020 р. Б, преп. о. Вінкентію 

Василеві Пелиху ЧСВВ надано повноваження уділяти святе таїн-
ство Покаяння;

• Декретом № 361 від 17 серпня 2020 р. Б, о. Михайлу  
Макару надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 362 від 17 серпня 2020 р. Б, о. Івану Війтиши-
ну надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 363 від 17 серпня 2020 р. Б, о. Роману  
Шиндирівському надано повноваження уділяти святе таїнство 
Покаяння;

• Декретом № 364 від 17 серпня 2020 р. Б, о. Василю  
Михнюку надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 365 від 17 серпня 2020 р. Б, преп. о. Климен-
тію Дмитру Карпінцю ВС надано повноваження уділяти святе та-
їнство Покаяння;

• Декретом № 384 від 1 вересня 2020 р. Б, о. Павлу Вірі на-
дано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 385 від 1 вересня 2020 р. Б, о. Володимиру 
Каліті  надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 386 від 1 вересня 2020 р. Б, о. Віталію  
Деркачу надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 387 від 1 вересня 2020 р. Б, о. Тарасу  
Маскиміву надано повноваження уділяти святе таїнство Покаяння;

• Декретом № 388 від 1 вересня 2020 р. Б, о. Артему  
Левицькому надано повноваження уділяти святе таїнство Покаян-
ня;

• Декретом № 389 від 1 вересня 2020 р. Б, о. Степану  
Витвицькому надано повноваження уділяти святе таїнство Пока-
яння;

• Декретом № 390 від 1 вересня 2020 р. Б, о. Миколі  
Долішньому надано повноваження уділяти святе таїнство Покаян-
ня;

• Декретом № 419 від 28 вересня 2020 р. Б, преп. о. Іванові 
Михайлу Логаю ЧСВВ надано повноваження уділяти святе таїн-
ство Покаяння.
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ІНФОРМУЄ ФІНАНСОВО-ЮРИДИЧНИЙ 
ГОЛОВНИЙ ВІДДІЛ

Архієпархіальний координаційний антикризовий центр прозві-
тував щодо благодійної збірки для подолання короновірусної ін-
фекції Sars COVID -19.

Як відомо, 27 березня 2020 року, через запровадження каран-
тину на території України у зв’язку з коронавірусом та надзви-

чайною ситуацією в Іва-
но-Франківській області, з 
благословення Архієпис-
копа і Митрополита Во-
лодимира Війтишина при 
Івано-Франківському Архі-
єпархіальному управлінні 
був створений Архієпархі-
альний координаційний ан-
тикризовий центр.

Робота центру була направлена на допомогу у боротьбі з панде-
мією в Архієпархії. Так ряд структур Івано-Франківської Архієпар-
хії були задіяні у цих заходах.

Одним із кроків, направлених на допомогу постраждалим від 
страшної інфекції, стала благодійна збірка, яку Архієпископ і Ми-
трополит Івано-Франківський Владика Володимир Війтишин ого-
лосив 31 березня. Зусиллями небайдужих парафіян з різних ку-
точків нашої Архієпархії вдалося зібрати суму в понад 2 мільйони 
гривень.

Всі ці кошти працівники Архієпархіального координаційного 
антикризового центру зуміли мудро акумулювати. Загалом всю ді-
яльність антикризового центру можна поділити на три напрямки:

• Допомога, направлена на боротьбу з COVID-19.
• Забезпечення гарячими обідами та продуктами харчування 

найбільш вразливі категорії нашого суспільства.
• Допомога постраждалим у повені.
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1. Допомога, направлена на боротьбу з COVID-19
В рамках спільних дій на допомогу тим, хто безпосередньо 

стикнувся з короновірусною інфекцією Sars COVID-19, зусиллями 
антикризового центру вдалося:

• передати будинок Івано-Франківської Духовної Семінарії для 
проживання медичних працівників;

• надати допомогу у вигляді засобів захисту для 14 медичних 
закладів та установ;

• купити апарат ШВЛ для інфекційної лікарні;
• забезпечити священнослужителів та капеланів засобами захи-

сту та профілактичним тестуванням на COVID-19;
• допомогти в лікуванні хворих на COVID-19 священнослужите-

лів Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ;
• надати допомогу у вигляді засобів захисту та дезінфекції на 

парафії Архієпархії.

2. Забезпечення гарячими обідами та продуктами 
харчування найбільш вразливі категорії нашого 
суспільства

Наступним кроком діяльності антикризового координаційного 
центру став запуск нового проєкту, суть якого полягала в забезпе-
ченні потребуючих безкоштовними обідами. Від 22 квітня 2020 р. 
соціально-незахищені верстви населення м. Івано-Франківська по-
чали отримувати безкоштовні обіди від Архієпархії по попередньо-
му замовленню.

Цільовими групами стали: багатодітні сім’ї, діти-сироти, одино-
кі матері, сім’ї в складних обставинах, родини, де є діти або батьки 
з інвалідністю, люди похилого віку.

Гарячі обіди готували в Архієпархіальному комплексі «Станіс-
лавів». Там же волонтери Івано-Франківської Архієпархії забирали 
їх та розвозили потребуючим, які не мали можливості самостійно 
забрати готові страви.

Загалом спільними зусиллями вдалося видати 4 025 обідів.
Ще одним напрямком діяльності в даній сфері став проєкт під-

тримки потребуючих, які у зв’язку з карантином, залишилися са-
мотніми зі своїми проблемами, стало забезпечення їх продуктами 
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харчування. 
На чисельні прохання людей, яким волонтери доставляли безко-

штовні обіди, було прийнято рішення забезпечити окремих потре-
буючих також продуктовими наборами. До них увійшли вісім най-
менувань товарів, серед яких: рис, гречка, цукор, сіль, макарони, 
борошно, горох та олія.

З травня і до сьогодні волонтери продовжують розвозити про-
дуктові набори для потребуючих. Протягом цього часу вже вдалося 
видати 679 таких наборів.

3. Допомога постраждалим у повені
Ще одним викликом як для Церкви, так і всіх мешканців Прикар-

паття стали наслідки паводкової стихії на теренах усього Прикар-
паття. Це змусило знову акумулювати роботу всіх благодійних ор-
ганізацій Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ. Завдяки спільній 
праці Архієпархіального координаційного антикризового центру, 
БФ «Карітас» Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ та Мальтій-
ської Служби Допомоги, вже з перших днів лиха вдалося розпочати 
діяльність, направлену на підтримку всіх, хто постраждав.

Працівникам архієпархіального управління та представникам 
«Карітасу» Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ вдалось надати 
допомогу у вигляді будівельних матеріалів та побутової техніки для 
понад 60 сімей, які постраждали внаслідок повені.

У липні 2020 року комісія архієпархіального управління прове-
ла візитації по господарствах, які постраждали внаслідок повені, 
для того, щоб оцінити збитки, завдані стихією. Наступним кроком 
стало вирахування розміру пошкоджень майна та встановлення пе-
реліку будівельних матеріалів. 

Варто зазначити, що реалізація такого проєкту стала можливою 
також завдяки духовенству та вірним Філадельфійської Архієпархії 
(США), які в часі лиха виявили християнську солідарність і під-
тримку, надавши фінансову пожертву для допомоги потерпілим від 
паводків у Західній Україні.

Окрім того до співпраці долучалися й найбільша в світі братер-
ська організація, яка об’єднує чоловіків-католиків, «Лицарі Колум-
ба». Вони зібрали та передали продукти першої необхідності для 
постраждалих від повеней в західних регіонах України. 
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Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Владика Воло-
димир Війтишин складає щирі слова вдячності всім жертводавцям 
та учасникам Архієпархіального антикризового центру, всім волон-
терам та працівниками благодійних організацій Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ.
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Про служіння Лікувально-діагностичного Центру 
св. Луки в 2020 році

Рік, що минув, воче-
видь змусив кожного на-
ново поглянути на особу 
медичного працівника. 
Зіткнувшись тет-а-тет з 
невидимим, проте над-
звичайно небезпечним, 
ворогом, кожен із нас 
хотів мати певність та 
відчути захист саме зав-
дяки нашим лікарям.

Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ з перших днів запрова-
дження карантину, активно включилася в боротьбу з невидимим 
ворогом, стараючись допомогти потребуючим, а особливо тим, які 
безпосередньо стали на передову у боротьбі з вірусом. Активну 
участь в цій діяльності взяли лікарі та працівники Лікувально-діа-
гностичного Центру св. Луки Івано-Франківського Архієпархіаль-
ного управління.

Пріоритетним для діагностичного центру і надалі залишається 
фахова допомога особам, котрі в силу складного матеріального ста-
новища часто не можуть собі дозволити отримати якісну діагности-
ку. 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. Так 
у році, що минув, працівники Лікувально-Діагностичного центру 
св. Луки надали 6 102 пільгові та безкоштовні медичні послуги, за-
гальною вартістю 424 566 грн.

Окрім того, відповідаючи на вимоги часу, лікарі ЛДЦСЛ роз-
почали надавати безкоштовні онлайн-консультації для всіх, хто 
до них звертається. Очевидно, такий підхід сильно відрізняється 
від традиційних методів медичного огляд і, тим не менше, завдя-
ки ньому також вдалося допомогти значній кількості потребуючих. 
Загалом протягом всього періоду роботи безкоштовного кол-цен-
тру, різні спеціалісти ЛДЦСЛ надали 2389 професійних медичних 
консультацій.
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Пригадуємо, що Лікувально-Діагностичний центр св. Луки пра-
цює в нашому місті з 2013 року. Стараннями Івано-Франківського 
Архієпархіального Управління УГКЦ, тут підібраний висококва-
ліфікований медичний персонал, який насправді піклується та пе-
реймається проблемами кожного пацієнта. На сьогоднішній день, 
сміливо можна сказати, що саме тут використовується найсучасні-
ше обладнання, аналогів яким, в багатьох випадках, немає в цілій 
області.

_______________________________________________
В Івано-Франківську готуються до відкриття  

нового корпусу Католицького ліцею
З вересня 2009 р. в Івано-Франківську по вул. Шевченка, 11, 

розпочала діяльність Католицька середня школа (сьогодні-ліцей)  
св. Василія Великого. 

На сьогодніш-
ній день він є єди-
ним католицьким 
навчальним за-
кладом для дітей 
та молоді в Іва-
но-Франківській 
області. У 2014 
р. відбулося від-
криття оновленого 
приміщення ко-
лишньої Станісла-
вівської семінарії, в якому розпочався шкільний навчальний про-
цес. Починаючи з 2017 р. і до нинішнього дня, триває будівництво 
нового корпусу ліцею. Станом на сьогодні, нова будівля повністю 
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зведена, в середині зроблені всі належні умови для того, щоби лі-
цеїсти могли повноцінно харчуватися, культурно та спортивно роз-
виватися.

У 2014 р., завдяки численним доброчинцям і жертводавцям, була 
повністю відреставрована та оснащена сучасним обладнанням бу-
дівля школи у м. Івано-Франківську по вул. Шевченка, 11. Завдяки 
цьому понад 300 школярів отримали відповідні умови для навчан-
ня. Завдячуючи своїй хорошій репутації, з кожним роком з’являєть-
ся все більше бажаючих навчатися у сучасному ліцеї. Саме тому та 
з метою покращення умов навчального процесу Архієпархіальне 
управління у 2017 р. на території навчального закладу було розпо-
чато зведення нового корпусу. Він згідно із задумом повинен був 
включати відповідні великі приміщення їдальні, спортивного та 
актового залів, адже у головній будівлі школи, на той час, дані при-
міщення були неповноцінними, а їх створення є необхідною умо-
вою для розвитку ліцею з високим рівнем освітнього, спортивного, 
культурного та духовного виховання.

Серед головних напрямків розвитку Католицького ліцею слід 
виділити соціальну спрямованість закладу. Серед близько 300 уч-
нів, які цьогоріч навчаються в Католицькому ліцеї, понад сотня на-
вчаються на пільговій основі, тобто отримують значну знижку від 
повної вартості навчання, яка складає 1.800 грн на місяць. При цьо-
му, учні оплачують тільки за 10 місяців, за виключенням вільних 
від навчання, іспитів та практик періоди (липень-серпень). Розмір 
знижки від 30% до 100% визначається після розгляду прохання і 
перевірки соціально-матеріального стану учениці чи учня. Серед 
дітей, які отримують знижку на навчання, є діти-сироти на напівси-
роти, діти під опікою, діти з особливими потребами, діти з багато-
дітних сімей та діти учасників АТО/ООС.

Слід наголосити, що наш Католицький ліцей є пілотним про-
єктом, в якому мають можливість здобути освіту обдаровані діти 
незалежно від їхнього соціального стану. Це наша першочергова 
мета. Однак, мусимо розуміти, якісна освіта потребує відповідної 
кадрової та матеріально-технічної бази: потрібно оплачувати пра-
цю вчителів, покривати комунальні та господарські послуги, ін-
вестувати у покращення навчальних умов тощо. Саме тому наша 
соціальна модель передбачає те, що хто здатен оплатити – оплачує 
навчання, інші ж – навчаються на пільгових умовах.
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Задля досягнення даної мети фінансово-юридичний відділ Архі-
єпархії займається пошуком стипендій для талановитих та соціаль-
но-незахищених школярів.

Враховуючи нагальну потребу католицьких школярів у роз-
ширенні приміщень, з благословення Архієпископ і Митрополит 
Івано-Франківський Владика Володимир Війтишин, після чого Фі-
наносово-Юдиридний відділ на чолі Економом Архієпархії прот. 
Михайлом Клапківим розпочав копітку працю над зведенням на 
території школи повноцінного приміщення під ці потреби. Так у 
липні 2016 р. розпочалися підготовчі роботи по виготовленню до-
кументації, розробці та затвердженні плану будівлі й фасадів. Три-
вали ці роботи до лютого 2017 року. Загальна площа будівлі згідно 
з проєктом складає 2 272, 5 квадратних метрів.

Того ж року на початку травня стартували будівельні роботи. За-
галом весь хід будівництва можна виділити в кілька етапів:

Етап 1: земляні роботи, залиття монолітної подушки, моноліт-
них колон та перекриттів.

Етап 2: цегляна кладка основних стін, монтаж даху.
Етап 3: монтаж внутрішніх електричних та слаботочних мереж.
Етап 4: внутрішні штукатурні роботи, залиття цементно-піща-

них стяжок.
Етап 5: монтаж віконних і фасадних систем та опорядження фа-

садів.
Етап 6: влаштування переходу між існуючою та новою будівля-

ми. Облаштування благоустрою.
Етап 7: влаштування внутрішніх систем та оздоблювальні ро-

боти.
За рік часу було виконано понад 65% запланованих робіт: завер-

шено всі монолітні та муровані роботи; прокладання електричних 
та слаботочних кабельних мереж. Також працівники виконали ро-
боти по гідроізоляції та утепленню дахових покриттів і допоміж-
них приміщень спортзалу.

Протягом літа-осені 2018 р. будівельникам вдалося виконати всі 
фасадні роботи, поставити високоякісні вікна, а також змонтовані 
фасадні світлопрозорі конструкції. Окрім того в середині будівлі 
залили всі необхідні стяжки. Завершили муровані роботи, провели 
роботи по гідроізоляції та утепленню дахових покриттів і допоміж-



81

Інформує Фінансово-Юридичний головний відділ

них приміщень спортзалу, а також виконали усі заплановані штука-
турні роботи.

Чимало було зроблено впродовж весни-осені 2019 р. Будівлю 
повністю засклили, облаштували сучасний перехід, який з’єднує 
два корпуси та провели роботи з благоустрою території.

На жаль, планам, щоб повноцінно розпочати будівельні роботи 
на початку 2020 р., завадив карантин. Івано-Франківська Архієпар-
хія УГКЦ зосередила усі свої сили та ресурси тоді на допомогу по-
терпілим людям, однак вже з травня-початку червня відновилась 
інтенсивна робота по завершенні спорудження нового корпусу на-
вчального закладу. Таким чином, в новому приміщенні був здійс-
нений монтаж електричного щитового обладнання та прокладання 
слаботочних мереж. Крім того були встановлені внутрішні двері, 
кухонне устаткування, ліфти та частково меблі.

В рамках облаштування нового корпусу Католицького ліцею 
станом на сьогоднішній день робітники повністю завершили всі 
оздоблювальні роботи (шпаклювання, фарбування стін, встанов-
лення підлогового покриття в актовому та спортивному залах і до-
поміжних приміщеннях). Також змонтували та налаштували сла-
боточні мережі (пожежна система, телефонія, система оповіщення 
та контролю доступу, система відеонагляду), системи доочистки 
питтєвої води та вентиляції. Окрім того на даху нової споруди було 
встановлено сонячну фотовольтажну електростанцію для генерації 
екологічно чистої електроенергії.

Варто наголосити, що цей проєкт опалення будівлі надзвичайно 
цінний для нас. Якщо поглянемо на досвід країн Західної Європи, 
то побачимо, що саме завдяки екологічно чистій електроенергії ми 
не тільки дбаємо за довкілля, але в скорому майбутньому будемо 
суттєво економити ресурси.

Протягом цього ж періоду працівники змонтували внутрішні 
алюмінієві двері із гартованими склопакетами та перила на сходо-
вих і привіконних проямках. А тим часом адміністрація ліцею вже 
замовила якісний спортивний інвентар, меблі в холи, крісла, гарди-
ни та озвучення в актовий зал. І насамкінець, працівники здійснили 
шумоізоляцію спортзалу, а також облаштували приміщення санвуз-
лів та душових.

«Не менш важливим фактом є те, що наші санвузли та душові 
пристосовані до потреб людей із обмеженими можливостями», – 
зазначають в ліцеї.
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Не покладаючи рук, робітники, адміністрація Католицького 
ліцею та цілий фінансово-юридичний відділ Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ активно працюють над завершенням всіх оздо-
блювальних робіт, щоби будівлю ще до кінця року здати в експлу-
атацію.

Слід додати, що для належного облаштування нового корпусу 
школи був виготовлений дизайнерський проєкт. Аналогів шкіль-
ної кухні чи їдальні в нашому місті ви точно не знайдете. Кухня 
розділена на цехи, склади та сектори, відповідно до санітарно-гі-
гієнічних вимог та будівельних норм діючого законодавства. Все 
обладнання розставлене так, як це бачила головна кухарка, яка 
брала участь в проєкті на цьому етапі. Сама ж їдальня виконана в 
сучасному стилі, що дозволить почуватися нашим ліцеїстам макси-
мально комфортно.

Не менш цікаво продуманий і проєкт спортзалу. Навіть якщо ми 
візьмемо таку річ як підлога: було багато дискусій про те, чим вар-
то її вкривати. Порадившись із фахівцями, працівники постелили в 
спортзалі відповідний спортивний лінолеум, під яким є спеціальна 
подушка, яка розрахована для дітей, щоби в них правильно форму-
вався вестибулярний апарат. 

У планах на майбутнє – облаштувати прибудинкову територію 
вуличними меблями та додатковим озелененням. Завдяки позитив-
ній репутації з’являється все більше бажаючих навчатися у Като-
лицькій гімназії, а тому цей новий корпус стане ще однією «родзин-
кою» закладу якраз завдяки повноцінним приміщенням їдальні, 
актового залу та спортзалу, які доповнять наш освітній осередок.
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Інформує Фінансово-Юридичний головний відділ
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ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ПОДІЙ

Січень
08 січня – коли ми вшановуємо свято Собору Пресвятої Богоро-

диці та св. Йосифа Обручника, в Івано-Франківську стартував ХІ 
Міжнародний фестиваль «Коляда на Майзлях». Свято розпочалося 
у церкві Царя Христа з молитви Архієрейської Божественної Лі-
тургії, яку очолив Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський 
Владика Володимир Війтишин.

09 січня  – коли ми вшановуємо пам’ять св. первомученика та 
архідиякона Стефана, Архієпископ і Митрополит Івано-Франків-
ський Владика Володимир Війтишин з пастирським візитом від-
відав громаду храму Різдва Христового, що в Івано-Франківську. 
Візит відбувся з нагоди 20-річчя храму. Преосвященний Владика 
Володимир відслужив Божественну Літургію, спільно душпастиря-
ми, які служили у храмі протягом цих років. Тут постійно служать: 
о. Софрон Зелінський, ВС - адміністратор та парафіяльні сотрудни-
ки - о. Ігор Онищук, о. Роман Терлецький, о. Ігор Тузик.

12 січня  – у храмі Христа Царя прозвучав заключний акорд ХІ 
Міжнародного фестивалю «Коляда на Майзлях».

19 січня – після ранкової Літургії в Архікатедральному соборі, 
на ріці Бистриця Надвірнянська вже традиційно зібралось кілька 
тисяч вірних, щоб взяти участь в урочистому богослужінні та освя-
тити воду. Очолив моління Архієпископ і Митрополит Івано-Фран-
ківський Владика Володимир Війтишин.

21 січня – в Івано-Франківську католицька гімназія відзначи-
ла свої іменини. Саме тому Католицька гімназія 21 січня зібрала 
на своє свято – день свого покровителя святого Василія Великого 
– усю шкільну родину. Літургію з цієї нагоди в шкільній каплиці 
очолив віце-економ Івано-Франківської Архієпархії прот. Віталій 
Максимів, йому співслужили о. Петро Майба зі Львова, заступник 
голови Комісії і виховання УГКЦ, о. Тарас Вілюра, адміністратор 
закладу, о. Віталій Сенько, о. Іван Луцишин, учителі християнської 
етики, о. Василь Чорній, психолог.

22 січня – у День Соборності України в Івано-Франківську 
провели спільну молитву за мир та припинення війни. Організу-
вали спільну молитву Івано-Франківська Архієпархія Української 
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Греко-Католицької Церкви на чолі з Митрополитом Володимиром 
Війтишиним, Івано-Франківсько-Галицька єпархія Православної 
церкви України, Івано-Франківська єпархія Православної церкви 
України, Івано-Франківський деканат Львівської архідієцезії Рим-
сько-Католицької церкви України.

Лютий
02 лютого –  в неділю 2 лютого у Івано-Франківську відбувся 

різдвяний фестиваль «Славу Богу співаймо».
02 лютого – у неділю 2 лютого Архієпископ і Митрополит Іва-

но-Франківський Владика Володимир Війтишин відвідав громаду 
храму св. Великомученика Юрія, що в с. Угорники. На запрошення 
адміністратора парафії радість свята також розділив Владика Миха-
їл Бубній, екзахр Одеський. Під час урочистої Архієрейської Боже-
ственної Літургії Митрополит Володимир уділив ієрейські свячен-
ня дияконам випускникам Івано-Франківської духовної семінарії.

04 лютого – побачив світ новий номер інформаційного бюлете-
ня «Вісник Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ». Щорічник ви-
ходить, починаючи з 2011 р., та загалом став шістнадцятим.

12 лютого – Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський 
Владика Володимир Війтишин завітав на парафію св. Йосифа Об-
ручника, що знаходиться у місті Івано-Франківську, де уділив іє-
рейські свячення дияконам: Назарію Шлапаку, Миколі Полозу та 
Юрію Маркову.

21 лютого – в рамках свого візиту на Прикарпаття о. д-р Крісті-
ан Гартль відвідав Івано-Франківськ та провів зустрічі із Митропо-
литом Володимиром та студентами Духовної семінарії.

З 19 по 21 лютого – в Івано-Франківську перебував високопо-
важний гість, Генеральний директор БФ «Реновабіс» о. д-р Крістіан 
Гартль.

Березень
01 березня – в Сиропусну неділю у храмі Івано-Франківської 

духовної семінарії ім. свщм. Йосафата відбулася Архієрейська Лі-
тургія, під час якої були уділені дияконські свячення.

12 березня – завершилися дні духовної віднови для працівників 
Івано-Франківського Архієпархіального управління.
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27 березня – в Івано-Франківській Архієпархії УГКЦ розпочав 
роботу Архієпархіальний координаційний антикризовий центр.

Квітень
06 квітня – в рамках роботи Архієпархіального координаційно-

го антикризового центру з благословення Митрополита Володими-
ра Війтишина медичним капеланам Івано-Франківської Архієпархії 
було передано 35 комплектів засобів індивідуального захисту від 
вірусу (захисні маски, окуляри, бахіли, медичні рукавиці, дезінфі-
куючі розчини та інші необхідні речі).

15 квітня – у середу 15 квітня Архієпископ і Митрополит Іва-
но-Франківський Владика Володимир Війтишин, спільно з насто-
ятелем собору Воскресіння Христового УГКЦ митр. прот. Юрієм 
Новіцьким, передали апарат штучної вентиляції легень для потреб 
Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні. Заклад однин із 
перших став приймати хворих з підозрою на коронавірусну інфек-
цію. Станом на цей день в лікарні знаходяться 85 пацієнтів з підоз-
рою на захворювання. 

Травень
12 травня – Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ забезпечує 

потребуючих продуктами харчування. Антикризовий координа-
ційний центр Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ продовжує 
здійснювати активну соціальну підтримку як лікарів, які зараз є на 
«передовій» у боротьбі із коронавірусною інфекцією, так і потребу-
ючих, які у зв’язку з карантином, залишилися самотніми зі своїми 
проблемами. 

Червень
09 червня – у Лікувально-діагностичному центрі св. Луки 

Івано-Франківського Архієпархіального управління УГКЦ для 
удосконалення роботи відкрився кабінет ендоскопії, обладнаний 
сучасною відеоендоскопічною системою «OPTERA» японської 
фірми «Olympus» – світового лідера у виробництві ендоскопічно-
го обладнання. З нагоди відкриття нового кабінету Архієпископ і 
Митрополит Івано-Франківський Владика Володимир Війтишин 
здійснив чин освячення обладнання у медичному закладі.



87

Хронологія основних подій

Липень
12 липня – 12 липня 2020 року минає 30-та річниця з часу від-

новлення Івано-Франківської Духовної семінарії ім. священному-
ченика Йосафата.

15 липня – «Лицарі Колумба» зібрали допомогу постраждалим 
від паводків. Загалом спільними зусиллями вдалося зібрати 80 на-
борів із продуктами для постраждалих від паводків на Прикарпатті.

28 липня – Митрополита Володимира вітали з іменинами в Ар-
хікатедральному соборі. 28 липня, коли наша Церква згадує визнач-
ну постать св. рівноапостольного князя Володимира. Для вірних 
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ це по-особливому святковий 
день, адже сьогодні свої іменини відзначає наш Митрополит Воло-
димир Війтишин.

Серпень
09 серпня – поставлені на служіння: на парафії свв. Кирила і 

Методія відбулися дияконські свячення.
17 серпня – в Івано-Франківській Архієпархії УГКЦ стартувала 

програма допомоги постраждалим від повеней. Допомога передба-
чає надання будівельних матеріалів та побутової техніки. 

Вересень
26 вересня – 216 катехитів Івано-Франківської Архієпархії отри-

мали благословення на служіння. 26 вересня, в Івано-Франківській 
Архієпархії відбувся День Катехита. Зважаючи на епідеміологічну 
ситуацію в Україні, святкування Дня Катехита відбулось локаль-
но, на деканальному рівні. Цьогоріч благословення на катехитичне 
служіння отримали 216 катехитів, які звершуватимуть своє служін-
ня в 194 парафіях нашої Архієпархії.

27 вересня – в Івано-Франківській Архієпархії УГКЦ стартував 
соціальний проєкт, який спрямований допомогти дітям малозабез-
печених багатодітних сімей, а також сім’ям, в яких є діти з обме-
женнями.

27 вересня – коли Церква відзначає велике свято Воздвиження 
Чесного і Животворящого Хреста Господнього, в Івано-Франків-
ську відкрили пам’ятну дошку отцю Івану Козовику.
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28 вересня – історична мить: у селі Старуня вперше помоли-
лись на новозведенній Хресній Дорозі.

Жовтень
03 жовтня – Митрополит Володимир вручив підрясники фран-

ківським семінаристам.
09 жовтня – Митрополит Володимир освятив новий престіл у 

Домі милосердя св. Миколая.
17 жовтня – дипломи Дяківсько-регентського інституту Іва-

но-Франківського Богословського Університету отримали 10 ви-
пускників. За три роки свого навчання вони отримали фахові знан-
ня з музичних та богословських дисциплін, які допоможуть їм у 
праці. 

Листопад
04 листопада – у рамках проєкту «Підтримка лікарні в Іва-

но-Франківську в протидії COVID-19» за фінансування програми 
розвитку МЗС Польщі «Польська допомога» Мальтійська служба 
допомоги України передала найсучасніший на цей момент апарат 
штучної вентиляції легень (ШВЛ) sv300 mindrayventilator для по-
треб Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні..

13 листопада – у Івано-Франківську стартувала акція «Нагодуй 
бідного». Акція безстрокова. 

25 листопада – в Івано-Франківській духовній семінарії відбу-
лося урочисте святкування храмового празника свщмч. Йосафата, 
під заступництвом якого перебуває навчальний заклад.

27 листопада – місія виконана: в Івано-Франківську готуються 
до відкриття нового корпусу Католицького ліцею.

Грудень
24 грудня – Громада храму святого апостола Андрія в м. Долина 

просить про допомогу.

Дякуємо Богові та кожному, завдяки кому цей рік і справді 
був виявом великих Божих ласк!
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ПРОПОВІДІ ПРОТОПРЕСВІТЕРІВ

Автор: о. Іван Репела 
Виголошено: 4 лютого 2020 р. Б. 

Це було в далекому 1975 році. Я вчився в Коломийському фар-
мацевтичному училищі. Парафію в с. Тарновиці, де я народився 
обслуговував підпільно понад 10 р. о. Микола Волосянко ЧНІ. Але 
його арештували, посадили в тюрму, покарання відбував в тюрмі у 
Товмачику, а пізніше відбував т. зв. хімію у Чернівцях. І ось я по-
їхав його провідати, зустрілися ми у костелі та пішли на приватну 
квартиру до підпільних греко-католиків, де отець мав св. Літургію. 
Після Літургії ми швиденько пішли, щоб не наражати людей на не-
безпеку. По дорозі я задавав отцеві різні питанння, а у відповідь 
почув: «Помовч, бо ще не зробив благодарення».

Тоді я не дуже зрозумів, що отець має на увазі, доки сам не став 
священником.

В кожному служебнику після Божественної Літургії є молитви 
благодарения після св. Причастя:

«Коли гідно запричастишся животворящих таїнственних дарів. 
Заспівай же з радости, Щиро дякуй і тепло з душі говори Богові:

Слава Тобі Боже!
Слава Тобі Боже!
Слава Тобі Боже!
Тоді оцю подячну молитву:
Дякую Тобі, Господи Боже мій!...» і далі молитви подяки св. Ва-

силія Великого, Івана Золотоустого, Івана Дамаскина, молитви по-
дяки Матері Божій.

В Новій Зорі я прочитав таку коротку замітку:
«Дві жіночки сидять літньої днини на лавочці. Сіли трохи відпо-

чити, бо досить далеко йшли, повертаючись з церкви, куди ходили 
на Службу Божу.

- Після Служби так легко дихається.
- Я нині висповідалася.
- Тої неділі я також сповідалася. А нині молилася, просила в 
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Бога, аби дав мені і моїм дітям здоров’я.
- Знаєш, я коли молюся, не прошу у Бога нічого...
-Нічого... А як так?
-Бог знає всі наші потреби. Від найбільшої до найменшої. Тому 

я, коли молюся, то дякую Богові за все. І коли дякую, то лише ревно 
молюся. Я знаю за що, а Бог - тим більше.»

На жаль помічено, що люди більш схильні говорити негативні 
речі, аніж вимовляти просте слово «дякую». Сумно, але факт! Про-
блема нашого суєтного життя, наповненого до краю тим, що не-
сеться з екранів телевізорів, інтернету та інших джерел інформації.

Тому я хочу, щоб ми на кілька хвилин задумалися, як часто про-
тягом дня ми говоримо «спасибі», «дякую».

Дякуймо людині за все, коли вам може здатися, що немає за що 
їй дякувати. Дякуйте, коли вона найменше цього очікує. Дякувати 
можна кому завгодно: водієві в автобусі, продавцеві в магазині, ін-
спекторові ДАІ, санітарці в лікарні, ще комусь, хто рідко одержує 
подяку і добрі слова за послуги.

Дякуйте своїм найближчим людям, колегам, друзям, домашнім.
Ісус Христос ніколи ні в кого не вимагав подяки, але згадаймо 

подію, коли оздоровилися 10 прокажених, і тільки один вернувся, 
припав до ніг Ісуса, і став Йому дякувати, що каже Христос: «Хіба 
не 10 очистилися? Де ж дев’ять? І не було між ними нікого, хто б 
вернувшись, воздав хвалу Богові, крім чужинця цього?»

І завершую проханням ап. Павла до Ефесян: «Браття, тож ува-
жайте пильно, як маєте поступати, не як немудрі, а як мудрі, вико-
ристовуючи час бо дні лихі. Проказуйте між собою вголос псалми 
й гимни та духовні пісні, співайте й прославляйте в серцях ваших 
Господа і дякуйте за все завжди Богові й Отцеві в ім’я Господа на-
шого Ісуса».

Дякую!
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Роздуми про піст
Автор: о. Микола Цимбалістий 

Виголошено: 3 березня 2020 р. Б.

Ваше Високопреосвященство!
Всесвітліші, всечесні, преподобні отці!
Дорогі присутні!

Слава Ісусу Христу!
Ось підійшов до нас особливий період - це час Великого посту, 

або, як ми кажемо, час Святої Чотиридесятниці, дні духовного 
оновлення і покаяння. Це благодатна пора, коли Матір-Церква за-
кликає всіх своїх вірних покинути діла темряви і одягнутися світ-
лом чеснот. Саме піст є найсприятливішим часом для інтенсивної 
боротьби людини проти гріха.

Тексти церковних богослужінь у ці дні спонукають пробудитись 
від гріховного сну, бо грішимо ми проти Бога, проти ближніх, про-
ти самих себе. Хто ж допоможе нам у боротьбі з гріхом, якщо не Го-
сподь? Саме від Бога всі християни отримують нові сили. До Бога 
ми звертаємося з покаянням такими словами: «Не відверни лиця 
Твого від отрока Твого, бо я скорблю, скоро почуй мене, зглянься 
надушу мою і врятуй її» (Пс. 68.18-19).

Шлях посту є тяжкий і складний - це час подвигу, коли ми по-
винні розіп’ясти свою плоть з пристрастями і похіттю. Сам Христос 
показує нам висоту посту, як духовного засобу у битві з нечистою 
силою. Піст і молитва - це два крила, які допомагають піднестись 
людині від гріховної суєти світу до небесних висот. Саме через піст 
людина робить свою душу здатною до сприйняття істинної вічної 
радості Світлого Христового Воскресіння. Долаючи тижні Велико-
го посту, християни, немов по сходинках, піднімаються на вершину 
благочестя для зустрічі з Воскреслим Христом.

Піст був даний Богом людям ще в раю. Адам отримав заповідь: 
«...від дерева пізнання добра і зла не їж» (Бут. 2. 17 ). Якби Єва не 
порушила піст, то ми б не мали потреби зараз постити. Хоча і саме 
перебування в раю є образом посту, тому що, задовольняючись ма-
лим, наші праотці не вживали ні вина, ні м’яса тварин - всього того, 
що робить мутним людський розум.
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Слід пам’ятати, що всі святі дотримувались посту, як великої 
спадщини. Піст, за словами святого Василія Великого - «народжує 
пророків, укріплює сильних, умудряє законодавців». Піст - це до-
брий сторож для душі, надійний служитель тілу, учитель подвиж-
ників. Він відганяє спокуси, він - співжитель тверезості і доброти.

Святий пророк Даниїл, котрий три тижні не їв хліба і не пив 
води, своїм постом закрив пащі левів. Натомість, нестримання Іс-
ава зробило його рабом брату Якову, тому що за юшку продав своє 
первородство. Непереможним був суддя Самсон, поки дотримував-
ся посту, але коли ним оволоділо пиятство і блуд, він полонений був 
ворогами, осліплений і виставлений на посміховисько.

Якби піст володарював у всьому світі, то скрізь був би глибокий 
мир  було б повстань і кровопролитних воєн, життя було б набагато 
веселішим, позбавленим скорбот. Розкошування багача із відомої 
нам притчі, вкинуло його в геєну вогненну, а Лазар через піст був 
вознесений на Небо і упокоївся на лоні Авраамовім.

Дорогі брати у священстві! У наших храмах з проповідальниць 
ми часто закликаємо своїх вірних до покаяння, навернення, прими-
рення з Богом і ближніми. Заохочуємо їх бути добрими, лагідними, 
щирими, стриманими. Радимо їм не заздрити, не осуджувати, не 
обманювати, бути справедливими.

А як поводимося ми, дорогі отці? Як часто ми приступаємо до 
сповіді і чи гідно приймаємо Христа у Євхаристії? Чи належно ми 
готуємося до богослужінь і проповідей? Яка є наша поведінка на 
парафії і вдома? Як часто ми перебуваємо на особистій молитві? 
Чи розважаємо над Святим Письмом? Чи робимо діла милосердя? 
Чи вміємо прощати?

Я мав нагоду чути проповідь одного священика, який сказав сво-
їм вірним: «... ви не дивіться на те, як я живу, бо я такий самий, як 
і ви, але робіть те, як я вас навчаю...». На превеликий жаль, така 
думка є хибна, бо не дарма каже нам народна мудрість, що «слово 
навчає, а особистий приклад потягає». Тому проповідь може бути 
сказана на високому рівні, але коли ми самі не живемо так, як на-
вчаємо, то гріш нам ціна.

Послання папи Франциска на Великий піст цього року почина-
ється словами святого апостола Павла до Корінтян саме так: «Ми 
вас благаємо в ім’я Христа: примиріться з Богом!» (2 Кор. 5, 20) 

І справді, якщо сам священик не є примирений з Богом, то як 
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може закликати своїх вірних до цього.
Отже, розпочинаючи ці дні духовного подвигу, пройдімо цей 

шлях боротьби з гріхами достойно. Адже, св. Ап. Павло каже, що: 
«Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння» (2 Кор. 6, 
2). Зустріньмо ж Воскреслого Христа очищеними благодатною ку-
піллю покаяння, несучи свої світильники повні оливи добрих діл на 
зустріч Христу. З’єднаймося ж з Христом разом з вірними наших 
парафій у ці дні Великого Посту у Святій Літургії Напередосвяче-
них Дарів, у Святій Тайні Сповіді, у різних великопосних богослу-
жіннях, щоб, маючи світлу одіж спасіння, неосудно взяли участь на 
весільному бенкеті у Небесних палатах Царя Слави - Христа.

На завершення наших роздумів закличмо словами святого Ан-
дрея Критського: «Прийди, окаянна душа разом зі своїм тілом, 
сповідайся Творцю всього світу, і запиши попереднє безумство, а 
принеси Богові сльози покаяння». Амінь.
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Автор: о. Петро Дирів 
Виголошено: 2 червня 2020 р. Б.

Господи і Владико життя мого, дух лінивства, безнадійності, 
владолюбства й марнослів’я не дай мені.

Дух же доброчесності, смиренномудрості, терпіння й любові да-
руй мені, рабу Твоєму.

Так, Господи Царю, даруй мені бачити провини мої і не осуджу-
вати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь.

Молитва преподобного Єфрема Сиріна в Богослужінні Святої 
Церкви займає особливе місце. Багато разів повторюється вона під 
час служб Великого Посту.

Ця молитва проникає в серце, як ніяка інша, таємничо впливає 
на нього, і ви відчуваєте особливу, виняткову. Божественну силу 
її. Чому? Тому що вилилася вона із серця, цілковито очищеного, 
святого, з розуму, просвітленого Божою благодаттю, який став при-
часником розуму Христового. Вона коротка, проте містить величез-
не багатство думки і почуття. Надзвичайно важливий сам факт, що 
святий Єфрем просить Бога визволити його від усього нечистого 
Йому, і сподобити великих чеснот. Чому він просить про це?

Є люди  і таких особливо багато було в язичницькі часи, - які в 
усьому покладаються на себе, думають, що всього можна досягги 
силами їхнього розуму і почуття. Вони не розуміють, що багато 
чого, причому найважливішого, найдорогоціннішого і найсокро-
веннішого нашого розуму і почуттю недоступне. Той, хто це розу-
міє, пам’ятає, що сказано святим апостолом Павлом: «Бо не розу-
мію, що роблю: тому що не те роблю, що хочу, а що ненавиджу, те 
роблю.»

Так говорить найбільший верховний апостол, усвідомлюючи 
своє безсилля йти шляхом добра, глибоко розуміючи, що плоть 
його, яка тягне вниз і не пускає серце високо до Бога, має величезну 
владу над ним. Він сумував, мучився душею через те, що не творив 
того доброго, чого жадала душа його, а творив те зле, чого не хотів.

Святий Єфрем Сирін, глибоко усвідомлюючи це, благав Бога, 
щоб Він визволив його від пороків, щоб дав силу творити добро. 
Силу творити добрі справи, як і силу звільнитися від гріха, отриму-
ємо лише від Бога. 
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Це усвідомлює душа кожного християнина, і тому так зворушує 
молитва святого Єфрема Сиріна.

У кожної людини є свій дух: у її душі залишають слід і ті по-
роки, якими вона грішить, і те добро, яке вона творить. Набагато 
легше звільнитися від окремих пороків, ніж від духу цих пороків. 
Останнє можливо лише поступово, з Божою допомогою.

Тому стараймося виконувати те, про що просимо в молитві Свя-
того Єфрема Сиріна.
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Ти священик повік за чином Мелхиседека
Автор: о. Ярослав Підлуський 

Виголошено: 1 липня 2020 р. Б.

Однією з найтаємничіших і найзагадковіших особистостей 
священної старозавітної біблійної історії є священик і цар правди 
Мелхиседек. Про нього майже нічого невідомо, але його імені на-
лежить видатне місце в трьох світових релігіях християнстві, іуда-
їзмі та ісламі. Хто він, священик Бога Всевишнього - Мелхиседек?

Ім’я Мелхиседек (евр. Малки цедек) буквально означає: «цар 
мій - праведність (справедливість; або: «мій цар (Бог) Цедек»), що 
тлумачилося також як: «цар праведности», «праведний цар»

Мелхиседек - загадкова особистість з багатьох причин. По-пер-
ше, він з’являється в розповіді буттєписьменика раптово - автор не 
робить ніяких попередніх зауважень щодо нього. По-друге, свя-
щенний автор не приводить ніяких свідчень щодо його походжен-
ня: нічого не знаємо про його пращурів та нащадків.

Вперше в Біблії про Мелхиседека згадується в книзі Буття (14:18 
20) Цей уривок описує зустріч Мелхиседека й Авраама, який по-
вертався після перемоги над чотирьома царями, «виніс хліб і вино, 
- він був священником Бога Всевишнього, поблагословив його й 
мовив: «Хай благословен буде Авраам Богом Всевишнім, що сотво-
рив небо й землю. Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав 
ворогів твоїх тобі а руки!». І дав йому (Авраам) десяту частину з 
усього».

Вдруге Мелхиседек згадується в Старому Завіті в 109-му про-
рочо-месіанському псалмі. Утвердившись в Єрусалимі, Давид 
проводить політику освоєння. 109-й псалом представляє царя із-
раїльтян як продовжувача славного Мелхіседека, Ягве клянеться 
своєму помазанику Єрусалимському царю: «Клявся Господь і не 
розкається: Ти священик повік за чином Мелхиседека». Цей псалом 
розглядають як інтронізаційний гімн, складений для царя Давида 
пророком Нафаном (1009-969 рр. до Р. Хр.). Мелхиседек згадується 
в 109-му псалмі як був одночасно цар, священник і пророк, вказую-
чи з глибини віків на майбутнього Первосвященика - Ісуса Христа.

У Посланні до євреїв автор вдало аргументує священство Ісуса. 
Христос не походив з коліна Леві, з якого єдиного, згідно з законом 
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Мойсея, могли виходити священики. Походив наш Господь нато-
мість з коліна Юди, яке не мало жодних привілеїв щодо священичої 
служби. А однак, каже автор Послання, саме Ісус Христос с найви-
щим Архиереем. Не за чином Леві, а за чином Мелхиседека. Остан-
ній був царем і священиком, сучасником Авраама (пор. Бут 14,18). 
Власне автор Послання до євреїв доводить, що священство за чи-
ном 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 Ав-
раама, 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 Архиєреем 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 Архиєрей. 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 благословляв Адже і сумніву не може бути, що 
нижчий благословляється вищим (Євр 7,7). 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 благо-
словити його відхід. Старець Симеон добре усвідомлений, що не 
він той. хто благословляє, а Немовля, Яке тримає на своїх руках. 
Добре усвідомлений, бо просить 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 засвід-
чень Його месіанства, але досконало довіряє Духові Святому, Який 
відкрив йому правду. І тому бачить своїми очима Спасіння, приго-
товане перед усіма народами, Світло на просвіту народам і Славу 
Ізраїля, Господа і Спаса нашого Ісуса Христа (пор. Лк 2,30-32).

Сьогодні тими Господніми вибранцями є ми, ті, хто отримав 
ласку бути священиком Бога живого у Святій Тайні Священства. 
Адже нам дана благодать не лише торкатися Спасіння, але прийма-
ти Його у серце. Не лише втішатися хлібом і вином, дарами Мелхи-
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седека, але споживати та передавати Тіло і Кров, дар найвищого 
Архиєрея і Бога. Не лише мить бачити Господа на схилі літ, чека-
ючи Його з’яви довгі роки, але постійно перебувати у Ньому, та 
свідчити Його протягом цілого нашого життя. Священик - це осо-
бливий поклик, це стиль та сенс життя. Священик - повік. Не може 
бути священик тільки у церкві чи тільки у ризах. Царське священ-
ство - це велика благодать служіння .прикладом і фундаментом якої 
для кожного є Ісус.
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ПОКЛИКАНІ ТВОРИТИ
І ДАРУВАТИ ПРИЧАСТЯ ЖИТТЯ

(Мр. 3. 13-19)
Автор: о. Дмитро Павлик 

Виголошено: 4 серпня 2020 р. Б.

13. Потім вийшов на гору й покликав тих , яких сам хотів і вони 
прийшли до Нього. 14. І Він призначив дванадцятьох .щоб були при 
Ньому та щоб посилати проповідувати; 15. і дав їм владу виганя-
ти бісів.

16. Призначив Він дванадцятьох : Симона якому дав ім’я Пе-
тро; 17. Якова, сина Заведея , та Івана, брата Якова і дав їм ім ’я 
Воанергес, у перекладі - сини грому; 18. Андрія, Филипа, Вартоле-
мея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананея 19. 
та Юду Іскаріота, що Його зрадив.

СХИЛИВШИСЬ НАД СЛОВОМ 
Євангельська розповідь розгортає цілу серію історичних свід-

чень про стосунки між Ісусом і його учнями: спочатку кличе їх, по-
тім тримає їх біля себе, щоб формувати, і зрештою посилає їх на мі-
сію. Тут перебуваємо у початковій фазі, фазі покликання. Перший 
і єдиний раз маємо список запрошених брати найближчу участь у 
місії Ісуса і бути Йому вірними свідками.

На березі моря Ісус зустрічає натовп і пропонує свою науку, про-
являючи себе як вчитель і пророк, а коли, натомість, хоче молитися 
чи зробити щось важливого для своїх учнів, сходить на гору (3,13), 
відокремлюючись таким чином від натовпу. Тут ідеться про рух. 
який несе вістку і світло: звичайно, не для пониження натовпу щодо 
апостолів і ще менше для здійснення справи євангелізації, але, на-
впаки, для того, щоб продемонструвати два взаємодоповнюючі, 
а не лише послідовні моменти єдиного спасительного діла Ісуса 
- служіння Слову і встановлення засобів служіння народові Божо-
му. Встановлення дванадцятьох є складовою і вагомою частиною 
спасительного плану Ісуса:  два дієслова домінують у цій розпові-
ді: «покликав» і «призначив»(останнє дієслово вживається двічі). 
Перше дієслово відсилає до покликання Андрія і Симона , Якова та 
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Івана (1,16,20), а друге передвіщає місію дванадцятьох і їхню дієву 
участь у месіанській справі (6,7-13). Місія передбачає покликання 
на якому вона заснована і тримається. Це стосується учнів всіх ча-
сів і всіх просторів. Накреслено повніш маршрут для того, хто хоче 
слідувати за Ісусом і співпрацювати у поширенні Євангелія. В його 
основі - прийняття запрошення Ісуса і місійного завдання, а також 
ділення таємницею про Того, хто кличе , призначає і посилає.

У цих двох моментах треба виділити ініціативу Ісуса « який кли-
че тих, що сам їх хотів» (3,13). У цьому виразі вбачаємо владу Ісуса, 
в якій проявляється отой авторитет (esusia), згаданий у Мр 1,22.27, 
що відрізняє Назарянина від книжників. Ісус користується такою 
владою також стосовно тих, кого кличе до себе, щоб доручити їм 
свою місію і зробити їх учасниками його месіанських прерогатив. 
Без сумніву, діючи так, Ісус хоче гарантувати міцну і стабільну 
тяглість їх місією, яку Він сам отримав від Отця і яку здійснює на 
користь своїх сучасників.

Саме Він «призначив дванадцятьох, щоб послати їх» (пор.3,14 
і далі): це є актом призначення дванадцятьох, подібно до того, що 
читаємо в І Сам 12, 6 стосовно Мойсея й Арона, або в І Цар 12,31 
про священиків. Дванадцять - це винятково Ісусове творіння, і вони 
представляють нову спасательну спільноту. Кажучи, що їх «при-
значив» (буквально «зробив»), Марко стверджує, що Ісус їх «ство-
рив», роблячи щось надзвичайне. Посеред великого числа учнів 
(пор. Мр. 2,15) Ісус вибирає обмежене коло - дванадцять. Вони не є 
досконалі і тим більше не позбавлені спокус зла. Однак вони інакші 
від простих учнів як через особливе покликання, так через спеці-
альну місію. Зрештою, їх є дванадцять, бо це число колін Ізраїля, 
і вибираючи Дванадцять апостолів, Ісус продовжує тяглість, але 
водночас виходить на новий старт, бо відтепер апостоли стануть 
точкою звернення.

Виділяємо контраст між першим та останнім з Дванадцятьох: 
Симоном і Юдою. Про першого сказано, що Ісус «дає йому ім’я 
Петро» ( 3,16 ; пор. І Кор 12, 28), звичайно, щоб підкреслити пер-
шорядну позицію Петра. Також той факт, шо Ісус змінив ім’я Си-
мона на Петро, означає, з одного боку, що Ісус є вищим від Петра, 
як той, хто дає ім’я, стосовно того, хто його отримує, з іншого боку, 
що Симон від тепер і надалі матиме нову долю, нове завдання , 
яке виділяє його - завдяки дару Ісуса - серед інших апостолів. На-
томість Юда характеризований як «той, що Його зрадив» (3,19).  
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Ця деталь відсилає до події страстей Ісуса, і в той же час додає 
драматизму списку Дванадцятьох. Драма досягає свого апогею в 
момент «видачі». Traditio (передання) Євангелія, що започатковує 
велике передання, відповідає tradition (переданню видачі) не вин-
ного, що викликає лють лукавого і його союзників.

ЗАГИБЛЕНІ В СЛОВО
Поклик Ісуса змушує задуматися. Перш за все з радістю поміча-

ємо, що Ісус шукає співпраці, продовжуючи божественну практику 
Старого Завіту. Ісус, як Ягве, продовжує мати потребу у нас, людях, 
і кличе нас у численних покликаннях. Кожне існування є покликан-
ням до життя першочерговим покликанням кожної людської істоти. 
Є фізичне життя і життя благодаті. Хрещення - це наше друге по-
кликання яке об’єднує всіх, даючи нам царську гідність синів Бо-
жих.

Отже, розкривається низка різних можливих форм до виконання 
покликання залежно від стану: покликання до подружнього життя, 
покликання до священства, покликання до богопосвяченого жит-
тя... Покликання дванадцятьох - це покликання частково схоже на 
інші, частково наділене оригінальністю. Ісус кличе, щоб люди були 
з Ним . Це запрошення до єдності (сопричастя) і близькості з Ним, 
це умова ,щоб «закохатися», необхідна щоб спалахнуло полум’я ко-
хання. Якщо кожне покликання має відчути мить любові, правдою 
є також те, що дехто продовжує свою близькість із Господом, впо-
вні віддаючи самого себе. Йдеться про особливу посвяту Господу 
після чого, як Він покликав. Ісус тут застосовує своє право кликати: 
вибір не обов’язково падає на найщедріших або найталановитіших. 
Нам не дано знати божественні «параметри». Краще залишити все 
на Його незбагненну волю добра.

Близькість з Ісусом, яка живиться насамперед молитвою і по-
слідовність життя, готує до місії. Якщо і справді ми були з Ісусом 
то маємо зробити так, щоб Його знали, розповісти про Нього ін-
шим, передати радість від зустрічі з Ним , показати, що наше життя 
змінилося і, безумовно, на краще. Тоді ми будемо мостами єдності 
(сопричастя), готовими передати ту хвилю добра, що ввинула на 
наше життя  хоча ми не з числа Дванадцяти, ми скористалися їх до-
свідом та зачерпнули святої води, з того ж джерела, яким є Христос 
Господь.
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ОЖИВЛЕНІ СЛОВОМ
Просимо Тебе, Господи, щоб Ти продовжував підтримувати і 

збагачувати Твою Церкву даром покликання. Просимо, щоб багато 
людей захотіли прийняти Т вій голос і радували Церкву щедрістю 
та вірністю своїх відповідей.

Просимо Тебе, Господи, за Твоїх єпископів , священиків , дия-
конів за Твоїх богопосвячених осіб і мирян, чоловіків і жінок, за 
Твоїх місіонерів і за всіх тих, хто здійсню служіння в християнській 
спільноті.

Просимо Тебе, Господи, за тих. хто відкриває свою душу на Твій 
поклик: нехай Твоє Слово просвітить їх, Твій шарм підкорить їх, 
Твоя благодать їх. Амінь.
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Ми світло для Світу (Мат. 5:14)
Автор: о. Володимир Майка 

Виголошено: 6 жовтня 2020 р. Б.

Слава Ісусу Христу! 
Ваше преосвященство, високодостойні отці-декани,  хочу поді-

литися своїми роздумами над цими словами  Ісуса Христа. Ми хри-
стияни, учні Христа, які живуть Його життям, Його силою, Його 
любов’ю і Його світлом, і ми повинні це передавати людям, бути 
світлом для інших, нести нашу віру в світ без лишніх слів, пере-
конань чи суперечок , щоб когось переконувати і схиляти до віри  
- цього не потрібно. Вони повинні побачити нашу віру у наших ді-
яннях, і в наших вчинках,- це те світло, яке люди будуть бачити, і 
матимуть нестримне бажання стати такими ж, як ми. Вони будуть 
змінюватися біля нас, преображатись в нашому світлі, що ми пе-
рейняли від Господа.

Як місяць, який не має свого світла, Він віддзеркалює і віддає 
світло не своє, а світло Сонця. Як Північне Сяйво чи веселка, сві-
тяться різними барвами, передають світло Сонця, так і ми напов-
нюючись світлом Христа повинні передавати це світло у світ, і не-
сти його людям.

Одна жінка яка запитала священика про те, що вона вже довгий 
час молиться за свого чоловіка і дітей, за їх навернення, але в їх 
житті нічого не відбуваються, - що робити ?

І священик  зачитав слова Євангелія: «світлом для Світу» (Мат. 
5:14). Тобто ми не тільки повинні молитися за інших, за їх навер-
нення, але маємо бути добрим прикладом для них. 

Приклад про одного генерала у Єгипті,  який хотів знайти до-
брого слугу і приглянув одного хлопця, що був мусульманської 
віри, який відповідав його вимогам. Коли цей генерал запропону-
вав йому стати його слугою , цей юнак відмовився,  і це було див-
ним для багатьох, бо інші тільки могли  мріяти про таку роботу, у 
такого чоловіка,  та ще й з такою платнею.

Генерал не відступає від свого,  і знову пропонує, але й питає 
про причину його відмови. Цей юнак зізнається:
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- Я боюся, що стикаючись з християнством кожного дня я можу 
зректися віри своєї, і стати християнином, і цього я боюсь найбіль-
ше.

– Добре ,- каже генерал, я не буду торкатися у своїй розмові пи-
тання про віру і духовність ні словом, ні жестом, - я обіцяю.

– Але, все одно, я невпевнений, що зможу опиратися способу 
життя християнина, я цього боюся.

Стало зрозуміло, що цей юнак говорить про спосіб життя гене-
рала, який хоч і займав високе становище, але був щирим христи-
янином, і жив тим життям, яке яскраво свідчило його віру, серед 
офіцерів, солдат і місцевих жителів. Він виявляв велику повагу, 
ставився з любов’ю до кожної  людини, співчуттям і розумінням, і 
це було найкращою проповіддю, - переконанням для інших. Тобто 
він був «світлом для Світу» (Мат. 5:14), в якому він жив, засвідчу-
вав Христа своїм життям . 

Так і ми, повинні бути  «світлом для Світу» (Мат. 5:14), запалив-
шись самі Його любов’ю, Його словом, горіти і світися для інших, 
щоб від нас могли запалитися ті, які ще не знають Бога, ще далеко 
від Нього.

Прикладом цього, також може послужити випадок із життя свя-
того Франциска Асизького, коли його учень попросився,  щоб той 
взяв його з собою на проповідь Євангеліє у місто.

Пішовши на проповідь вони весь день були зайняті: одному чо-
ловіку допомогли витягти воза, також допомогли зібрати яблука 
жінці, яка розсипала їх ідучи, поскладали дрова жінці, яка недавно 
втратила чоловіка і стала вдовою,залишившись сама із дітьми, а 
старшій жінці, яка йшла шкутильгаючи, допомогли принести води, 
бо тій було важко, і вона часто зупинялася на перепочинок, і багато 
схожих речей. За тими клопотами їх застав вечір. Тоді Франциск 
сказав до свого учня: нам пора повертатися додому. Учень здиво-
вано запитав: А як же проповідь? - ми нічого не проповідували. На 
що Франциск відповів: Друже, ми сьогодні те і робили, ми пропо-
відували Євангеліє власним прикладом, а це найкраща проповідь.

Так і ми, шановні отці-душпастирі, покликані не тільки пропо-
відувати Ісуса Христа своїм словом, але й робити це на прикладі 
нашого життя. Тому, що ми є «світлом для Світу» (Мат. 5:14).

Амінь!
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Церковні дзвони
Автор: о. Мирослав Любінець 

Виголошено: 3 листопада 2020 р. Б.

Дзвін (старослов’янське слово кампань, латинське - кампана) - 
ударний музичний, а також сигнальний підвісний інструмент із ста-
лі чи бронзи, у формі порожнистої, зрізаної унизу груші, в якій під-
вішений ударник (било, язик, бовкало). У деяких дзвонів рухається 
било, в інших — у рух приводиться саме тіло, існують і дзвони з 
молоточками - карильйони.

Слово дзвін пов’язане з дзвонити, дзвеніти. Церковнослов’ян-
ська назва кампань походить від латинського campana, що утворена 
від назви провінції Кампанія.

Дзвони - один з найдавніших та найпоширеніших інструментів 
світу. Одним з найдавніших дзвонів вважаються китайські дзвони, 
що датуються 2000-3600 р. до н.е.

Більша частина історії дзвонів у Європі тісно пов’язана з істо-
рією християнства. Перше використання дзвонів в християнській 
Європі церковне передання приписує св.Павлину, єп.Ноланському 
(353-431рр.), згідно з яким праобразом перших дзвонів були польо-
ві квіти-дзвіночки.

Історичні пам’ятки Заходу згадують про дзвони лише в VII ст. 
при храмах у Римі та Орлеані. Значного поширення на Заході дзво-
ни дістали у VIII ст. завдяки Карлу Великому. На православному 
Сході дзвони вперше з’явились в IX ст. за імператора Василя Ма-
кедонянина.

Про певний рівень поширення дзвонів на українських землях 
можна говорити приблизно від другої половини XI ст. перша лі-
тописна згадка про дзвони на Русі датована 1066 роком. У Києві 
дзвони були при Десятинній та Ірпінській церквах. У літописах зга-
дуються також майстри дзвонової справи Суздаля та Києва. Най-
старіший руський дзвін, що зберігся до наших часів, було знайдено 
під час розкопок 1906 року у Києві на Подолі.

На Русі дзвони почали з’являтися майже одночасно з хрещенням 
її св. Володимиром у 988р. спочатку їх завозили через кордон і були 
невеликими. У XIV ст. в Москві, Суздалі, Новгороді, Києві, Льво-
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ві, Чернігові, Ніжині, Острозі, Самборі, Перемишлі, Рава-Руській 
з’явилися заводи з лиття дзвонів і гармат.

Найстарішими із дзвонів, які дійшли до наших днів є «Свято-
юрський», відлитий майстром Яковом Скориною 1341 р. у Львові.

Він і нині висить у цьому місті на дзвіниці собору Святого Юра.
Дзвін служить 100-200 років, якщо він не висить без діла. Вібра-

ція згодом руйнує структуру металу. Його звук стає глухішим, втра-
чає мелодійність. Він втомлюється. Єдиний вихід-перелити дзвін із 
дотриманням технологій.

НАЙДАВНІШІ ДЗВОНИ
ЦАР-ДЗВІН ( рос. Цар-колокол) знаходиться в Москві у Кремлі- 

вилитий в 1733р. за наказом імператриці Анни Іванівни. Має висо-
ту- 6.14 м, діаметр 6.6 м, вагу близько 10 000 пудів (160т).

ВЕЛИКИЙ МІНГУНСЬКИЙ ДЗВІН - найбільший діючий на 
сьогодні дзвін - вага 90т.

ДЗВІН ЗИГМУНТА. Знаходиться у замку Вавель в Кракові, 
1590р. В цей дзвін дзвонять лише при надзвичайних подіях, остан-
ній раз - 2 квітня 2005р. в оголошенні смерті Івана Павла II. Вага 
10.980кг, серце 350кг, діаметр 2.424м.

ВЕЛИКИЙ ТАН знаходиться у Церкві в Оксфорді - 1545р, вага 
близько 7 тон, висота- 215м, діаметр- 175м.

ДЗВІН СВОБОДИ. Знаходиться у Філадельфії - є символом аме-
риканської історії боротьби за незалежність від Великої Британії. 
Вага більше тони. На ньому напис: «І оголосить свободу на землі 
всім жителям її» В цей дзвін і зараз щороку дзвонять (обережно) на 
день незалежності США.

Найбільший за вагою дзвін в Україні -14.5 тон, встановлено в 
Спасо- Преображенському Соборі м.Одеса (дані на 2008р).

В 2013р на честь 1025 річниці хрещення Київської Русі в До-
нецьку було відлито дзвін вагою 13 000кг і був переданий в Храм 
св.рівноапостольного князя Володимира у Криму.

Дзвони знаходяться у дзвіницях. Дзвінниця може означати гору, 
з якої Господь благовістить Євангеліє, і щоглу корабля, де знахо-
диться спостерігач, що сповіщає про небезпеку і вершину земної 
історії людства, на якій звучить архангельська труба, благовістячи 
про прихід Христа.
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ВИДИ ЦЕРКОВНОГО ДЗВОНУ
У церкві розрізняють 4 канонічні види дзвону: благовіст, пере-

бір, передзвін і дзвоніння.
БЛАГОВІСТ- один з найдавніших стародавніх дзвонів Церкви і 

називаються тому так, що несе Благу, радісну звістку про початок 
Богослужіння. Може звучати як самостійно, так і у складі інших 
дзвонів.

ПЕРЕБІР - або поховальний дзвін виражає смуток і скорботу про 
покійних.

ПЕРЕДЗВІН - складний в порівнянні з благовістом і перебором. 
Передзвін є дзвоніння по черзі в дзвін.

ДЗВОНІННЯ - найскладніший порівняно з іншими канонічни-
ми дзвонами.

По своїй формі не обмежений церковними уставами.
Крім церковного вжитку дзвони використовувалися і у повсяк-

денному житті. Ними скликали людей на народне віче, сповіщали 
про пожежі, піднімали на війну та вітали переможців.

Науковці стверджують: дзвін - потужний генератор енергії, а 
його мелодія лікувальна. Від гучних переливів гине до 90% вірусів. 
Дзвін випромінює значну кількість резонансних ультразвукових 
хвиль, які поліпшують формулу крові і роботу судин. У результа-
ті виробляється гормон, який зміцнює імунну систему. А ще дзвін 
здатний заспокоювати людину, лікувати нервозність і безсоння, до-
лати головний біль та захворювання нирок, серця та шлунку.

До речі, на Волині діє єдиний в Україні музей дзвонів, де зібрано 
величезну колекцію раритетів з нашої держави та з-за кордону. Він 
працює у Луцькому замку. А в Німеччині є єдиний у світі дзвін, 
який ні разу не звучав через свій надто великий розмір. Його так і 
назвали «Великий мовчальник».

ПРИСЛІВ’Я, МОВНІ ЗВОРОТИ
1. Чули дзвін, та не знали де він - не зовсім розібралися по суті.
2. Піп у дзвін, а чорт у калатало - кожен за своє.
3. Нащо про те у великий дзвін дзвонити - не треба розголошу-

вати.
4. І дзвін без серця нічого не вартий - безсердечна людина.



108

Вісник Івано-Франківської Архієпархії № 17 (2020 р. Б.)

Очікуване Слово Боже
Автор: о. Дмитро Шмігель 

Виголошено: 23 грудня 2020 р. Б.

У цей неспокійний час, коли нас випробовують хвороби, війни, 
катаклізми, ми повинні пам’ятати, що життя - це безцінний дар, 
яким людина повинна дорожити навіть тоді, коли в ньому більше 
смутку, ніж радощів. Варто жити, щоб на землі залишити після 
себе слід глибокий, помітний. Так Господь створив нас, що ми пе-
реживаемо наше існування, через яке ми входимо у створений світ. 
Подібно можемо сказати про духовну постать людини, яка потре-
бує Слова, щоб говорити і слухати Його. В Ньому розкривається 
наше покликання - покликання до любові: любитимеш Господа 
Бога твого, всім серцем і всією душею. Єврей, який промовляв цю 
істину, порівнювався до чоловіка, який стоїть у Святая Святих у 
Є русалимському храмі, занурений у найглибші стосунки з Богом. 
Подібним чином робили перші християни. Коли ми читаємо біогра-
фію святого Августина, дізнаємося, що Його келія, де він мешкав, 
була обвішана словами з Біблії про «Правдиве Слово - Воплоченого 
Сина Божого».

Не уявляємо наше житгя без Бога: Особистість не може існувати 
поза спілкуванням. Більше того - людина не здатна себе звільнити 
від цієї сутності, не може ніяк також втекти від неї. Одна з провід-
них психологів XX століття Карен Хорией порівнює таку поділену 
особу до літака, який втратив контакт з диспетчерським центром і 
перестав слухати вказівок тих, хто керує польотом. Так і ми. коли 
віддаляємося від Бога, подібні до літака, який ще трішки політає і, 
скоріш за все. потрапить у катастрофу. І тільки слухання Слова є 
отим інструментом, який може зібрати нас воєдино.

Різдво - це день, коли у світ з любов’ю увійшов Ісус Христос. Це 
день всепрощення, світ лих почуттів, день, коли торжествує любов. 
Входження у Різдво Христове дає нам змогу побачити себе радіс-
ним і щасливим, тому що Бог об’являє себе люблячим Отцем через 
свого Сина. Отже, запитаємо себе: «Як пізнати Бога? Якою є Божа 
любов?» Людина - унікальна істота. їй замало просто жити, вона 
прагне жити для когось, жити зі змістом життя вповні аж до щастя. 
Саме це робить її щасливою. Щастя - це розуміння того, що нас 
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любить Господь, це стан душі, це спокій, що ти є в руках небесного 
Отця. Тому Бог любить людину не лише як своє створіння, а так, як 
батько і матір люблять своїх сина чи доньку.

Обітниця здійснилася з приходом у світ Ісуса Христа - Божого 
Сина, який уподібнився до людини в усьому, крім гріха, і визволив 
нас з неволі грішного житгя. Він став людиною, щоб оселитися між 
нами.

Ціль приходу Спасителя - спасти людину від смерті, подолати 
гріх. Бог відкриває нам знову рай - спілкування з Богом і життя у 
всій його повноті: Він, існуючи в Божій природі, не вважав за до-
сягнення свою рівність із Богом, а применшив себе самою, прийняв 
вигляд слуги, ставши подібним до людини, вившись як людина. 
Він понизив себе, залишившись досконалим аж до смерті, смерті 
ж хресної. Ми всі погребуємо спасіння, і Бог дарує нам його через 
Ісуса, як дар нового життя без страху, без смерті.

Дар спасіння ми маємо прийняти вірою, тому людина стала 
близькою та рідною Богові. Бог сходить з неба і стає людиною для 
того, щоб ми, прості люди, чмогли стати божественними.

Отже, дорогі у Христі, пам’ятаймо про наше високе призначен-
ня, про те, що принесло нам Різдво Христове. Всіма силами старай-
мося послужити Богові, щоб стати Його істинними Слугами, щоб 
бути у Його Слові. Відкриймося на цю спасенну дію Бога!

Щиро вітаю Вас з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христо-
вим!

Нехай новонароджений Ісус вислухає всі наші молитви, торк-
неться серця кожної людини, дасть силу, віру, надію і натхнення 
жити, щоб усі ми в Різдвяній радості сповнилися достатком та Бо-
жим миром! Хай Боже благословення перебуває над усіма Вами!
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СТАТИСТИЧНІ ДАНІ

Ієрейські свячення
1 Качмарський Василь 2 лютого 2020 р.
2 Кубік Олександр 2 лютого 2020 р.
3 Баланюк Павло 2 лютого 2020 р.
4 Бендик (Михайло) Лука 2 лютого 2020 р.
5 Жилавий Олег 2 лютого 2020 р.
6 Луцький Андрій 2 лютого 2020 р.

Дияконські свячення
1 Винничук Роман 1 березня 2020 р.
2 Витвицький Степан 1 березня 2020 р.
3 Іван Війтишин 1 березня 2020 р.
4 Віра Павло 1 березня 2020 р.
5 Волошин  (Степан) Симеон 1 березня 2020 р.
6 Деркач Віталій 1 березня 2020 р.
7 Долішній Микола 1 березня 2020 р.
8 Каліта Володимир 1 березня 2020 р.
9 Левицький Артем 1 березня 2020 р.
10 Макар Михайло 1 березня 2020 р.
11 Максимів Тарас 1 березня 2020 р.
12 Михнюк Василь 1 березня 2020 р.
13 Шиндирівський Роман 1 березня 2020 р.
14 Савіцький (Іван) Симеон ВС 9 серпня 2020 р.
15 Юрків Володимир 9 серпня 2020 р.
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Померлі священнослужителі
1 Гасяк Микола 18 березня 2020 р.
2 Матуляк Василь 30 червня 2020 р.
3 Палієнко Володимир 17 липня 2020 р.
4 Тимань Володимир 14 жовтня 2020 р.
5 Євчук Петро 21 жовтня 2020 р.
6 Джогола Богдан 31 жовтня 2020 р.
7 Кишенюк Дмитро 5 листопада 2020 р.

7 Марков Юрій 12 лютого 2020 р.
8 Полоз Микола 12 лютого 2020 р.
9 Шлапак Назарій 12 лютого 2020 р.
10 Війтишин Іван 8 серпня 2020 р.
11 Макар Михайло 8 серпня 2020 р.
12 Михнюк Василь 8 серпня 2020 р.
13 Шиндирівський Роман 8 серпня 2020 р.
14 Карпінець (Дмитро) Климентій ВС 8 серпня 2020 р.
15 Віра Павло 30 серпня 2020 р.
16 Витвицький Степан 30 серпня 2020 р.
17 Деркач Віталій 30 серпня 2020 р.
18 Долішній Микола 30 серпня 2020 р.
19 Каліта Володимир 30 серпня 2020 р.
20 Левицький Артем 30 серпня 2020 р.
21 Максимів Тарас 30 серпня 2020 р.
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