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Булла папи Франциска з нагоди
проголошення Року Божого Милосердя

Ісус Христос є обличчям милосердя Отця. На моє переконання, таємниця християнської віри знаходить у цьому слові
свій синтез. Воно стало живим, видимим і осягнуло свою повноту в Ісусі з Назарета. Отець, «багатий милосердям» (пор.
Еф 2, 4), коли об’явив Мойсеєві своє ім’я: «Бог милосердний
і ласкавий, нескорий на гнів, многомилостивий, вірний» (Вих
34, 6), — вчинив так, що людина могла безперервно пізнавати
Його божественну природу в різні способи та в численних моментах історії. У «повноту часів» (пор. Гал 4, 4), коли все було
готове згідно з Його планом спасіння, Він зіслав свого Сина,
народженого з Діви Марії, аби остаточним чином об’явити нам
свою любов. Хто бачить Сина, той бачить і Отця (пор. Йн 14,
9). Ісус із Назарета своїми словами, жестами та цілою своєю
особою об’явив нам милосердя Бога.
Нам треба невпинно споглядати цю таємницю милосердя. Вона для нас становить джерело радості, потіхи і миру.
Вона — умова нашого спасіння. Милосердя: ось слово, яке
об’являє Пресвяту Трійцю. Милосердя: це найвищий і остаточний акт, у якому Бог виходить нам назустріч. Милосердя:
основоположний закон, що мешкає у серці кожної людини,
коли вона щирими очима дивиться на свого брата, якого зустрічає на життєвому шляху. Милосердя: ось шлях, що єднає Бога з людиною, оскільки відкриває серце на надію бути
любленим навічно, попри обмеження нашого гріха.
Існують моменти, коли нас сильніше закликають вдивлятися в милосердя, щоб ми самі стали плідним знаком діянь
Отця. Саме через це я проголосив Надзвичайний Ювілей Ми-

лосердя як сповнений благодаті час для Церкви, аби зробити свідчення вірних ще сильнішим та дієвішим.
Святий Рік буде розпочатий 8 грудня, в урочистість Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Ця літургійна урочистість показує спосіб, у який Бог діє вже від початків нашої історії. Після гріха Адама і Єви Бог не бажав покинути
людство самотнім, полишеним на сили зла. Тому Він у своєму задумі побажав, аби Марія, свята і непорочна в любові
(пор. Еф 1, 4), стала Матір’ю Відкупителя людини. На безмір
гріха Бог відповідає повнотою прощення. Милосердя завжди
буде більшим за будь-який гріх, і ніхто не може обмежити
любові Бога, який прощає. Саме в цю урочистість Непорочного Зачаття я з радістю відчиню Святі Двері. За такої нагоди вони стануть Брамою Милосердя, де кожен, хто входить,
зможе пізнати любов Бога, який утішає, прощає і дає надію.
Наступної неділі, тобто у ІІІ Неділю Адвенту, буде відчинено Святі Двері у катедрі Рима, в базиліці св. Йоана на Латерані, а потім — у Папських базиліках. Також я постановляю, щоб саме у ці неділі в кожній помісній Церкві, у катедрі,
яка є Церквою-Матір’ю для всіх вірних, або також у конкатедрах чи в інших храмах особливого значення, було на цілий
рік відчинено таку само Браму Милосердя. Згідно з рішенням єпископа-ординарія, таку Браму можна буде відчинити
також у санктуаріях, місцях, куди приходять багато паломників, які саме там часто пізнають у серці благодать і знаходять шлях до навернення. Тому кожна помісна Церква буде
безпосередньо залучена у переживання цього Святого Року
як особливого моменту благодаті та духовної віднови. Ювілей,
таким чином, святкуватиметься в Римі, як і в усіх помісних
Церквах, як видимий знак єдності всієї Церкви.
Я вибрав дату 8 грудня, оскільки вона багата на значення з
огляду на сучасну історію Церкви. Я бо відчиню Святі Двері
у 50‑турічницю завершення ІІ Ватиканського Собору. Церква
відчуває потребу живого спогаду про цю мить, оскільки саме
тоді розпочався новий хід її історії. Отці, згромаджені на Соборі, відчували потребу — сильну як істинний повів Свято-
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го Духа — говорити про Бога до людей їхнього часу так, щоб
бути більше зрозумілими. Після розвалення мурів, які надто
довго тримали Церкву в ув’язненні, немов в упривілейованій
цитаделі, настав час проголошувати Євангеліє в новий спосіб.
Новий етап євангелізації, яка триває споконвічно. Нове залучення для всіх християн, аби з більшим ентузіазмом і переконливістю свідчити про свою віру. Церква відчувала відповідальність за буття у світі живим знаком любові Отця.
У пам’яті зринають промовисті слова, що їх св. Йоан ХХІІІ сказав на відкритті Собору, аби вказати шлях, яким належить рухатися: «Сьогодні, однак, Наречена Христа воліє
краще послуговуватися ліками милосердя, аніж суворістю.
(…) Католицька Церква прагне бути матір’ю, що любить усіх,
матір’ю ласкавою, терпеливою, повною милосердя й доброти щодо синів відлучених, підносячи через цей Вселенський
Собор смолоскип католицької істини». У цьому ж горизонті
рухався і блаж. Павло VI, який так висловився на завершення Собору: «Прагнемо насамперед звернути увагу на те, що
релігією нашого Собору була насамперед любов; (…) Біблійна історія про самарянина стала парадигмою духовності Собору. (…) Струмінь любові й прославлення вилився з Собору на сучасний людський світ. Загалом беручи, відкинуто те,
що насправді було помилковим; оскільки це вимагає любові
не менше, ніж правди; але для людей залишились тільки виклик, повага і любов. Замість гнітючих діагнозів — обнадійливі ліки; замість зловорожих віщувань, ми вислали від Собору
до нинішнього світу послання, сповнене довіри: його цінності не тільки було вшановано, але їм було віддано честь, його
зусилля підтримано, його наміри очищено і поблагословлено. (…) І ще іншу річ ми повинні зауважити: все це доктринальне багатство звернене в одному напрямку: служити людині. Людині, можемо так сказати, в будь-якому її становищі, в кожній хворобі та в кожній потребі».
З почуттям вдячності за те, що Церква отримала, і з відповідальністю за завдання, яке на нас чекає, увійдімо в Святі Двері, маючи повноту уповання, що нас супроводжує міць

Воскреслого Господа, який неустанно підтримує наше паломництво. Святий Дух, який керує кроками вірних, аби спів
працювали у ділі спасіння, звершеному Христом, нехай буде
провідником і підтримкою Божого народу, допомагаючи йому
споглядати обличчя милосердя.
Ювілейний Рік завершиться в літургійну урочистість Ісуса
Христа, Царя Всесвіту, 20 листопада 2016 року. Цього дня,
замикаючи Святі Двері, ми скеруємо наші думки із вдячністю та подякою до Пресвятої Трійці, за те, що вділила нам цей
спільний час благодаті. Ввірмо Христу Господу життя Церкви,
усього людства й величезного космосу, просячи вилити Його
милосердя, як вранішню росу, аби стала плідною історія, яку
ми маємо творити у найближчому майбутньому, з залученням усіх. О, як же я прагну, аби прийдешні роки були позначені милосердям так, щоб ми вийшли назустріч кожній людині, несучи доброту й ніжність Бога! До всіх — як віруючих,
так і тих, хто далеко, — нехай дістанеться бальзам милосердя як знак Божого Царства, що вже присутнє посеред нас.
«Для Бога характерне застосування милосердя, і в цьому
найчіткіше виражається Його всемогутність». Слова св. Томи
Аквінського показують, що милосердя Бога не становить ознаки слабкості, а є проявом Божої всемогутності. Тому-то літургія в одній зі своїх найстарших Колект наводить такі слова молитви: «Боже, Ти через прощення й милість найповніше виявляєш свою всемогутність». Бог завжди буде в людській історії як Той, хто присутній, близький, провіденційний, святий і милосердний.
«Терпеливий і милосердний» — це подвійне визначення ми
часто зустрічаємо у Старому Завіті як опис натури Бога. То
Його буття милосердним знаходить своє підтвердження у різноманітних ділах історії спасіння, де доброта Бога долає прагнення покарати і знищити. Псалми в особливий спосіб показують цю велич Божественного діяння: «Він прощає усі твої
провини, зціляє всі твої недуги. Він визволяє твоє життя від
ями, вінчає тебе ласкою та милосердям» (Пс 103, 3‑4). ЩевиразнішимчиномподальшийПсаломперелічуєконкретніознаки-
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милосердя: «Господь визволяє в’язнів, Господь відкриває сліпим очі, Господь випростовує похилих, Господь праведників
любить. Господь захожих захищає, підтримує сироту й удову, — дорогу ж нечестивих відвертає» (Пт 146, 7с‑9). І на завершення ще інший вираз Псалмоспівця: «Розбитих серцем
Він ізціляє і перев’язує їх рани. Господь принижених підносит, а нечестивих понижує додолу» (Пс 147, 3.6). Отже, милосердя Бога не становить якоїсь абстрактної ідеї, воно — конкретний факт, завдяки якому Він об’являє свою батьківську
і материнську любов, яка випливає із Його нутра і звертається до сина. Це воістину той випадок, коли можна говорити про любов, що випливає з нутра. Вона походить із нутра
як глибоке почуття, природне, акт ніжності та співчуття, відпущення і прощення.
«Бо Його милосердя навіки» (Пс 136). Це рефрен, який повторюється в кожному вірші Псалма, що оповідає історію Божого об’явлення. У силі милосердя вся історія стародавнього люду сповнена глибокого спасительного сенсу. Милосердя
робить так, що історія Бога й Ізраїля стає історією спасіння.
Здається, що через це постійне повторювання «бо Його милосердя навіки» Псалом ламає замкнене коло простору й часу,
аби все вмістити у вічну таємницю любові. Це так, якби він
хотів нам сказати, що Бог дивитиметься на людину не тільки
в історії, але й у вічності, поглядом милосердного Отця. Це не
випадковість, що люд Ізраїля запрагнув включити цей Псалом — «Великий халлель», як його ще називають, — у найважливіші літургійні тексти.
Перед своїми Страстями Ісус молився саме цим Псалмом
милосердя. Про це свідчить євангеліст Матей, пишучи, що,
«відспівавши гімн» (Мтк 26, 30), Ісус разом з учнями пішов
у бік Оливної гори. Тоді, коли Ісус уперше відправляв Євхаристію як Вічну Пам’ятку своєї реальної присутності поміж
нами, Він символічно вмістив цей найвищий акт Об’явлення
у світлі милосердя. В тому ж само горизонті милосердя Ісус
переживав своє страждання і смерть, розуміючи велику таємницю любові, що сповнилася на хресті. Усвідомлення, що

сам Ісус молився цим Псалмом, робить його для нас, християн, ще важливішим, і чинить так, що він має стати нашою
молитвою прославлення: «Бо милосердя Його повіки».
З поглядом, утвердженим в Ісусі та на Його милосердному
обличчі, ми можемо заглибитися в любов Пресвятої Трійці.
Місією, яку Ісус отримав від Отця, було об’явлення таємниці
Божої любові у її повноті. «Бог є Любов» (1 Йн 4, 8.16), проголошує — перший і єдиний на сторінках Святого Письма —
євангеліст Йоан. Ця любов уже тоді була можливою, очевидною, відчутною в усьому житті Ісуса. Його особа — ніщо інше
як тільки любов. То любов, яка дає себе задарма. Стосунки
Ісуса з тими, хто Його оточував, показують щось виняткове і
неповторне. Знаки, які Він чинить насамперед стосовно грішників, бідних, виключених, хворих і стражденних, характеризуються милосердям. Все в Ньому говорить про милосердя. Немає в Ньому чогось, що було би позбавлене співчуття.
Ісус, перед численним людом, що йшов за Ним, бачачи, які
вони були змучені та втомлені, дезорієнтовані й позбавлені
провідника, відчув у глибині серця сильне співчуття до них
(пор. Мт 9, 36). Міццю саме цієї співчутливої любові Він зцілив хворих, яких до Нього приносили (пор. М 14, 14), а також
кількома хлібами й рибами нагодував натовп досита (пор. Мт
15, 37). Тим, що зворушувало Ісуса за різних обставин, було
не що інше як милосердя, завдяки якому Він читав у серцях своїх співрозмовників, даючи їм відповіді, які торкалися їхніх найістинніших потреб. Таким само чином, коли Ісус
зустрів удову з Наїна, чийого сина несли до гробу, — відчув велике співчуття через щемний біль заплаканої матері,
й повернув їй сина, воскрешаючи його з мертвих (пор. Лк 7,
15). Після звільнення біснуватого в Геразинському краю Він
довіряє йому таку місію: «Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе і як змилосердивсь над
тобою» (Мк 5, 19). Також і покликання Матея вписується в
цей горизонт милосердя. Коли Ісус проходив повз митницю,
Його погляд зустрівся з поглядом Матея. Це був погляд, повний милосердя, яке прощало гріхи цього чоловіка, а також,
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долаючи опір інших учнів, вибрало його, грішника й митаря,
аби став одним із Дванадцятьох. Святий Беда Шановний, коментуючи цю євангельську сцену, написав, що Ісус поглянув
на Матея з «почуттям любові і вибрав його»: miserando atque
eligendo. Ці слова завжди мене вражають, тому я вибрав їх
своїм єпископським девізом.
У притчах, присвячених милосердю, Ісус об’являє Божу
природу як природу Отця, який ніколи не вважає себе переможеним, доки не зробить так, що завдяки співчуттю й милосердю зникне гріх і буде подолана відкинутість. Ми знаємо
ці притчі, а особливо три з них: про загублену вівцю, загублену драхму та про марнотратного сина (пор. Лк 15, 1‑32). У
цих притчах Бог завжди представлений як сповнений радості, насамперед коли прощає. В них ми знаходимо суть Євангелія і нашої віри, оскільки милосердя показане як сила, що
перемагає все, сповнює серце любов’ю і втішає прощенням.
Натомість в іншій притчі дістаємо науку стосовно нашого
християнського стилю життя. Спровокований запитанням Петра, скільки разів потрібно би пробачати, Ісус відповів: «Не
кажу тобі: до сімох разів, але — до сімдесяти разів по сім»
(Мт 18, 22) і розповів притчу про немилосердного боржника. Той боржник, викликаний перед лице царя, аби повернув
йому свій величезний борг, благає його навколішках, і цар
прощає йому винне. Одразу ж, вийшовши, той боржник зустрічає іншого слугу, рівного собі, який був йому винен незрівнянно менше. Той слуга благає його навколішках про змилування, якого, однак, не отримує, і потрапляє до в’язниці.
Цар, щойно почувши про те, що сталося, вельми розгнівався, викликав немилосердного боржника до себе і сказав: «Чи
не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як
я був змилосердився над тобою?» (Мт 18, 33). Ісус завершує
цю притчу словами: «Отак і Отець мій Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не простить братові своєму з серця свого» (Мт 18, 35).
Ця притча містить глибоку науку для кожного з нас. Ісус
стверджує, що милосердя — це не тільки діяння Отця, але

що воно стає потрібним, аби зрозуміти, хто Його істинні сини.
Отже, ми покликані жити милосердям, оскільки то нам було
насамперед уділене милосердя. Прощення образ стає найбільш
очевидним вираженням милосердної любові, а для нас, християн, воно є велінням, якого ми не можемо забувати. Яким
же тяжким не раз здається це прощення! Однак саме воно
— знаряддя, вкладене у наші руки, аби ми були спроможні
осягнути спокій серця. Покинути жалі, злість, насильство і
помсту — це умови, необхідні для того, щоби жити щасливо.
Тому приймаємо заохочення Апостола: «Нехай сонце не заходить над вашим гнівом» (Еф 4, 26). Слухаймо насамперед
слова Христа, який представив милосердя як ідеал життя і
як критерій достовірності нашої віри. «Блаженні милосердні,
бо вони зазнають милосердя» (Мт 5, 7). Це блаженство, яке
має стати для нас натхненням у цьому Святому Році.
Як можна помітити, милосердя у Святому Письмі — це
слово-ключ, яке вказує на діяння Бога щодо нас. Він не обмежується підтвердженням своєї любові, але робить її видимою і відчутною. Любов же не може бути тільки абстрактним
словом. За самою своєю природою вона становить конкретне
життя: це наміри, поведінка, позиції, які ми займаємо у щоденності. Милосердя Бога це Його відповідальність за нас. Він
почувається відповідальним, тобто прагне нашого блага і хоче
бачити нас щасливими, сповненими радості й миру. Саме на
цій довжині хвилі має перебувати допасована і зорієнтована
милосердна любов християн. Так, як любить Отець, так само
повинні любити й сини. Як Він є милосердний, так і ми покликані, щоб бути милосердними: одні щодо інших.
Опорна балка, на яку спирається Церква, це милосердя.
У душпастирській діяльності Церкви все має бути огорнене ласкавістю, з якою звертаються до вірних; також і ніщо з
її проповідування та її свідчення, наданого світові, не може
бути позбавлене милосердя. Достовірність Церкви перевіряється на шляху любові милосердної та співчутливої. Церква
«живе невичерпним прагненням давати милосердя». Можливо, ми надто довго забували показувати цей шлях милосер-
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дя і жити ним. З одного боку, спокуса, яка підшіптує завжди
й виключно брати до уваги справедливість, зробила так, що
ми забули: це тільки перший крок, хоч і обов’язковий і неминучий; але Церква потребує стати вищою за це, аби осягнути мету вищу й набагато більше значущу. З іншого боку, ми
з сумом спостерігаємо, як досвід прощення у нашій культурі
стає дедалі рідшим [явищем]. У деяких випадках навіть здається, що зникає вже й саме слово «прощення». Однак без досвіду прощення нам залишається шлях безплідний і стерильний, якби ми жили у якійсь пустельній відлюдній місцевості. Настав знову час для Церкви — прийняти на себе радісне
проголошення прощення. Це час повернення до того, що суттєве, аби взяти на себе слабкості й труднощі наших братів.
Прощення — це сила, яка повертає до нового життя й додає
відваги, аби дивитися в майбутнє з надією.
Ми не можемо забути про велике вчення, яке св. Йоан Павло
ІІ представив у своїй другій енцикліці «Dives in misericordia»,
і яке в тодішню епоху прийшло так несподівано і стількох
здивувало порушеною темою. Особливо я б хотів послатися
на два аспекти цього вчення. Насамперед, святий Папа підкреслював забуття теми милосердя у культурі наших днів:
«Здається, сучасне розумування — може, більше, ніж людина минулого — противиться Богу милосердя, а також прагне того, щоби саму ідею милосердя відсунути на узбіччя й
відтяти від людського серця. Саме слово і поняття «милосердя» немовби перешкоджає людині, яка через небачений раніше розвиток науки й техніки більше, ніж будь-коли в історії, стала паном і вчинила землю підвладною собі (пор. Бут 1,
28). Оце «панування над землею», не раз витлумачене однобічно й поверхово, немовби не залишає місця для милосердя.
(…) Також і тому чимало людей і чимало середовищ, керуючись живим чуттям віри, немовби спонтанно звертається до
Божого милосердя у нинішньому становищі Церкви та світу».
Ба більше, св. Йоан Павло ІІ так мотивував пильну потребу
проголошення і свідчення про милосердя у сучасному світі:
«[воно продиктоване] любов’ю до людини й усього, що люд-

ське, і що у відчуттях так багатьох наших сучасників наражене на велику небезпеку. Та сама таємниця Христа (…) велить водночас проголошувати милосердя як милосердну любов Бога, об’явлену в таємниці Христа. І велить до цього милосердя покликатися, прикликати його на нашому тяжкому
й переламному етапі історії Церкви та світу…» Це вчення св.
Йоана Павла ІІ сьогодні ще більше актуальне і заслуговує
на те, щоб за нього заново взятися цього Святого Року. Приймімо ж заново його слова: «Церква живе своїм автентичним
життям, коли сповідує і проголошує милосердя — найпрекраснішу рису Творця й Відкупителя, і коли наближає людей до джерел милосердя Спасителя, яких вона є депозитарієм і служителем».
Церква має місію проголошувати милосердя Бога, живого
серця Євангелія, аби таким чином торкнутися серця й думки
кожної людини. Наречена Христова робить своєю поведінку
Сина Божого, який усім виходив назустріч, не обминаючи нікого. В наш час, коли Церква залучена в нову євангелізацію,
тема милосердя вимагає, щоб її наново представили з новим
ентузіазмом і з відновленою душпастирською діяльністю. Це
— ключове для Церкви і для достовірності її проповідування, аби вона жила і свідчила від першої особи про милосердя. Мова Церкви та її жести мають переказувати милосердя
так, щоб увійти в глибину сердець людей і підштовхнути їх
відшукати шлях повернення до Отця.
Перша істина Церкви — це любов Христа. І цієї любові, яка
посувається аж до прощення й віддання себе самої, Церква
робить себе слугою та посередником поміж людьми. Відповідно, там, де Церква присутня, має також проявитися милосердя Отця. У наших парафіях, у наших спільнотах, рухах, будь-де, де є християни, — кожен повинен знайти там
оазу милосердя.
Хочемо жити цим Ювілейним Роком у світлі слова Господнього: милосердні як Отець. Євангеліст нагадує вчення Ісуса,
який каже: «Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний»
(Лк 6, 36). Це життєва програма, вона важка, але водночас
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багата на радість і мир. Наказ Ісуса звернений до тих, хто
слухає Його голос (пор. Лк 6, 27). Аби бути здатними до милосердя, ми повинні насамперед налаштуватися на слухання
слова Божого. Це означає поновне відкриття цінності тиші,
аби могти медитувати над словом, що звернене до нас. У цей
спосіб буде можливою контемпляція [молитовне споглядання]
Божого милосердя і прийняття його як власного стилю життя.
Паломництво — це особливий знак Святого Року, оскільки воно є іконою шляху, що його кожна людська особа долає
за час свого існування. Життя це паломництво, а людська істота — viator, прочанин, який долає шлях аж до досягнення омріяної мети. Також і для того, щоби дістатися Святих
Дверей у Римі та в кожному іншому місці, ми будемо змушені вирушити у паломництво, кожен мірою власних сил. Воно
стане знаком, що також і милосердя — це мета, яку ми маємо осягнути, і яка вимагає дієвої участі й жертовності. Тому
нехай паломництво стане заохотою до навернення: входячи
у Святі Двері, дозвольмо охопити себе Божому милосердю, і
даймо дієву відповідь, аби й ми самі були милосердні до інших, так як Отець милосердний до нас.
Господь Ісус показує нам етапи паломництва, завдяки яким
ми можемо осягнути цю мету: «Не судіть, і не будете суджені; не засуджуйте, й не будете засуджені; простіть, і вам проститься. Дайте, то й вас дасться: міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою й вам відміряють» (Лк 6, 37-38). Він говорить насамперед, аби не судити й не засуджувати. Якщо не хочеш,
щоб тебе засудив Бог, то ти не повинен ставати суддею твого
брата. Тому що люди, з їхнім засудженням, часто спиняються на тому, що зовнішнє, тоді як Бог дивиться на те, що всередині. Яке ж зло чинять слова, викликані почуттями ревнощів і заздрості! Говорити зле про брата, коли він неприсутній, рівнозначне представленню його у поганому світлі, шкоді
його репутації та полишенню його на ласку й неласку пліток.
Не судити й не засуджувати — це також означає, позитивно підходячи до справи, уміти помітити добро, яке є в кож-

ній людині, й не дозволити, аби вона страждала через наше
часткове засудження й наше зарозуміле всезнайство. Але й
цього ще не досить для вираження милосердя. Ісус закликає
також прощати й давати. Ми маємо бути знаряддями милосердя, оскільки першими отримали його від Бога. Ми повинні
бути щедрими до всіх, знаючи, що також і Бог великодушно
вділяє нам свою доброту.
Милосердні як Отець — таким чином, це «мотто» Святого
Року. В милосерді ми маємо доказ того, як Бог любить. Він
дає все своє, завжди, задарма і ні про що не просячи взамін.
Приходить до нас із допомогою, коли ми Його взиваємо. Прекрасно, що щоденна молитва Церкви розпочинається словами: «Боже, прийди мені на допомогу. Поспіши, Господи, на
мій порятунок» (пор. Пс 70, 2). Допомога, якої взиваємо, вже
становить перший крок Божого милосердя, зроблений у наш
бік. Він приходить, аби визволити нас від слабкостей, у яких
ми живемо. Його допомога робить так, що ми стаємо спроможні помітити Його присутність та відчути Його близькість.
День за днем, діткнуті Його співчуттям, також і ми можемо
бути співчутливими до всіх.
Цього Святого Року ми зможемо пізнати відкриття сердець
до всіх тих, хто живе у найбільш безнадійних життєвих периферіях, що їх так часто світ створює драматичним чином.
Скільки ж ситуацій невпевненості й страждання у нинішньому світі! Скільки ж ран на тілі багатьох, які вже не мають
більше голосу, бо їхній крик ослаб і згас через байдужість
багатих народів. У цей Ювілей Церква стане ще сильніше
покликана лікувати ці рани, обмивати їх оливою потішення,
перев’язувати милосердям і лікувати їх солідарністю й належною увагою. Не впадаймо в байдужість, яка принижує, у
звичку, яка присипляє духа й не дозволяє відкрити новизну,
в цинізм, який нищить. Розплющмо наші очі, аби побачити
біду світу, рани так багатьох братів і сестер, позбавлених гідності. Відчуймо себе провокованими, чуючи їхнє волання про
допомогу. Наші руки нехай потиснуть їхні руки, притягнімо
їх до себе, аби вони відчули тепло нашої присутності, прияз-

14

15

Духовне слово в Рік Божого Милосердя 2016

Духовне слово в Рік Божого Милосердя 2016

ні й братерства. Нехай їхній крик стане нашим, так щоб ми
разом зламали бар’єр байдужості, яка часто царює владним
чином, аби приховати лицемірство та егоїзм.
Моє гаряче побажання — щоб християни продумали за час
Ювілейного Року учинки милосердя щодо тіла і щодо духа.
Це буде спосіб обудити наше сумління, часто приспане перед
лицем драми убогості, а також уможливить нам щораз глибше
входження у серце Євангелія, де вбогі привілейовані для Божого милосердя. Проповідь Ісуса представляє ці вчинки милосердя, аби ми могли пізнати, чи живемо як Його учні, чи
ні. Відкриймо наново учинки милосердя щодо тіла: нагодувати голодних, напоїти спраглих, одягнути нагих, подорожніх
у дім прийняти, в’язнів утішати, хворих відвідувати, померлих ховати. І не забуваймо про вчинки милосердя щодо духа:
у сумнівах давати добру пораду, невмілих навчати, грішних
напоумлювати, пригнічених утішати, кривди терпеливо зносити, образи охоче прощати, молитися за живих і померлих.
Ми не можемо втекти від слів Господа, бо ж то на їх підставі ми будемо суджені: чи дали їсти тому, хто голодний, чи
дали напитися тому, хто спраглий, чи прийняли подорожнього в дім і чи вдягнули нагого, чи мали час, аби бути з хворим
і в’язнем (пор. Мт 25, 31-45). Подібно також із нас спитають,
чи ми допомогли вийти з сумнівів, які роблять так, що людина починає боятися, і стають джерелом самотності; чи були
ми здатні подолати неосвіченість, у якій живуть мільйони
осіб, а насамперед діти, позбавлені доконечної допомоги, аби
вийти з бідності; чи були ми близько біля того, хто самотній
і пригнічений; чи прощали тому, хто нас образив, і чи відкинули кожну форму образ і ненависті, яка провадить до насильства; чи були ми терпеливі, як Бог, який так сильно терпеливий щодо нас; і, зрештою, чи ми ввіряли Господу в молитві наших братів і сестер. У кожному з цих «найменших»
присутній сам Христос. Його тіло стає знову видимим як замучене, зранене, бичоване, зголодніле, гнане,… аби ми могли
його розпізнати, торкнутися й турботливо допомогти. Не за-

буваймо про слова св. Йоана від Хреста: «Надвечір тебе судитимуть з любові».
У Євангелії від св. Луки ми знаходимо ще один важливий
аспект переживання Ювілею з вірою. Євангеліст оповідає, що
Ісус у шабат повернувся до Назарета і, за своїм звичаєм, подався до синагоги. Там Його попросили прочитати уривок зі
Святого Письма та прокоментувати його. Вибраний фрагмент
походив із Книги пророка Ісаї, де було написано: «Дух Господа Бога на мені, бо Господь мене помазав. Він послав мене,
щоб принести благу вість убогим, лікувати скрушених серцем, проголосити невольникам свободу, ув’язненим відкрити
очі, проголосити рік Господнього благовоління» (Іс 61, 1‑2а).
«Рік благовоління»— рік милосердя: саме це оголошене нам
Господом, і цим прагнемо жити. Цей Святий Рік несе з собою
багатство місії Ісуса, яке відлунює в словах Пророка: занесли
слово і жест потіхи бідним, оголосити свободу тим, хто став
в’язнем нових форм невільництва новочасного суспільства,
повернути гідність тим, хто був її позбавлений. Провіщення
Ісуса стає знову видимим у відповідях віри, що їх християни
повинні давати через особисте свідчення. Нехай нас супроводжують слова Апостола: «Хто чинить діла милосердя, нехай чинить це з радістю» (Рим 12, 8).
Нехай час Великого Посту в Ювілейний Рік буде пережитий
ще інтенсивніше, як суттєвий момент в урочистому служенні
та переживанні милосердя Бога. Скільки ж сторінок Святого
Письма можна промедитувати під час тих тижнів Великого
Посту, аби наново відкрити милосердне обличчя Отця! Використовуючи слова пророка Міхея, також і ми можемо повторити: «Хто Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступи останкові твого спадкоємства? Він не затримає гнів
свій повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня. Ти кинеш у глибінь
моря всі гріхи їхні» (Міх 7, 18‑19).
У цей час молитви, посту й учинків любові сторінки Книги
пророка Ісаї можуть бути промедитовані у спосіб ще більш
конкретний: «Ось піст, який я люблю: кайдани несправедли-
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вості розбити, пута кормиги розв’язати, пригноблених на волю
відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділитися, увести до хати бідних, побачивши голого, вдягнути його, від брата твого не ховатись. Тоді світло твоє засяє,
як зірниця, загоїться негайно твоя рана, спасіння твоє буде
йти поперед тебе, Господня слава — слідом за тобою. Тоді
візвеш, і Господь відповість, ти крикнеш, і він скаже: Ось я!
Коли ти викинеш із-посеред себе утиск, перестанеш погрожувати пальцем і безбожно говорити, коли голодному ти віддаси хліб твій, наситиш пригніченого душу, тоді засяє твоє
світло в пітьмі, тьма твоя буде, немов південь. Господь завжди буде тебе водити, наситить твою душу за посухи, зробить міцними твої кості. Ти станеш, мов сад зрошений, мов
джерело, води якого не висихають» (Іс 58, 6‑11).
Ініціатива «24 години для Господа», яку ми переживатимемо у п’ятницю і суботу перед IV неділею Великого Посту, повинна бути ширена по дієцезіях. Багато людей повертаються до Таїнства Примирення, а серед них чимало людей молодих, які в цьому досвіді часто знаходять шлях повернення до Господа, аби жити миттю інтенсивної молитви і надати
сенсу власному життю. Ми упевнено ставимо заново у центр
Таїнство Примирення, оскільки воно дозволяє нам торкнутися величі милосердя. Це буде для кожного пенітента джерелом істинного внутрішнього миру.
Я ніколи не втомлюся повторювати, щоби сповідники стали справжнім знаком милосердя Отця. Буття сповідником
— це не імпровізація. Сповідниками ми стаємо насамперед
тоді, коли спершу самі як пенітенти шукаємо прощення. Ніколи не забуваймо, що бути сповідником означає мати частку в місії самого Ісуса і бути конкретним знаком неперервності Божої любові, яка прощає і спасає. Кожен з нас отримав дар Святого Духа для прощення гріхів, і ми за це відповідаємо. Ніхто з нас не є паном таїнства, а тільки вірним слугою Божого прощення. Кожний сповідник повинен приймати
вірних, як батько з притчі про марнотратного сина: це батько, який вибігає назустріч синові, попри те, що той розтринь-

кав його майно. Сповідники покликані обійняти скрушеного
сина, який повертається додому, і виразити радість від того,
що син знайшовся. Нехай сповідників також не втомлює те,
що вони муситимуть вийти до другого сина, який залишився назовні й нездатний радіти; вийти, аби пояснити йому, що
його гострий осуд — несправедливий і не має сенсу перед лицем милосердя Отця, яке не знає меж. Нехай сповідники не
ставлять непотрібних запитань, але, як батько з притчі, нехай перервуть зізнання, підготовлене марнотратним сином,
аби зуміли відчути в серці кожного пенітента заклик до допомоги та прохання про прощення. Сповідники покликані до
того, щоб бути завжди і всюди, у кожній ситуації та попри
все, знаком примату милосердя.
Під час Великого Посту в цей Святий Рік я маю намір вислати Місіонерів Милосердя. Вони будуть знаком материнської
турботи Церкви про Божий люд, аби він увійшов у глибину
багатства цієї таємниці, фундаментальної для нашої віри. Це
будуть священики, яким я вділю владу прощати гріхи, зарезервовані для Апостольського Престолу, аби підкреслити велич їхнього послання. Вони будуть насамперед живим знаком того, як Отець пригортає тих, хто шукає Його прощення. Вони будуть Місіонерами Милосердя, оскільки творитимуть разом з усіма зустріч, повну людяності, джерело звільнення, багате на відповідальність за подолання труднощів та
вступ у нове життя, отримане у Святому Хрещенні. У своїй
місії вони дозволять себе попровадити словам Апостола: «Бо
Бог замкнув усіх у непослух, щоб усіх помилувати» (Рим 11,
32). Тому що всі, не виключаючи нікого, покликані прийняти цей заклик милосердя. Нехай місіонери живуть цим закликом, знаючи, що можуть затримати свій погляд на Ісусі,
«милосердному і вірному первосвященикові» (пор. Євр 2, 17).
Прошу співбратів Єпископів запросити і прийняти цих місіонерів, аби вони були насамперед переконливими проповідниками милосердя. Нехай по дієцезіях будуть організовані «народні місії», так щоби ці місіонери стали вісниками радості й прощення. Їх просити, аби звершували Таїнство При-
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мирення для люду, щоби час благодаті, дарований у цьому
Ювілейному році, дозволив багатьом синам, які далеко, віднайти шлях до отцівського дому. Нехай Пастирі, насамперед
у цей інтенсивний час Великого Посту, з турботою заохочують вірних повернутися «до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайди благодать» (Євр 4, 16).
Слово прощення нехай дістанеться всіх, а заклик пережити
милосердя нехай нікого не залишить байдужим. Своє запрошення навернутися я зі ще більшою інтенсивністю скеровую
до тих, хто перебуває далеко від Божої благодаті з огляду на
спосіб, у який живе. Особливим чином я думаю про тих чоловіків і жінок, які належать до злочинних груп, хоч би які
вони були. Заради вашого блага прошу вас змінити життя.
Прошу вас в ім’я Сина Божого, який хоч і боровся з гріхом,
та ніколи не відкинув грішника. Не впадайте у страхітливу
пастку думати, що життя залежить від грошей, і що перед
ними усе стає позбавлене цінності й гідності. Це лиш ілюзія.
Ми не заберемо грошей із собою по смерті. Гроші не дадуть
нам справжньої радості. Насильство, вжите для здобуття грошей, з яких капає кров, не зробить людину ні сильною, ні безсмертною. Для всіх, раніше чи пізніше, настане суд Божий,
від якого ніхто не зможе втекти.
Цей самий заклик нехай дістанеться людей, які підтримують корупцію чи беруть у ній участь. Ця гнила рана суспільства — тяжкий гріх, що волає до неба, оскільки вціляє у самі
основи особистого та суспільного життя. Корупція не дозволяє дивитись у майбуття з надією, оскільки у своїй нещадності й жадобі нищить задуми слабких і розчавлює найбідніших. Корупція — це зло, яке вкорінюється у повсякденних
жестах задля того, аби потім розростися в публічні скандали. Корупція — це уперте тривання в гріху, який прагне замінити Бога на ілюзію грошей як форми влади. Це діло тьми,
підтримуване підозріливістю й інтригами. Corruptio optimi
pessima (коли найкраще розтлівається, воно стає найгіршим),
слушно казав св. Григорій Великий, аби показати, що ніхто не може почуватися стійким щодо цієї спокуси. Аби від-

сунути її з особистого на суспільного життя, обов’язково потрібні розсудливість, вірність, прозорість, поєднані з відвагою відкритості. Якщо відкрито не борються з корупцією, то
раніше чи пізніше стають її спільником, і вона нищить того,
з ким це стається.
Власне, це відповідний час для зміни життя! Це час, аби
дозволити торкнутися свого серця. Перед лицем скоєного зла,
навіть у разі тяжких злочинів, настає мить вислухати плач
людей неповинних, у яких украли майно, гідність, почуття,
саме життя. Залишатися на шляху зла — це тільки шлях
обману й суму. Істинне життя — принципово інакше. Бог не
втомлюється, тримаючи руку простягненою. Він завжди готовий вислухати, і я також готовий, як і мої брати Єпископи і Священики. Достатньо лиш прийняти запрошення навернутися і підкоритися справедливості, коли Церква пропонує милосердя.
Не буде зайвим у цьому контексті описати відносини поміж справедливістю й милосердям. Це не два супротивні аспекти, а два виміри однієї дійсності, яка розвивається поступово, аж до осягнення своєї вершини у повноті любові. Справедливість — основоположна концепція для громадянського
суспільства, оскільки вона природним чином стосується юридичного порядку, через який звершується закон. Під справедливістю розуміють також те, що кожному потрібно дати
те, що йому належить. Біблія багато разів згадує справедливість Божу і Бога як Суддю. В біблійному розумінні, справедливість це інтегральне збереження Закону і позиція кожного доброго ізраїльтянина, згідна з заповідями, що їх дав Бог.
Однак таке бачення привело, причому багато разів, до легалізму, заступаючи первісний сенс і затемнюючи глибоку цінність, яку має справедливість. Аби подолати цю легалістичну перспективу, слід пам’ятати, що у Святому Письмі справедливість фактично розуміється як повне уповання підкорення волі Божій.
Зі свого боку, Ісус частіше говорить про важливість віри,
ніж про дотримання Закону. Саме таким чином ми повинні
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розуміти Його слова, коли, перебуваючи за столом із Матеєм та іншими митарями й грішниками, Він говорить до фарисеїв, які точили з Ним суперечку: «Ідіть, отже, і навчіться, що значить: Я милосердя хочу, а не жертви. Бо я прийшов кликати не праведних [справедливих], а грішних» (Мк 9,
13). Перед лицем такого бачення справедливості, яке є нічим
більше, як тільки звичайним дотриманням Закону, що ділить
людей на праведних і грішних, — Ісус хоче показати великий дар милосердя, яке шукає грішників, аби запропонувати
їм прощення і спасіння. Звідси стає зрозумілим, чому через
таке бачення, що звільняє і стає джерелом віднови, Ісус був
відкинутий фарисеями та вченими у Писанні. Вони бо, аби
бути вірними Закону, клали тягарі на плечі людей, при цьому зводячи на ніщо милосердя Отця. Заклик зберігати Закон
не може заважати зверненню уваги на речі необхідні, які стосуються гідності людей.
Заклик Ісуса стосується тексту пророка Осії: «Я бажаю
милості, а не [кривавої] жертви» (6, 6) — і він вельми значущий у цьому контексті. Ісус підтверджує, що віднині правилом життя Його учнів буде примат милосердя, як Він сам
про це свідчить, розділяючи трапезу з грішниками. Милосердя ще раз об’явлене як основоположний вимір місії Ісуса.
Це справжній виклик для Його співрозмовників, які зупиняються виключно на формальному аспекті Закону. Ісус натомість виходить поза Закон; Його ділення з тими, кого Закон вважав грішниками, дозволяє зрозуміти, куди доходить
Його милосердя.
Також і Апостол Павло пройшов подібний шлях. Перш ніж
він зустрів Ісуса по дорозі до Дамаска, його життя було повністю присвячене осягненню справедливості за Законом (пор.
Флм 3, 6). Навернення, звершене Христом, привело Павла повної зміни перспективи, аж до тієї міри, до в Посланні до Галатів він написав: «Ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами Закону» (Гал 2, 16).
Його розуміння справедливості змінилося радикально. Павло тепер на перше місце ставить віру, а не Закон. То не до-

тримання Закону спасає, але віра в Ісуса Христа, який разом зі своїми Страстями і Воскресінням несе спасіння разом
із милосердям, що виправдовує. Справедливість Бога стає тепер звільненням для тих, хто пригнічений неволею гріха та
всіх його наслідків. Справедливість Божа — це Його прощення (пор. Пс 51, 11‑16).
Милосердя не суперечить справедливості, а виражає поведінку Бога стосовно грішника, якому Він пропонує чергову
можливість виразити сокрушення, навернутися й увірувати.
Досвід пророка Осії допомагає нам зрозуміти перевищення
справедливості у напрямку милосердя. Епоха, в яку жив цей
пророк, — одна з найбільш драматичних в історії Вибраного
народу. Царство близьке до знищення; народ не вірний Завітові, віддалився від Бога і втратив віру батьків. Згідно з людською логікою, слушно було би, щоб Бог думав відкинути невірний люд: той бо не дотримав укладеного союзу, а отже, заслуговує на відповідне покарання, тобто на вигнання. Це підтверджують слова пророка: «Повернуться в Єгипет, і Ашшур
царем їхнім буде — за те, що не хотіли повернутися до мене»
(Ос 11, 5). Однак після цієї реакції, яка покликається на справедливість, пророк радикально змінює мовлення і об’являє істинне обличчя Бога: «І як мені залишити тебе, Ефраїме? Як
мені видати тебе на поталу, Ізраїлю? Як мені вчинити з тобою те, що в Адмі? Вчинити з тобою те, що з Цевоїмом? Серце моє в мені обернулось, зворушився весь жаль мій. Не виконаю палаючого гніву мого, не буду нищити більш Ефраїма,
бо я — Бог, не людина; Святий посеред тебе, я не вломлюся
в місто [варіант перекладу: Я не йду, щоб нищити. — Прим.
пер.] (Ос 11, 8‑9). Святий Августин, як ніби коментуючи слова пророка, каже: «Богові легше стримати гнів, аніж милосердя». Саме так. Гнів Бога триває тільки мить, тоді як Його
милосердя триває повіки.
Якби Бог зупинився на справедливості, Він перестав би бути
Богом і став би, як усі люди, які посилаються на повагу до
Закону. Самої по собі справедливості замало, а досвід вчить,
що посилатися тільки на неї несе з собою ризик нищення.
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Саме через це Бог переступає справедливість милосердям
і прощенням. Це не означає применшення справедливості або
ж учинення її непотрібною; зовсім навпаки. Той, хто помиляється, буде змушений понести кару. Тільки що це не кінець,
а початок навернення, оскільки він пізнає ніжність прощення. Бог не відкидає справедливості. Він її включає і перевищує у ще більшій події, в якій людина пізнає любов, що становить фундамент істинної справедливості. Ми мажмо присвятити багато уваги тому, що пише Павло, аби не впасти в
ту саму помилку, за яку Апостол дорікав тодішнім юдеям:
«Не розуміючи Божої справедливості й шукаючи установити
свою власну, вони не покорилися справедливості Божій. Бо
мета Закону — Христос, на оправдання кожного, хто вірує»
(Гал 10, 3‑4). Ця Божа справедливість — то милосердя, вділене усім як благодать на підставі смерті й воскресіння Ісуса
Христа. Тому хрест Христа — це справедливість Божа над
нами всіма і над світом, оскільки він пропонує нам упевненість в любові та новому житті.
Ювілей також несе у собі посилання на відпуст. У Святий
Рік Милосердя відпуст набирає особливого значення. Прощення Богом наших гріхів не має меж. У смерті й воскресінні Ісуса Христа Бог робить видимою свою любов, яка провадить аж до знищення людського гріха. Примирення з Богом
стає можливим завдяки Пасхальній Тайні й через посередництво Церкви. Тобто Бог завжди готовий до прощення й ніколи не втомлюється, пропонуючи його щоразу в спосіб новий і неочікуваний. Натомість ми всі зазнаємо гріха. Знаємо,
що покликані до досконалості (пор. Мт 5, 48), але водночас
відчуваємо сильний тягар гріха. Тоді, коли відчуваємо міць
благодаті, що нас перемінює, зазнаємо водночас і сили гріха,
яка має на нас свій вплив. Попри пробачення, у своєму житті ми несемо невідповідності, наслідки гріхів. У Таїнстві Примирення Бог прощає гріхи, які насправді стають знищеними;
однак негативний слід, залишений гріхами у нашій поведінці та в наших думках, ще триває. Однак Боже милосердя так
само сильніше й за цей слід. Воно стає відпустом Отця, що

через Церкву — Наречену Христа — досягає грішника, якому вже вділив прощення і звільняє його від усієї решти наслідків гріха, роблячи для нього можливим радше діяння з
любові і зростання в любові, ніж нове впадіння у гріх.
Церква живе сопричастям Святих. У Євхаристії це сопричастя, яке є даром Бога, актуалізується як духовна єдність,
що єднає нас, віруючих, зі Святими і Блаженними, чиє число неможливо порахувати (пор. Одкр 7, 4). Їхня святість приходить на допомогу нашій слабкості, й таким чином МатірЦерква спроможна, разом зі своєю молитвою і своїм життям,
вийти назустріч слабкості одних у святості інших. Тому жити
відпустом Святого Року означає наближатися до милосердя
Отця, маючи певність, що Його прощення поширюється на
все життя віруючої людини. Відлпуст — це переживання, досвід святості Церкви, яка має частку в усіх благах, що плинуть із Відкуплення Христового, аби прощення розширилося аж на остаточні наслідки, до яких сягає любов Бога. Інтенсивно живімо Ювілеєм, просячи Отця простити гріхи та вділити свій милосердний відпуст.
Милосердя має цінність, яка перевищує межі Церкви. Воно
дозволяє нам увійти в стосунки з юдаїзмом та ісламом, які
вважають милосердя одним із найбільш суттєвих атрибутів
Бога. Ізраїль перший тримав це об’явлення, що триває в історії як початок невимірного багатства, запропонованого людству. Як ми вже зазначили, сторінки Старого Завіту насичені милосердям, оскільки оповідають те, що Господь звершив
для свого люду в найважчі моменти його історії. Іслам, зі свого боку, серед імен, приписаних Творцеві, прикликає особливо два слова: Милосердний і Милостивий. Цей заклик часто є на вустах вірних мусульман, які відчувають близькість і
підтримку милосердя у їхніх щоденних слабкостях. Також і
вони вірять, що ніхто не може обмежити милосердя Божого,
бо його брами завжди залишаються відкритими.
Нехай би цей Ювілейний Рік, прожитий у милосерді, уможливив зустріч із цими релігіями та з іншими шляхетними релігійними традиціями; нехай він зробить так, що ми станемо

24

25

Духовне слово в Рік Божого Милосердя 2016

Духовне слово в Рік Божого Милосердя 2016

відкритіші до діалогу, аби краще одне одного пізнати і взаємно
зрозуміти; нехай видалить кожну форму замкненості й гордування, і нехай відкине кожен вид насильства і дискримінації.
Думка моя біжить тепер до Матері Милосердя. Солодкість
Її погляду нехай супроводжує нас у цей Святий Рік, аби ми
всі зуміли відкрити радість від ласкавості Бога. Ніхто так, як
Марія, не пізнав глибини таємниці Бога, Який став людиною.
Все в Її житті було сформоване завдяки присутності милосердя, що стало тілом. Мати Розп’ятого і Воскреслого увійшла
до санктуарію милосердя Божого, оскільки Вона внутрішньо
брала участь у таємниці Його любові.
Вибрана на Матір Божого Сина, Марія від початку була підготовлена любов’ю Отця до того, щоби стати Ковчегом Завіту поміж Богом і людьми. Вона зберегла у своєму серці Боже
милосердя у досконалій синтонії зі своїм Сином, Ісусом. Її
після прослави, заспівана на порозі дому св. Єлизавети, була
присвячена милосердю, яке триває «з покоління в покоління»
(Лк 1, 50). Також і ми включені у ці пророчі слова Діви Марії. Нехай це буде для нас потіхою та опорою, коли ми переступатимемо пороги Святих Дверей, аби пізнати плоди Божого милосердя.
Під хрестом Марія разом із Йоаном, учнем любові, стала
свідком слів прощення, які пролунали з вуст Ісуса. Найвищий акт прощення для того, хто Його розіп’яв, показує нам,
як далеко може сягати Боже милосердя. Марія підтвердила,
що милосердя Сина Божого не знає меж і дістається всіх, не
виключаючи нікого. Ми звертаємося до Неї словами стародавньої, а водночас завжди нової молитви, що починається словами Salve Regina (Вітай, Царице), просячи, аби Вона ніколи
не переставала звертати на нас свої милосердні очі і зробила нас гідними споглядати обличчя милосердя Її Сина Ісуса.
Наша молитва охоплює також численних Святих і Блаженних, які зробили милосердя своєю життєвою місією.
Особливим чином я скеровую свою думку до великої апостолки милосердя, св. Фаустини Ковальської. Та, яка була покликала увійти в глибину Божого милосердя, нехай заступається за нас і випросить для нас благодать жити й завжди

ходити у світлі Божого прощення та в непорушному упованні на Його любов.
Святий Надзвичайний Рік, таким чином, проголошений для
того, аби на щодень жити милосердям, яке Отець віддавна простирає над нами. У цей Ювілей даймо Богові здивувати нас.
Він ніколи не перестає відчиняти двері свого серця, аби повторювати, о любить нам і що хоче ділити з нами своє життя.
Церква дуже сильно відчуває пильну потребу проголошувати
милосердя Бога. Життя Церкви стає істинним і достовірним,
коли вона робить із милосердя своє повне переконаності послання. Церква знає, що її найперше завдання, і насамперед у
такі моменти, як нинішній, сповнений великої надії та сильних
небезпек, це впровадження усіх у велику таємницю милосердя Бога, споглядаючи обличчя Христа. Церква сама першою
покликана до того, щоби стати вірним свідком милосердя, визнаючи його і живучи ним як центром об’явлення Ісуса Христа. Із серця Пресвятої Трійці, з незвіданих глибин Божої тайни, б’є і безперервно плине велика ріка милосердя. Це джерело ніколи не може вичерпатися, без огляду на те, як багато
людей до нього прийдуть. Щоразу, коли хтось потребуватиме його, він зможе до нього приступити, оскільки милосердя
Бога не має кінця. Як незвідані глибини таємниці, яку воно в
собі містить, так невичерпне й багатство, що від неї походить.
Цього Ювілейного Року нехай Церква стане відлунням Божого Слова, що лунає сильно й переконливо як слово і як жест
прощення, підтримки, допомоги, любові. Нехай вона ніколи не
втомиться пропонувати милосердя, і нехай завжди буде терпелива у зміцнюванні та прощенні. Нехай Церква стане голосом кожного чоловіка й кожної жінки, нехай повторює з упованням і безупинно: «Згадай про своє милосердя, Господи, і
про твою милість, бо вона споконвіку» (Пс 25, 6).
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В Римі, у св.Петра,
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на третій рік мого Понтифікату.
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Послання Глави УГКЦ Блаженнішого
Святослава Шевчука з нагоди Року
Божого Милосердя
Дорогі в Христі! Разом з усією Вселенською Церквою входимо в благодатний час особливого Святого року, який, за
волею Святішого Отця Франциска, триватиме від 8 грудня 2015 року до 26 листопада 2016 року. Цей Рік, який називаємо теж Надзвичайним ювілейним роком, Папа присвятив Божому милосердю. Це час особливих Божих благодатей,
пов’язаних із паломництвами до визначних катедральних соборів у всій нашій помісній і Вселенській Церкві, час зцілення ран душі й тіла, повернення до Бога, віднайдення Джерела милосердя. Стоячи на порозі цього Ювілейного року, задумаймося над тим, як нам прийняти Боже милосердя, ним
жити і про нього свідчити, щоб ми самі, наші ближні та весь
наш народ могли якнайбільше скористати з духовних плодів
цього благодатного часу.
Коли Господь забажав об’явити себе людині, познайомити
нас із собою і відкрити істину про себе, то Він назвав себе насамперед Богом милосердним. Показуючи Мойсеєві свою славу в синайському явленні, наш Господь так сказав про себе:
«Бог милосердний і ласкавий, нескорий на гнів, многомилостивий та вірний» (Вих. 34, 6). Проте вповні Бог Отець вилив
на нас свою милосердну любов у власному Сині, Ісусі Христі. Про це наш Спаситель навчав своїх учнів словами: «Бо
так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб
кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним»
(Ів. 3, 16). Бути християнином означає насамперед повірити
в Боже милосердя щодо себе, повірити в Божу любов. Євангелист Іван дуже наголошує на цьому, ділиться з нами своєю вірою і каже: «Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог
має до нас» (І Ів. 4, 16).
Особливим закликом цього Святого року є запрошення прийняти кожному Боже милосердя. Воно подається нам у Церкві Духом Святим — Духом Божої любові. Особисто прийняти

і пережити це милосердя можна у Святому Таїнстві Сповіді,
або Примирення. На жаль, у багатьох частинах світу це Таїнство майже забуте, про нього мало проповідують, а ще менше до нього приступають. Причин такого сумного стану речей багато, але на перше місце виходить щоразу менше знання і переживання Божої присутності та — як наслідок цього — втрата відчуття гріха. Тому нашим великим бажанням
є, щоб вірні нашої Церкви в контексті Року Божого милосердя наново пізнали, оцінили і більше користали з Джерела милосердя, яке Господь відкрив нам, грішним людям, у Таїнстві
Покаяння. Цей заклик скеровую до душпастирів, які мають
обов’язок уділяти вірним це Таїнство. Із закликом прийняти
Божу любов звертаюся особливо до тих охрещених осіб, які
звуть себе християнами, однак рідко сповідаються і тому не
мають живого доступу до Божого милосердя.
Особливим завданням кожного, хто переживатиме цей Святий рік, є ділитися Божим милосердям. Нашим гаслом цього Року будуть слова «Милосердні як Отець», що перегукуються із закликом Господа Ісуса до своїх учнів: «Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний» (Лк. 6, 36). Вони нагадують нам, що в дарі милосердя, яке ми самі отримуємо
від Господа, водночас вкладений і заклик до милосердя, котрий маємо скеровувати до наших ближніх. Бо в такий спосіб
ми не тільки виявимо нашу вдячність Богові за Його милості
щодо нас, а й об’явимо ближнім обличчя і присутність милостивого Бога в цьому світі, так часто позначеному людськими
стражданнями, самотністю, страхом і безнадією. Українська
Греко-Католицька Церква, незалежно від того, на якому континенті Земної кулі проживають її вірні, особливо відчуває в
цей святий час болі і страждання мільйонів громадян України, спричинені несправедливою війною супроти нас. Тому нагод чинити милосердя сьогодні маємо доволі.
Закликаю всіх наших вірних пригадати собі вчення Церкви
про конкретні діла милосердя щодо душі і щодо тіла ближнього та, проявивши всю креативність любові та вразливість
віри, особисто і з громадою втілювати їх у щоденному житті.
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Милосердя змиває наші гріхи, перемінює наші серця і нас самих наближає до Бога через уподібнення до Нього. Наше милосердя нехай буде скероване передусім до найближчих — членів родини, сусідів, аби двері кожного християнського дому,
за словами Папи Франциска, стали «дверима милосердя».
Звернімо увагу і на потребуючих членів парафіяльної спільноти, яка є для нас Божою родиною: у ній не повинно бути
осіб, які почуваються забутими, покинутими та непоміченими у своїх нуждах. Але, оскільки любов не має меж, ділами
милосердя маємо виходити назустріч усім убогим людям, не
зважаючи на їх національність, соціальний статус, релігійну
приналежність чи політичні вподобання. Нехай усі, зустрівши нас, через наше щире зацікавлення, добре слово і дієву
допомогу відчують присутність милосердного Отця.
Окремим нашим обов’язком цього Року є свідчити про Боже
милосердя. Свята віра каже нам бачити нагоду здійснювати
наше євангельське покликання: свідчити про великі діла Божого милосердя перед усім світом. Наші брати і сестри на рідних землях завжди пам’ятали про це покликання. Згадаймо
хоча б те, як вони свідчили Христа перед мучителями і неправедними суддями в лихоліття переслідувань. Тому й сьогодні — коли українські воїни і ті, що підтримують їх фізично й духовно, складають подиву гідне свідчення сили любові перед лицем зовнішньої агресії — усі наші вірні, в Україні
і на поселеннях, покликані ставати невтомними благовісниками Божого милосердя, яке так явно і по-Божому великодушно проявилося в історії нашої Церкви й рідного народу.
Справді, досвід спасіння в часи переслідувань і сила Божої
любові, яка донині оживляє і провадить наш народ, дана нам
не лише задля нас самих, а і як знак надії для розгубленого
і сповненого тривоги людства. Цей знак, яким є наша історія,
говорить більше Божими, ніж людськими словами: «Ті, які
звіряються на Господа, — подібні до гори Сіон, що не хитається, що пробуває вічно» (Пс. 125, 1) і «Я співатиму про Твою
силу, і веселитимусь уранці Твоїм милосердям; бо Ти став захистом для мене, прибіжищем у скрутну для мене днину. О
моя сило! Тобі псалом співатиму, бо Ти, Боже, — мій захист.

Мій Бог — моє милосердя!» (Пс. 59, 17-18). Тож не замовчуймо величних Божих діл, діл Господнього милосердя над нами,
щоб усі народи, серед яких живемо, пізнали, що Він — наш
Бог, наше спасіння, а пізнавши, наблизилися до Нього у своєму серці й у своїх ділах.
У цей Святийрік віддаймо себе і весь світ під Покров Богородиці — Матері Милосердя. «Бог середнього, воно не похитнеться» (Пс. 46, 6) — ці слова псалмоспівця знаходимо в соборі Святої Софії Премудрості Божої в місті Києві, де б’ється
джерело нашої прабатьківської віри. Вони виражають віковічну впевненість нашого народу в могутній Божій опіці над
містом і країною завдяки неустанним молитвам нашої Небесної Заступниці — Нерушимої стіни, Київської Оранти.
Наш народ у різних куточках України та світу почитає Богородицю та благає її допомоги в чудотворних іконах. Цього року з особливою любов’ю скеровуватимемо наші думки
і паломницькі кроки до княжого міста Ярослав, що неподалік від західного кордону України з Польщею, де на теренах
Перемишльсько-Варшавської архиєпархії перебуває наша
стародавня чудотворна ікона Богородиці «Двері милосердя».
Господь у своєму Провидінні вибрав Пресвяту Діву як «двері», через які Він сам прийшов до людства у своєму єдинородному Сині, воплоченому силою і діянням Святого Духа.
Той же Дух нехай наповнить і наші серця Божою любов’ю
і милосердям. Нехай Він перемінить наше життя, зробивши
нас знаком присутності й діяння у світі милосердного Отця.
Нехай нас цього Року супроводжують своєю опікою Пречиста Діва — Мати милосердя, й усі святі та праведники української землі — вірні свідки Божого милосердя і Божої любові!
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Благословення Господнє на вас!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у день Святого священномученика Йосафата, архиєпископа Полоцького,
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о. Йосафат Бойко, ВС:
«БУДЬТЕ МИЛОСЕРДНІ, ЯК ОТЕЦЬ»

чено теорію, мовляв, то Господь так покарав український народ, то так собі цей народ заслужив і тому подібне. Звичайно, розуміється, що все в нашому житті відбувається з Божого допуску, проте ніколи не можна приписати Богові якесь
вбивство чи зло, вчинене людьми. Більше того, коли йдеться про тему Голодомору, то звичайно, не можна аж ніяк це
приписати Богові, чи сказати, що йдеться про «Божу кару»,
ані так само не можна ніколи оправдати теракти чи вбивства,
які стаються по цей день у світі.

Преосвященні Владики, дорогі священики!
Буквально вчора я повернувся з вічного міста Рима. Я організовував паломництво з вірними мирянами з нагоди Ювілейного Року Божого Милосердя місцями Святих Католицької Церкви — Святої Фаустини Ковальської, Святого Папи
Івана Павла ІІ, Святого Антонія Падевського, Святого Піо з
Пєтрельчіни, Святого Миколая з Барі. А ціль — наша була —
Рим та святкування Різдва Христового з наступником Апостола Петра — Папою Франциском. Тому хочу поділитися з
Вами деякими щодо втілення «милосердя у непростих ситуаціях життя щоденного та у хвилини випробувань».
Коли сталася велика трагедія — смерть багатьох людей у
Парижі (Франції) з причини терактів, то в соцмережах інтернету можна було помітити різноманітну реакцію людей.
Хтось собі ставив на аватарі у фейсбуці триколір французького прапору на знак підтримки та співчуття родинам загиблих, хтось приносив квіти до посольства Франції у Києві,
а хтось це різко засуджував і критикував, посилаючись на
факти, що французи та інші європейські народи, мовляв, не
мали ніколи такої реакції на жахливі події війни в Україні.
В одному коментарі навіть було написано українською мовою «так їм і треба», щось подібного до української поговірки
«катюзі по заслузі». Насправді мене, як християнина і священика, такі вислови лякають, бо вони, з одного боку, не будують, не підтримують, але сіють ворожнечу, а з іншого боку,
виявляють брак християнської любові до ближніх, якими би
вони, ці ближні, і не були. Лише Господь має право когось карати, людині цього права Господь не давав, а натомість сказав:
«Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний» (Лк 6,36).
Пригадую, що кілька років тому, ми чули цей самий вислів
«катюзі по заслузі» з уст деяких, так званих українців, у коментарях про подію, яку ми прагнемо згадати в нашому випуску — тобто подію Голодомору. З уст не одного було озву-
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Якою ж повинна бути реакція правдивого українцяхристиянина на жахливі події сьогодення та нашої зболілої історії?
Як можна ставитися до того, що багато людей стає
жертвами терактів у світі?
Як можна ставитися до того, що в Україні в час «неоголошеної» війни помирає багато наших побратимів — чиїхось синів, чоловіків і батьків?
Як можна ставитися до того, що наш народ так сильно
потерпів диявольський задум Голодомору, в чому співпрацювали ідеологічно налаштовані та засліплені дияволом люди?
Відповідь ми знаходимо у Христових словах: «Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний» (Лк 6,36). Брак любові і милосердя ніколи не можна оправдати. І це не означає, що ми, християни, проти справедливості, бо справедливість — це чеснота, яка йде в парі з милосердям. За життя
треба боротися, його треба захищати (від моменту зачаття
аж до природної смерті, виступаючи проти абортів та евтаназії). Своє життя треба захищати навіть, якщо це спричинить смерть нападника (у випадку війни). І навіть, якщо хтось
цього не розуміє, зле поводиться, не співчуває, не підтримує,
то не означає, що ми, християни, так само маємо поводитися.
Звичайно, постає сумнів у нашій голові, дивлячись на останні події, пов’язані з «неоголошеною» війною: невже ж ми повинні це терпіти, скільки можна підставляти другу щоку,
коли тебе б’ють в іншу, коли всьому цьому прийде нарешті
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кінець? Невже ж ми, християни, повинні дати «по собі ходити» і над собою знущатися?
Але ж відповідь ми знову знаходимо у словах Христових: «Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний». Що
ж означає те милосердя, про яке Христос нас вчить, до якого нас закликає і спонукає практикувати, бо ж Він сам сказав, що за це отримаємо нагороду: «Блаженні милосердні, бо
вони зазнають милосердя» (Мт 5, 7).

ми намірами і співпрацювати з ним, бо не мали в собі світла Божого.
На образі зустрічаються Христос і людина, більше того,
вони зустрічаються поглядом: Христос дивиться оком Адама, а чоловік оком Христа. Кожна людина відкриває у Христі свою людськість та свою прийдешність, яку очікує. Подія
відбувається немовби внутрі кісточки мигдалю, що в іконографії пригадує нам про дві природи Ісуса Христа — Божу
і людську. А три відтінки синьо-голубого кольорів, зображені у виді трьох овалів нагадують нам перехід-рух від темряви гріха до світла Божої благодаті. Глибина темного кольору
нагадує про незбагненну любов Бога-Отця, який все прощає,
а тим самим дає і нам приклад всепрощення, без якого ніхто не має права претендувати на прощення Господнє: «Коли
ви не будете прощати людям, то й Отець Ваш небесний не
простить вам провин ваших» (Мт 6,15).
Тому, дорогі отці, роблячи певні висновки з нашого роздумування, напевно, всім нам варто просити в Бога ласку бути
милосердними людьми: просити ласку стриманості, коли ми,
із загостреним відчуттям справедливості, дуже хочемо когось
покарати «вже і відразу»; не радіти з чийогось горя і не допускати думки «катюзі по заслузі». Залишмо суд Господеві,
бо Йому він належить. А ми, поки живемо, стараймося чинити діла милосердя, як Господь це чинить у відношенні до
нас, прощаючи нам все і назавжди, аби ми лише мали бажання виправитися і стати кращими. Пам’ятаймо слова апостола
Павла: «Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай
зло добром» (Рим 12,21).

Милосердя — означає не бажати нікому зла;
Милосердя — означає не тішитися з біди ближнього свого;
Милосердя — означає мати серце співчутливе до болю і
біди ближнього;
Милосердя — означає ніколи не оправдувати вбивсто і
всяке зло;
Милосердя — означає ніколи не завдавати болю ближньому, бо Господь за все відплатить;
Милосердя — означає простити навіть тому, хто мені завдає болю.
Відповіддю на всі наші заторкуючі запитання є також і логотип Ювілейного Року — образ Доброго Пастиря, який бере
на свої рамена «загублену вівцю». Автором є священик Іван
Рупнік, товариства Ісуса. В образі цієї заблуканої вівці є
кожна людина, яка в певний період свого життя відбивається від Пастиря — Господа Бога, від стада — від своїх ближніх, а думає, що може собі дати раду сама. Причиною «заблуканості» вівці-людини завжди є впертість людини, її гріховність, її гордість, її ненависть до ближніх, її байдужість
до Пастиря-Господа.
Христос тримає двома руками «заблукану вівцю», торкає
її — і це є символом того, що Христос прагне торкнути кожну людину, кожну людську особу, зцілити її, оздоровити від
хвороби гріха, визволити від темряви зла і ненависті, від влади диявола, сатани. Саме він, що є ворогом Господа Любові і
Милосердя, став причиною зла, вбивств, терактів, воєн — а
люди, у своїй сліпоті, просто вибрали йти за його облудни-
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Збори отців протопресвітерів
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ
Івано-Франківськ, 29 грудня 2015 року
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ЗАТВЕРДЖУЮ:
† Володимир Війтишин
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський УГКЦ

План діяльності комісій Архієпархії на 2016 р.Б.
Комісія у справах родин

8.01 — день Пресвятої Родини, відзначення ювілейних подруж, про значення Божого милосердя у подружньому житті.
Катехитична комісія.

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2016 РІК
БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ КОМІСІЙ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ УГКЦ

Січень — Праця над методичним посібником «Милосердя
як Отець» для катехитів.

Січень

Протягом року літургійний супровід організованих прощ з
нагоди Року Божого милосердя.

Літургійна комісія

Комісія священичої формації — семінарія.

Січень-червень — представлення енцикліки Папи Франциска про «Боже Милосердя» на курсах постійної формації
священиків;
Лютий-червень — презентація семінаристами слайд конференції енцикліки про «Боже Милосердя» у школах ІваноФранківської області.
Місійно-Євангелізаційний відділ

Впродовж цілого року (лютий-грудень), організація та проведення місій, реколекції, духовних віднов в Архієпархії з нагоди року Божого Милосердя.
Комісії у справах душпастирства охорони здоров'я

19.01-15.02 — відвідини капеланами та семінаристами медзакладів з Йорданським благословенням та співом коляд, презентуючи рік Божого милосердя

Лютий
Комісія монашества

23.04 — Провести Архієпархіальну Прощу Монашества
до відпустового місця чудотворної ікони Крилоської Божої
Матері;
14.02 — провести спільну відправу вечірні у парафії Святих Кирила і Методія та відвідати Містечко Милосердя Святого Миколая у Крихівцях.
Рух «За тверезість життя»
Консультаційно-просвітницький центр

Лютий-ківтень — виїздні навчання по районах області для
вчителів християнської етики з наголосом на Боже милосердя.
Комісії у справах душпастирства охорони здоров’я

Січень-грудень — щотижневі виїздні місії тверезості протягом цілого року в наголосом на Боже милосердя.

11-17.02 — XXIV Всесвітній День хворого: Презентація та
роздуми над Посланням Папи Франциска у рік Божого милосердя; проведення круглих столів з участю медкапеланів
і медпрацівників «Милосердя Боже в образі доброго самарянина»;

Екологічне бюро УГКЦ

Комісія у справах родин

18-25.01 — «Міжнародний день миру», «Екуменічний тиждень молитви за єдність християн» в рамках року Божого милосердя.

14.02 — проведення заходів та акцій під назвою «Стрітенські вечори» для поширення руху Божого милосердя «Справжня любов чекає».
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Рух «За тверезість життя»
Консультаційно-просвітницький центр
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План діяльності комісій Архієпархії на 2016 р.Б.

Катехитична комісія.

Квітень

Лютий-березень — праця над укладенням та виданням методичного посібника для літніх християнських таборів «Шляхами милосердя»
Березень
Літургійна комісія

14.03 — Акт прощення в парафіяльних храмах у світлі
формули «Прощаємо і просимо прощення» за усі гріхи членів УГКЦ, здійснені проти любові Бога і ближніх в рамках
року Божого милосердя
Комісія священичої формації — семінарія

14.03 — 24.04. — презентація по школах області «Милосердя у Церкві».
Молодіжна комісія

14.03 — 24.04. — проведення Хресних Доріг та годин духовності у коледжах та технікумах Івано-Франківська з роздумами на тему «Покаяння — прояв Божого милосердя до
людини».
Комісії у справах душпастирства охорони здоров’я

20.03.-22.04 — духовні реколекції на тему: «Практикування діл милосердя — на прикладі доброго самарянина» і Таїнство Соборування в лікарняних закладах Івано-Франківської
архієпархії, духовні реколекції на тему: «Практикування діл
милосердя — на прикладі доброго самарянина» в лікарняних
закладах міста Івано-Франківська.
Комісія у справах мирян

Комісії у справах душпастирства охорони здоров’я

Протягом квітня — духовні реколекції на тему: «Практикування діл милосердя — на прикладі доброго самарянина» і Таїнство Соборування влікарняних закладах м. ІваноФранківська.
15-16.04 — Реколекції для медпрацівників «Милосердя —
вияв гуманної медицини» (Гошів)
Екологічне бюро УГКЦ

14.03 — 24.04. — організація і проведення екологічних хресних доріг з принагідними науками про «поняття екологічного гріха та екологічного навернення» з особливим акцентом
на Божому Милосерді. Природоохоронна ініціатива «Посади дерево» у році Божого милосердя
Комісія у справах родин

07.04. — день подяки за дар життя (проповіді про цінність
людського життя від самого зачаття, покликання подружжя
до плідності, гріх аборту, контрацепції та штучного запліднення, молитва за вагітних жінок та за подружжя, які не можуть мати дітей).
Катехитична комісія

18.04 — семінар для катехитів з презентацією програми
для літніх християнських таборів на тему Божого милосердя
Травень
Комісія священичої формації — семінарія

14.03 — 24.04. — віднова духа по школах (за окремим планом на тему Боже милосердя) — протягом Великого посту.

12-13.05 — проведення нічних чувань у с. Крилос на тематику «Божого Милосердя»,
14.05 — день відкритих дверей у Семінарії.
21.05 — прощі семінаристів по курсах до Крилоського Храму.
Проща семінарії до Зарваниці.
28.05 — З’їзд вівтарних дружин.
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Березень-квітень — проведення футбольного турніру на
Кубок Івано-Франківської Архієпархії в рік Божого милосердя
Комісія у справах освіти і виховання
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Молодіжна комісія

Рух «За тверезість життя»
Консультаційно-просвітницький центр

В першій половині травня — проведення Фестивалю Христового міста «Вгору серця» під гаслом «Оспівуймо Боже Милосердя».
Комісії у справах душпастирства охорони здоров’я

12.05 — всесвітній День медсестер. Зустріч у медичному
коледжі та асоціацією медсестер. Тема Роздумів «Покликання медичного працівника до милосердного служіння хворому».
Рух «За тверезість життя»
Консультаційно-просвітницький центр.

Протягом травня — встановлення Хреста Тверезості у центральній частині міста з нагоди року Божого милосердя. Реабілітація військових, які повернулися зі зони АТО — тема
Боже милосердя.
Катехитична комісія

6-8.05 — участь переможців архієпархії у конкурсі «Пісня
серця» у концерті до Дня матері в Римі. Проща дітей Італії
приурочено року Божого милосердя
Комісія у справах освіти і виховання

Протягом року — з нагоди року Божого милосердя планується опублікувати 6 статтей на тему утвердження чесноти
тверезості. Також взяти участь на місцевому радіо та телебаченні у тематичних передачах. Спільно з друкарнею «Апостол» йде праця над виданням молитовника для узалежнених
та співзалежних.
Комісія у справах мирян

26.06 — с. Страдч. День мирянина присвячений темі Божого Милосердя
Комісія у справах родин.

25.06 — проща родин до Крилоса з нагоди року Божого милосердя.
Катехитична комісія.

04.06 — VIІ Архієпархіальна проща учнів катехитичних
шкіл та катехитів до чудотворної ікони Богородиці у Крилосі з нагоди Року Милосердя
Комісія у справах освіти і виховання

14.05 — проща випускників. «Прийдіть туди, щоб сказати:
Ісусе, на тебе уповаю!» до року Божогго милосердя, День матері. Молитовна зустріч матерів

01.06 — День захисту духовного світу дитини. «Не бороніть
дітям приходити до мене, бо таких Царство Небесне» (Мт. 19,
13)., говоримо про Боже милосердя. Круглий стіл з питань викладання предметів духовно-морального спрямування.

Червень

Липень

Комісії у справах душпастирства охорони здоров’я

Молодіжна комісія

11.06 — ІV Всеукраїнська проща медичних працівників
«Моє милосердя змінює світ» до с. Крилос.

03.07 — молодіжна проща до Галицької Чудотворної ікони
Матері Божої, що в Крилосі з нагоди року Божого Милосердя.

Молодіжна комісія

Рух «За тверезість життя»
Консультаційно-просвітницький центр

Червень — серпень — проведення молодіжних таборів в Архієпархіальному молодіжному духовно-реколекційному центрі ім. Андрея Шептицького у с. Рибне Тисменицького району під гаслом: «Велич Божого Милосердя».

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

Катехитична комісія

Екологічне бюро УГКЦ

липень-серпень — час проведення християнських екологічних таборів на трьох рівнях: міжєпархіальний, єпархіальний і парафіяльний, присвячених року Божого милосердя
Катехитична комісія.

липень-серпень — проведення літніх християнських таборів на парафіях «Шляхами милосердя»
Серпень
Катехитична комісія.

В серпні або вересні — Всеукраїнська проща катехитів до
Патріаршого собору у Києві, перехід крізь Двері милосердя
Комісія у справах освіти і виховання

Протягом місяця серпня — Піша проща до Гошева.
Вересень
Молодіжна комісія

Вересень-грудень — щонедільні зустрічі групи молоді Тезе2017 з роздумами про «Боже Милосердя — приклад любові
для української молоді».
Катехитична комісія.

24.09 — святкування Дня катехита, мистецька програма
«Будьте милосердні!»
Комісія у справах освіти і виховання

24-25.09 — Архієпархіальна проща освітян до Крилоса з
нагоди року Божого милосердя.
Жовтень

24.10 — проведення християнської інтелектуальної гри
брейн-ринг «Апостоли милосердя» (деканальні рівень). Проведення християнської інтелектуальної гри брейн-ринг «Апостоли милосердя» (архиєпархіальний рівень), м. Івано-Франківськ
Листопад
Комісія священичої формації — семінарія

Листопад — конференція в Семінарії на тему «Милосердя в Церкві».
Комісії у справах душпастирства охорони здоров'я

19.11 — день боротьби з палінням. Спільні заходи на
підтримку здорового способу «Милосердя до себе та ближнього» з екобюро та волонтерами вищих навчальних закладів
Екологічне бюро УГКЦ

06.11 — молитовне дійство з тематичною наукою «Милосердя до ближнього і Божого створіння — основна профілактика
війн і конфліктів»
Комісія у справах освіти і виховання

05.11 — семінар для батьків «У милосерді Бога — мир і
щастя для людини»
Грудень
Комісії у справах душпастирства охорони здоров’я

01.12 — всесвітній день боротьби зі СНІДом. Спільне проведення заходів із Івано-Франківським обласним цетром сніду. Молитви за ВІЛ-інфікованих.
Протягом місяця — тематичні проповіді на парафіях
для формування солідарності та прояву милосердя до Вілінфікованих. Відзначення Міжнародного Дня волонтера. Реколекції в єпархіях для волонтерів «Милосердні руки Бога».

Екологічне бюро УГКЦ

17.10 — освітньо-виховний захід «У святого з Асизу навчитись милосердя».
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ПЛАН ЗАХОДІВ НА ПАРАФІЯЛЬНОМУ РІВНІ
ВІДЗНАЧЕННЯ РОКУ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ
№
п/п

1

2

ЗАХІД

Заохочувати парохів до спільного
читання на парафії булли про Боже
Милосердя та відповідної супровідної літератури (згідно ватиканського сайту), зокрема енцикліки Йоана
Павла ІІ "Бог багатий милосердям"
та книги Папи Франциска "Церква
Милосердя", енцикліки Папи Бенедикта XVІ "Бог є Любов".
Проголошення Пастирського послання Глави УГКЦ з нагоди Надзвичайного Ювілею Божого Милосердя

3

Популяризація в ЗМІ ідеї Ювілею
та заходи, які пов’язані з ним

4

Свято св. Миколая як нагода проявити милосердя щодо сиріт, переселенців, ув’язнених, пристарілих,
хворих тощо

5

Передріздвяні реколекції на тему
Божого милосердя

6

Провести покаяльну ініціативу Святішого Отця «24 години для Господа» у днях 8 — 9.04.16. У цих двох
днях мають бути відкриті двері усіх
наших храмів з ранку до вечора
для сповіді вірних, а в деканальних
храмах крім того мають проводитися нічні чування з покаяльними моліннями та з обов’язковою сповіддю
для усіх бажаючих мирян.
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7

Цикл проповідей на тему милосердя в рамках приготування до Великого Посту

8

Великопосні реколекції на тему Божого милосердя

9

День Милосердя в парафії (в рамках великопосних реколекцій).
Хресні дороги з розважаннями та

10 проповідями на тему Божого милосердя

День молитов за померлих на цвин-

Парох

13 грудня
2015

Парафіяль- постійно
ні, деканальні змі
Парох, патиждень
рафіяльна перед 6/19
спільнота,
грудня
молодіжні
рухи
Парох, за- Піст «Пипрошелипівка»
ні проповідники
Парох, отці 8–9.04.16.
Декани

11 тарях, впорядкування забутих могил

Крім вже визначених дат 8-9.03.16
заохочуємо проводити «24 годи12 ни для Господа»: молитовні чування для приготування до храмового празника.
Декада місійності з особливим на-

13 голосом на практикування діл милосердя

Цикл проповідей, присвячених Бо-

14 жому милосердю з нагоди Молебнів

до Христа Чоловіколюбця
Участь парафії в прощах згідно
встановленого графіку в єпархії до
15 ювілейного храму Божого Милосердя, що в Крилосі.
Благодійні заходи та акції для бідних, сиріт, а також для воїнів АТО,
особливо — поранених, та родин за16 гиблих. Відвідини сиротинців, старечих домів чи в’язниць, які є на
території парафії.
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Парох

Неділя
ЗакхеяСиропусна
неділя
Парох, заВеликий
прошені мі- піст 2016
сіонери
Парох
Великий
піст 2016
Парох, мо- Великий
лодіжні та Піст 2016
молитовні
спільноти
Парох, паСвітрафіяльна лий Тижгромада
день2016
Парох, мов тижлодіжна па- ні перед
рафіяльхрамовим
на спільносвятом
та, братства
і сестринства
Парох, па- 5-15 траврафіяльня (н.ст.)
ні братства 9-19 черві благодійні ня (ст.ст.)
структури
Душпастирі
Місяць
червень
Парох. Парафіяльна
спільнота

впродовж
року

Молодіжні
організації
та парофіальні рухи
під проводом пароха

до відповідних
свят та
впродовж
року

План діяльності комісій Архієпархії на 2016 р.Б.
Парох, моПрактикування молоддю та усіма
лодіжні лібажаючими кожного місяці 1 діла
дери
17 милосердя щодо душі і 1 діла милосердя щодо тіла як приготування до Світового дня молоді

18

19

20

21

22

23

січеньлипень
(СДМ відбудеться 2531.07.2016
Парох
визначений парохом та параф. радою день
Душпастирі постійно

День сеньйора — для звернення
уваги на літніх осіб в парафії, на
їхню цінність для парафіяльного
життя та обов’язок парафіяльної
спільноти опікуватися ними.
Щомісячні відвідини лікарень, хоспісів, домів перестарілих, в'язниць,
а також лежачих хворих та людей,
котрі не можуть прийти до храму.
Духовна і фінансова адопція по- Душпастипостійно
требуючих осіб на території пара- рі, активні
фії через залучення заможніших чи християни
щедріших парафіян
Парафіяльні місії на тему Божого Місіонери, впродовж
милосердя з наголосом на проповіді парафіяльні
року
на «периферіях» (до тих, хто не хо- групи, бладить до церкви, до хворих, до дітей годійні орі молоді, відвідування ув’язнених, ганізації,
пристарілих, родини загиблих в волонтери
АТО і Майдані)
Проповіді на тему милосердя (у
Парох
впродовж
зв’язку з відповідними Євангельроку
ськими читаннями — наприклад
Притча про багача і лазаря, Притча
про милосердного самарянина, Притча про немилосердного боржинка,
Свято Покрова Богородиці тощо)
Душпастирі, впродовж
В кожній парафії визначити та полідери пароку
кликати групу волонтерів милосеррафіяльних
дя, які обіймуть опікою всіх потреспільнот акбуючих (самітних, хворих, тих які
тивні миряпереживають труднощі та життєни, осередки
ві трагедії).
«Карітасу»
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24

25

26

27

28

29

В храмах встановити окрему «скарбонку милосердя», зібрані там пожертви призначити на поміч потребуючим на території парафії і поза
нею, зокрема постраждалим від війни на Сході України
При храмах організувати так звану
"Торбинку милосердя" для збирання теплих речей для старших людей і для дітей — різного роду новий одяг, взуття, шкільні речі. Це
все можна централізовано з парафій доправляти до Карітас України;
Поширення ініціативи Івано-Фран
ківської архиєпархії «Одна парафія — одна дитина» задля опіки
парафіяльних спільнот над сиротами в регіоні.
Сприяти тому, щоби в місцях скупчення каянників (перед сповідальницями) був загально доступним
друкований іспит сумління
В кожному храмі повісити оголошення про дні і години, коли в храмі кожен бажаючий може приступити до св. Таїнства покаяння, а також інформацію, як знайти священика у випадку несподіваної потреби у Сповіді (наприклад важко хворого чи вмираючого).
Заохочується парохів до читання вірним молитов на оздоровлення після богослужінь. (хоча б один
раз тиждень).

Парох, Парафіяльна
економічна
рада

впродовж
року

Парох, координатори
благодійної
діяльності
на парафії

впродовж
року

Парафіяль- впродовж
на спільнороку
та під проводом пароха
Парох, Спо- впродовж
відники
року

Парох

Парох, (Со- В продовж
трудник)
року

Парох

30 День мігранта і біженця
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впродовж
року

Неділя перед Різдвом
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Загальний план комісій
Архієпархії на 2016 р.Б.

Рух «За тверезість життя»
Консультаційно-просвітницький центр
Комісії у справах душпастирства охорони здоров’я
Івано-Франківської архієпархії УГКЦ

ПЛАН
ПРАЦІ КОМІСІЇ СВЯЩЕНИЧОЇ ФОРМАЦІЇ
Січень-Червень — представлення енцикліки Папи Франциска про «Боже Милосердя» на курсах постійної формації;
Січень — грудень — презентація семінаристами слайд конференції енцикліки про «Боже Милосердя» у школах області;
21 травня день відкритих дверей у Семінарії;
Протягом посту — презентація по школах області «Милосердя у Церкві»
Лютий, березень, квітень, травень, вересень, жовтень, листопад, грудень — проведення нічних чувань у с.Крилос із 13
числа на тематику «Божого Милосердя»
Квітень-травень — прощі семінаристів по курсах до Крилоського Храму.
15 травня проща семінарії до Зарваниці.
Листопад — конференція в Семінарії на тему «Милосердя в Церкві»
митр. прот. О. Каськів

Робочий план на 2016 р. Б.
У 2016 р. праця Центру для допомоги залежним від алкоголю та їхнім родинам буде здійснюватися за двома напрямками:

1. Просвітницько-профілактичний.
Щотижневі виїзди з місіями тверезості:
yy лютий — 4;
yy березень — 5;
yy квітень — 5;
yy травень — 2;
yy червень — 3;
yy липень — 3;
yy серпень — відпустка;
yy вересень — 3;
yy жовтень — 4;
yy листопад — 4;
yy грудень — 3.
Всього: 35 місій тверезості.

Організація та проведення місій, реколекції,
духовних віднов в архієпархії
з нагоди ювілейного року Божого Милосердя
впродовж цілого року.

В часі місії відбувається зустріч в школі з інтерактивним
тренінгом для підлітків, зустріч із представниками виконавчої влади та активом села, відправлення Літургії в наміренні зцілення залежних від алкоголю, започаткування «Золотої
книги тверезості», при потребі можуть надаватися індивідуальні консультації з залежними і співузалежненими.
Виготовлення кліпу із визначними людьми Прикарпаття,
які закликають до чесноти тверезості.
Встановлення Хреста Тверезості у центральній частині
міста.
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Виїздні навчання по районах області для вчителів християнської етики (8 зустрічей протягом лютого-квітня 2016 р. Б.).
Під час Хресної Дороги за український народ в квітні проповідь на тему чесноти тверезості.

План діяльності Комісії у справах

Влітку 2016 р. заплановано християнський табір для 35-40
дітей алкозалежних батьків. Для табору є розроблена програма, завдяки якій духівник і психологи допомагають дитині усвідомити своє покликання, свою індивідуальність і відкритість до оточення.
Протягом 2016 р. планується опублікувати 6 статтей на тему
утвердження чесноти тверезості. Також взяти участь на місцевому радіо та телебаченні у тематичних передачах. Спільно з друкарнею «Апостол» йде праця над виданням молитовника для узалежнених та співзалежних.
Діяльність групи співузалежнених «Ал-Анон», яка збирається у храмі Різдва Пресвятої Богородиці м. Івано-Франківськ.
Співпраця із групами Анонімних алкоголіків.

2. Терапевтичний
Щосереди (крім святкових днів):
yy індивідуальні та групові консультацій із залежними
особами та членами їхніх родин;
yy духовна терапії для співузалежнених.
В інші дні тижня:
yy особисті консультації (час зустрічі узгоджується індивідуально).
П’ять разів протягом року буде проводитися 10-денна реабілітація «Повернення до життя». Конкретні дати стануть відомі по мірі набору групи. Орієнтовно: березень, квітень, липень, жовтень, грудень.
о. Ярослав Рохман
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душпастирства охорони здоров'я
Івано-Франківської архієпархії УГКЦ на 2016 р. Б.
№
Захід
Дата
п/п
1 Відвідини капеланами та семінаристами
19 січня —
14 лютого
мед- закладів з Йорданським благословенням та співом коляд
2 Зустріч медичних капеланів
3 лютого
3 XXIV Всесвітній День хворого:
11 лютого
11 лютого
1. Презентація та роздуми над Посланням Папи Франциска у єпархіях та екзархатах;
11.02-15.02
2. Круглі столи з участю медкапеланів
і медпрацівників «Милосердя Боже в
образі доброго самарянина»;
10.02-17.02
3. Молитви на оздоровлення, відвідування хворих
4 Міжнародний День онкохворих дітей:
15 лютого
1. в обласній дитячій лікарні провести
Богослужіння, благословення хворих
дітей;
2. відвідування онкохворих дітей;
3. залучення волонтерів для проведення арттерапії для дітей та концерт
духовної пісні;
4. зустрічі з медпрацівниками
онколікарень;
5. зустрічі з батьками онкохворих дітей
5 Супервізія для медичних капеланів, які
лютий
душпастирюють у військових госпіталях
6 Реабілітація військових, які повернулися
15-21
лютого
зі зони АТО (Гошів)
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7
8

9
10

11
12

13
14

15

16

Презентація українського перекладу книги о. Арнальдо Панграцці «Слідами доброго самарянина» для медкапеланів
Духовні реколекції на тему: «Практикування діл милосердя — на прикладі
доброго самарянина» і Таїнство Соборування в лікарняних закладах ІваноФранківської архієпархії
Реабілітація військових, які повернулися
зі зони АТО (Гошів)
Духовні реколекції на тему: «Практикування діл милосердя — на прикладі доброго самарянина» і Таїнство Соборування в ОКЛ
Реколекції для медичних капеланів «Наслідудуючи Милосердного Бога у служінні хворому» (Львів — Брюховичі)
Духовні реколекції на тему «Практикування діл милосердя — на прикладі доброго самарянина» і Таїнство Соборування в ОДКЛ
День пам’яті абортованих дітей у другу
суботу Великого посту. Спільні заходи із
Рухом за життя
Духовні реколекції на тему «Практикування діл милосердя — на прикладі доброго самарянина» і Таїнство Соборування в 1-ша МКЛ
Духовні реколекції на тему: «Практикування діл милосердя — на прикладі доброго самарянина» і Таїнство Соборування в ЦМКЛ
Духовні реколекції на тему: «Практикування діл милосердя — на прикладі доброго самарянина» і Таїнство Соборування в Хоспісі
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лютий
20
березня —
22 квітня
7 -13
березня
17 березня

22-23
березня
24 березня

26 березня
29 березня

31 березня

5 квітня
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17 День подяки за дар життя. Всесвітній
7 квітня
День здоров’я. На свято Благовіщення
продовжити практику духовного усиновлення ненароджених дітей.
Молебень перед міським пологовим будинком у подяу за дар життя.
18 Духовні реколекції на тему: «Практику12 квітня
вання діл милосердя — на прикладі доброго самарянина» і Таїнство Соборування в міському пологовому будинку
19 Духовні реколекції на тему : «Практику- 14 квітня
вання діл милосердя — на прикладі доброго самарянина» і Таїнство Соборування в лікарня СБУ
15-16
20 Реколекції для медпрацівників «Милосердя — вияв гуманної медицини» (Гошів)
квітня
21 Духовні реколекції на тему: «Практику19 квітня
вання діл милосердя — на прикладі доброго самарянина» і Таїнство Соборування в Психоневрологія
22 Духовні реколекції на тему: «Практику21 квітня
вання діл милосердя — на прикладі доброго самарянина» і Таїнство Соборування в онкодиспансері
23 Всесвітній День медсестер. Зустріч у мед 12 травня
коледжі та асоціацією медсестер. Тема
Роздумів «Покликання медичного працівника до милосердного служіння хворому»
24 День пам’яті людей, які померли від
15 травня
СНІДу (третя неділя травня). Презентація кліпу «Живи відповідально — дій солідарно»
25 Проща в наміренні за повернення укра21 травня
їнського народу до чесноти тверезості до
Унівського монастиря
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26 Реабілітація військових, які повернулися
зі зони АТО
27 Презентація посібника невідкладної
духовно-психологічної допомоги для осіб
з ПТСР:
1. волонтерам, які надають допомогу військовим, пораненим;
2. духовенству;
3. медкапеланам, які служать у військових госпіталях
28 Відзначення Дня хворого у неділю Розслабленого. По лікувальних установах,
парафіях — відвідування хворих та їх
благословення. На завершення Літургій — молитви за хворих.
29 Супервізія для медичних капеланів, які
душпастирюють у військових госпіталях
30 Зустріч медичних капеланів
31 ІV Всеукраїнська проща медичних
працівників «Моє милосердя змінює
світ» до с. Крилос, Галицького району
32 Всесвітній День донора крові.
Пропагування важливості донорства
крові. Творення бази даних донорів на
парафіях
33 День медика (третя неділя червня)
34 Реабілітація військових, які повернулися
зі зони АТО
35 свв. Косьми і Дам’яна. Місії з мощами.
36 Всесвітній День боротьби з вірусними гепатитами. Спільне проведення заходів з
Івано-Франківською обласною клінічною
інфекційною лікарнею.
37 Св. влкм. Пантелеймона Цілителя. Місії з мощами в ОДКЛ, Хоспіс і лікарня
СБУ, міський пологовий, пульмонологічний диспансер
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травень
травень

22 травня

травень
1 червня
11 червня
14 червня

19 червня
липень
14 липня
28 липня

9 серпня
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38 Реабілітація військових, які повернулися
зі зони АТО
39 День усікновення чесної голови прор. Івана Хрестителя. День пам’яті жертв узалежнень
40 День фармацевта (третя субота вересня).
Круглий стіл «Ліки милосердя» Кафедра
фармакології НМУ і асоціація фармацевтів
41 Зустріч медичних капеланів
42 День паліативної та госпісної опіки(друга
субота жовтня)
43 День психічного здоров’я
44 Реабілітація військових, які повернулися
зі зони АТО
День боротьби з палінням. Спільні заходи
45 на підтримку здорового способу «Милосердя до себе та ближнього» з екобюро та
волонтерами вищих навчальних закладів
46 День пам’яті жертв ДТП (третя неділя лис
топада). Спільне проведення заходів з Іва
но-Франківською поліцією та волонтерами.
47 Всесвітній День боротьби зі СНІДом.
Спільне проведення заходів із ІваноФранківським обласним цетром сніду.
Молитви за ВІЛ-інфікованих. Тематичні проповіді на парафіях для формування солідарності та прояву милосердя до
Віл-інфікованих.
48 Відзначення Міжнародного Дня волонтера. Реколекції в єпархіях для волонтерів
«Милосердні руки Бога»

вересень
11 вересня

17 вересня

3 жовтня
8 жовтня
10 жовтня
листопад
19
листопада

21
листопада
1 грудня

5 грудня

Голова комісії Івано-Франківської архієпархії УГКЦ
у справах душпастирства
охорони здоров’я
о. Руслан П’яста
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Основний захід
* у співпраці з якою комісією

Примітки

Природоохоронна ініціатива «Допоможемо птахам»
1

«Міжнародний Флеш-моб «Новий рік без
піротехніки»
день миру»

Січень

«Збережи ялинку»

1825

Лютий

20

Молитовний захід з тематичною доповіддю (проповіддю).
Круглий стіл, семінар за
участі інших конфесій та
Комісії «сприяння єдності
християн»
Природоохоронна ініціатива «Збережемо первоцвіти»
«День соціаль- Тематичний захід у спів
ної справедли- праці з комісією «Справості»
ведливість і мир»

«Екуменічний
тиждень молитви за єдність християн»
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31 грудня міжєпар
хіальною мережею
Апелювати до
християнської
свідомості про
недоцільність
рубати ялинки

26

Березень-квітень

Місяць

Квітень

Да
та

Березень

План діяльності
референтури Івано-Франківської архієпархії
Бюро УГКЦ з питань екології
на 2016 Рік Божого Милосердя

14.03 —
Великопосна ініціатива
30.04 — Вели- «Екологічне навернення
кий піст
для порятунку створіння»
Низка освітньо-виховних
та практичних заходів в контексті служіння для збереження створіння у ключових вимірах життєдіяльності
Церкви (керигма-літургіядияконія)
Всесвітня ак- Залучення семінарії, парафій, навчальних закладів
ція «Година
до участі в акції
Землі»
Передпасхаль- Організація і проведення
на парафіяль- екологічних хресних дона (єпархіаль- ріг з принагідними науками про «поняття екологічна толока)
ного гріха та екологічного
Інформаційнавернення» з особливим
на кампанія проти вес- акцентом на Божому Миняних підпа- лосерді
лів, штучних
квітів — як
вчинків протилежних ділам милосердя
+ поширення ідей енергоефективності як вияв милосердя
Долучитись
Природоохоронна ініціатидумкоюва «Посади дерево»
другою до
Пасхального
(посного) послання місцевого ієрарха
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Поширюється
на весь час
Великого Посту

Долучення до
проведення
єпархіальної
Хресної дороги (окремою
екостацією)

Організація
посадки дерев
(парафіяльні
сади, сквери, парки,
прицерковна
територія)

12
15
31

Травень
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5

Липень-серпень

Квітень

26

Освітньо-виховний чи
Всеукраїнський день до- практичний захід з метою
популяризації Всеукраїнвкілля
ського дня довкілля
Планується
30-ті рокови- Молитовне вшанування
ни Чорнобиль- жертв та принагідні науки
провести
ської катаекуменічний
строфи
захід. Також
30-та РІЧНИтематичні
ЦЯ
зустрічі на
Екоконкурс в
парафіях та
4-х номінаців
навчальних
ях (малюнок,
закладах
роздуми, вірш,
молитва)
Підготовка те- Час посиленого благанматичних ім- ня до Богородиці за збереПідготовка
ження Божого створіння
пульсів для
маївки і обмін
до літніх
ними в мережі
екотаборів
2-а квартальна зустріч,
підготовчий
семінар до
літніх таборів
(о. Й. Бойко
і о. С. Зелінський, ВС)
День екологіч- Проведення тематичного
уроку в школах чи інших
ної освіти
закладах
Міжнародний Організація заходу з метою привернення уваги до
день клімату
цієї проблеми
Організація тематичноВсесвітній
го освітнього заходу чи
день проти
флеш-мобу «Куріння вбикуріння
ває не лише Тебе… і природу теж»
спільно з Комісією у справах душпастирства охорони здоров’я

Всесвітній
день навколишнього середовища

Час посиленого благання
до Христа Чоловіколюбця
за визволення від стихійних лих
Молитва і практична ініціатива: прибирання, екофестиваль.

Проведення єпархіального екотабору «Осиний
рій» та відбір
учасників для
міжєпархіального табору

18-24 липня —
міжєпар
хіальний
екотабір
ЗеленСвіт
(відпові
дальний
о. О. Кобель)

Початок Всеукраїнського конкурсу «Відповідальність за створіння» до Дня
Бога Творця 2014 р.

14

Початок літніх
екотаборів

Час проведення християнських екологічних таборів
на трьох рівнях: міжєпархіальний, єпархіальний і
парафіяльний

Вересень

16

План діяльності комісій Архієпархії на 2016 р.Б.

Червень
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День Бога
Творця

Проведення молитовного
та освітньо-виховного заходу

59

Інформаційна
підтримка
конкурсу серед духовенства та мирян
на місцевому
рівні, а також через
єпархіальні
та регіональні
ЗМІ.

17

Жовтень

22

Святого Франциска з Асизу

6

Листопад

Пов’язувати
екодати з проведенням екологічних місій
Міжнародний
день попередження експлуатації навколишнього середовища
під час війни
та військових
конфліктів

Проведення 3-го туру
Екологічних місій для порятунку створіння, де
основний акцент ставиться на акти дияконії як
вияв милосердя людини
до Божого створіння

Наступних
5-6 деканатів

11

15

Міжнародний
день енерго
збереження

Листопад

«Час створіння» — одна з
головних ініціатив Екобюро, де комплексно охоплено 3 складові: проголошення Божого
Слова, літур
гійно-сакра
ментальний
рівень та дия
конію
День без автомобіля
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27
В рамках проведення різних заходів у «часі створіння» долучитись до відзначення цього дня під закликом «Авто в гаражі,
здоров’я у тілі»
Екологічні місії для порятунку створіння
Освітньо-виховний захід
«У святого з Асизу навчитись милосердя»
Час молитви за жертв техногенних екологічних катастроф

Грудень

14 вересня — 17 жовтня
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Освітній захід — презентація Ековалізи

«Контейнери милосердя»
Всесвітній
день вторин- Збір макулатури як вияв
ної переробки милосердя до ближнього
через милосердя до Божого створіння
Міжнародний Флеш-моб «Одна покупка
день без поку- для бідних» або «Покупка
для св. Миколая»
пок
Природоохоронна ініціатива «Збережи ялинку» та
«Допоможемо птахам»

Планується
провести по
деканатах, де
були місії

Організація
майстеркласу по виготовленню
годівничок

п. д-р Володимир Шеремета

Молитовне дійство з тематичною наукою «Милосердя до ближнього і Божого
створіння — основна профілактика війн і конфліктів»

60

Семінар, урок,
круглий стіл
з владою на
тему енерго
ощадності
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ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ
У СПРАВАХ МИРЯН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ НА 2016 р.Б.
1. Березень-квітень
Проведення футбольного турніру на Кубок Івано-Франків
ської Архієпархії
2. 4-5 червня Піша проща мирянських спільнот до Погоні.
3. 26 червень с. Страдч
День мирянина присвячений темі Божого Милосердя
4. Вересень-жовтень
Проведення турніру з настільного тенісного на Кубок ІваноФранківської Архієпархії.
5. 1, 8, 15, 22, 29 жовтня - Формаційна зустріч для старших братів.
о. Микола Крушец
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План діяльності Комісії
у справах родини
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ
на 2016 рік
Протягом року планується проведення таких заходів:
8 січня — день Пресвятої Родини, відзначення ювілейних
подруж.
14 лютого — проведення заходів та акцій під назвою «Стрітенські вечори» для поширення руху «Справжня любов чекає».
7 квітня — День подяки за дар життя (проповіді про цінність людського життя від самого зачаття, покликання подружжя до плідності, гріх аборту, контрацепції та штучного
запліднення, молитва за вагітних жінок та за подружжя, які
не можуть мати дітей).
Великий Піст — проведення Хресної Дороги для родин
на парохіях, проведення реколекцій для родин у співпраці з
прородинними рухами.
Травень — проведення наукової конференції для студентів
Івано-Франківського Богословського Університету — «Маніпуляція даром плідності».
8 травня — День матері (проповіді про важливість материнської опіки, відповідальність материнського покликання, звернути увагу на матерів похилого віку, хресних матерів, взяти
ектенію за всіх матерів та їх щасливу долю, урочисте благословення матерів у храмах, молебень за матерів, концерти…)
8 — 15 травня — Всеукраїнський захід УГКЦ «Тиждень
подружжя» (родинні Маївки, проповіді на родинну тематику, показ фільмів, семінари…)
15 травня — Всесвітній день сім’ї. Участь у ІІІ всеукраїнському форумі сімей.
1 червня — Міжнародний день захисту дітей (проповіді з
наголосом на прихід дітей у храми через сприяння батьків
(Кол. 3, 20-21), виступити проти насильства в родинах, проведення дитячих конкурсів на парохіях).
25 червня — Проща родин до Крилоса.
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План діяльності комісій Архієпархії на 2016 р.Б.

Червень-серпень — проведення літніх таборів для родин у
співпраці з прородинними рухами.
18 вересня — Всеукраїнський день тата (проповіді у храмах про важливість роді батька у вихованні дитини, батьківські обов’язки у сім’ї, молитва за батька).
30 вересня — День усиновлення (проповіді на тему усиновлення, тематичні зустрічі, перегляд фільмів на тематику сирітства).
14 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці, приділити особливу увагу родинам загиблих за волю України.
8 листопада — День молитви за сиріт (брати окрему ектенію за сиріт, проповіді на тематику не залишатися байдужим до сиріт, розпочати акцію «Лист до Миколая»).
18 листопада — 5 січня — проведення Дев’ятниць за родину на парохіях.

План роботи Молодіжної Комісії
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ
на 2016 р. Б.

Протягом 2016 року заплановано реалізацію
наступних проектів:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

семінари для молоді «Щиро про важливе»;
«Наставництво для дітей сиріт»;
«Одна парохія — одна дитина»;
Душпастирство розлучених та несакраментальних подруж;
Душпастирство осіб літнього віку;
регулярні зустрічі із міжнародним реколекційним рухом
«Подружні зустрічі» та його духовний провід;
психологічна підтримка родин, які втратили дорогих
людей в АТО;
проведення паломництв для родин.
о. Юрій Прилепський
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Січень
01.01. — новорічні зустрічі, богослужіння і спільна молитва
молоді у парафіях Архієпархії.
01-05.01. — Участь молоді Івано-Франківської Архієпархії
УГКЦ у Європейській зустрічі ТЕЗЕ-2016 у Валенсії (Іспанія).
10.01. — зустріч з молодими людьми учасниками прощі Тезе
в Валенсії.
–– Йорданське благословення свяченою водою учнів шкіл, ліцеїв та училищ м.Івано-Франківська.
–– Йорданське благословення свяченою водою студентів вищих навчальних закладів м.Івано-Франківська.
29.01. — відзначення річниці бою під Крутами: процесійний
похід та панахида.
–– Випуск молодіжної газети «Світло Правди».
–– Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу»
на обласному телебаченні «Галичина».
Лютий
–– Благословення міської спартакіади присвяченої, пам’яті
героїв Крут.
–– Відвідання з Йорданським благословенням студентських
гуртожитків міста.
–– Збори голів молодіжних християнських організацій у приміщенні Молодіжної комісії Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
–– Збори голів молодіжних комісій у деканатах.
–– Виховна година у технікумі ресторанного сервісу і туризму (м. Івано-Франківськ).
–– Випуск молодіжної газети «Світло Правди».
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–– Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу»
на обласному телебаченні «Галичина».

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

Березень
–– Спільна молитва молоді з Папою (молитва солідарності).
–– Участь у міській Молодіжній раді в приміщенні ІваноФранківського Міськвиконкому.
–– Великопосні реколекції для студентської молоді.
–– Заходи, присвячені організації фестивалю християнського міста «Вгору серця».
–– Зустріч зі студентами Прикарпатського Національного Університету ім. В. Стефаника.
–– Проведення Хресних Доріг у Вузах, коледжах та технікумах Івано-Франківська.
–– Виховна година у технікумі ресторанного сервісу і туризму (м. Івано-Франківськ).
–– Випуск молодіжної газети «Світло Правди».
–– Проща по святих місцях Європи.
–– Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу»
на обласному телебаченні «Галичина».
Квітень
–– Квітна Неділя — День Молоді.
–– Великопосні реколекції для студентської молоді.
–– Проща до Майданека.
–– Зустріч з учнями ЗОШ №21.
–– Заходи, присвячені фестивалю християнського міста «Вгору серця».
–– Виховна година у технікумі ресторанного сервісу і туризму (м. Івано-Франківськ).
–– Випуск молодіжної газети «Світло Правди».
–– Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу»
на обласному телебаченні «Галичина».

66

Червень
–– Збори голів молодіжних комісій у деканатах.
–– Участь у міській Молодіжній раді в приміщенні ІваноФранківського Міськвиконкому.
–– Зустріч зі студентами Прикарпатського Національного Університету ім. В. Стефаника.
–– Проведення молодіжних таборів в Архієпархіальному молодіжному духовно-реколекційному центрі ім. Андрея Шептицького у с. Рибне Тисменицького району.
–– Випуск молодіжної газети «Світло Правди».
–– Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу»
на обласному телебаченні «Галичина».
Липень
9.07. — Молодіжний шаховий турнір спільно з шаховим клубом з нагоди празника Петра і Павла;
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–– Участь молоді Івано-Франківської Архієпархії у Світовому дні молоді у Кракові;
–– Проведення молодіжних таборів в Архієпархіальному молодіжному духовно-реколекційному центрі ім. Андрея Шептицького у с. Рибне Тисменицького району.
–– Випуск молодіжної газети «Світло Правди».
–– Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу»
на обласному телебаченні «Галичина».

Жовтень
–– Участь у Міжнародній прощі Вервиці.
–– Щонедільні зустрічі групи молоді Тезе-2016.
–– Паломницька поїздка по Святих Місцях Європи.
–– Виховна година у технікумі ресторанного сервісу і туризму (м. Івано-Франківськ).
–– Випуск молодіжної газети «Світло Правди».
–– Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу»
на обласному телебаченні «Галичина».

Серпень
06-07.08. — Всеукраїнська Патріарша проща до Галицької
Чудотворної ікони, що з Крилоса.
–– Участь молоді Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ у Всеукраїнському таборі «Сарепта»
–– Проведення молодіжних таборів в Архієпархіальному молодіжному духовно-реколекційному центрі ім. Андрея Шептицького у с. Рибне Тисменицького району.
–– Випуск молодіжної газети «Світло Правди».
–– Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу»
на обласному телебаченні «Галичина».

Листопад
26.11. — поминальна панахида за жертвами голодомору 3233 рр.
–– Участь у вечорах пам’яті з нагоди річниці голодомору у
навчальних закладах міста
–– Зустріч з учнями технікуму ресторанного сервісу і туризму
–– Молитва у храмах міста за молодь з нагоди міжнародного дня студента
–– Випуск молодіжної газети «Світло Правди».
–– Щонедільні зустрічі групи молоді Тезе-2016.
–– Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу»
на обласному телебаченні «Галичина».

Вересень
01.09 — участь у святі першого дзвоника у ЗОШ №21; молебень у Катедальному соборі Святого Воскресіння з
нагоди початку навчального року.
18.09. — 3-я неділя вересня — учнівська проща до Гошева.
–– Збори голів Молодіжних комісій.
–– Зустріч з головами і представниками молодіжних християнських організацій.
–– Щонедільні зустрічі групи молоді Тезе-2016.
–– Випуск молодіжної газети «Світло Правди».
–– Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу»
на обласному телебаченні «Галичина».

Грудень
19.12. — Свято Миколая на парафіях.
–– Збори голів деканальних молодіжних комісій.
–– Зустріч з учнями технікуму ресторанного сервісу і туризму на тему Різдвяного посту і Сповіді.
–– Участь молоді Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ у Європейській зустрічі ТЕЗЕ-2016.
–– Випуск молодіжної газети «Світло Правди».
–– Сприяння у випуску християнської передачі «Знаки часу»
на обласному телебаченні «Галичина».
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План діяльності
Катехитичної комісії
Івано-Франківської архиєпархії
(«Надзвичайний Ювілейний Рік Милосердя»)
на 2016 рік
№

ДІЯЛЬНІСТЬ

Дата проведення
заходу
29-30.01.
16

1. Участь у семінарі по методах активної катехизації з вирішень проблемних ситуацій на уроках, Збігнєв Барцінські (м. Львів)
2. Праця над методичним посібником «Милосердня
січень
як Отець» для катехитів
3. З нагоди свята Святого Миколая, Різдва Хрису визначетового та в часі Великого Посту передбачити
ний час ліпроведення акцій милосердя задля помочі сиро- тургійного
року
там, вдовам, дітям вулиці, пристарілим, в’язням,
пораненим воїнам АТО...
13.02.16
4. Презентація підручників для катехизації дорослих в УГКЦ для катехитів, голів деканальних
катехитичних осередків
5. Праця над укладенням та виданням методичнолютийго посібника для літніх християнських таборів
березень
«Шляхами милосердя»
6. Засідання Катехитичної комісії ІваноФранківської архиєпархії
7. Семінар «Заповіді Божі та Блаженства», Назар
Дуда, Івано-Франківськ
8. Участь у засіданні КК КГВА, м. Львів
9. Семінар для катехитів з презентацією програми
для літніх християнських таборів
10. Участь переможців архиєпархії у конкурсі «Пісня серця» у концерті до Дня матері в Римі. Проща дітей Італії
11. Навчальний семінар «Інтеграційні танці в катехизі»
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02.03.16
05.03.16
12.03.16
18.04.16
6-8.05.16
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12. Засідання Катехитичної комісії ІваноФранківської архиєпархії
13. VIІ Архиєпархіальна проща учнів катехитичних
шкіл та катехитів до чудотворної ікони Богородиці у Крилосі з нагоди Року Милосердя
14. Участь у засіданні КК КГВА, м. Львів
15. Проведення літніх християнських таборів на парафіях «Шляхами милосердя»
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

26.05.16
04.06.16

18.06.16
червеньсерпень
2016
Реколекції для катехитів архиєпархії
13-15.08.
16
Всеукраїнська проща катехитів до Патріаршого со- серпень чи
вересень
бору у Києві, перехід крізь Двері милосердя
Участь у семінарі для голів Катехитичних комі- 8-10.09.16
сій в Україні
Засідання Катехитичної комісії
07.09.16
Святкування Дня катехита, мистецька програма
24.09.16
«Будьте милосердні!»
Приготування до християнської інтелектуальної вересеньгри брейн-ринг «Апостоли милосердя»
жовтень
2016
Проведення християнської інтелектуальної гри до 24 жовбрейн-ринг «Апостоли милосердя» (деканальтня 2016
ні рівень)
Участь у семінарі для новопризначених дирек29-31.10.
торів катехитичних шкіл, м. Львів
16
Проведення християнської інтелектуальної гри
31.10.16
брейн-ринг «Апостоли милосердя» (архиєпархіальний рівень), м. Івано-Франківськ
Семінар для катехитів по активних методах ро28.11.16
боти
Засідання Катехитичної комісії
07.12.16
Участь у засіданні КК КГВА, м. Львів
17.12.16
Спільна подячна Літургія за прожитий рік, Від24.12.16
нова духа, методичне засідання катехитів
с. Юліана Дзюбата

21.05.16

Голова Катехитичної комісії
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План роботи на 2016 рік
Комісії у справах освіти та виховання
Івано-Франківської архієпархії УГКЦ
№

ДЕНЬ
МІСЯЦЯ

1 Протягом
місяця

1
2

17

3 Протягом
місяця

4 Протягом
місяця

5

Протягом
місяця

6 Протягом
місяця

7

1
2
3
4
5

28-31

1 Протягом
2

місяця
11- 17
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3

5 Протягом

Конференція для вчителів, священиків та
батьків «Як проповідувати євангеліє дітям?»
Співпраця з департаментом освіти, науки щодо
попереднього затвердження навчальних планів
ТРАВЕНЬ
Збори для голів єпархіальних комісій
Проща випускників. «Прийдіть туди, щоб сказати: Ісусе, на тебе уповаю!»
Засідання комісії Івано-Франківської архиєпархії
Проща католицьких шкіл України
День матері. Молитовна зустріч матерів
Співпраця з департаментом освіти, науки
щодо попереднього затвердження навчальних
планів
ЧЕРВЕНЬ
День захисту духовного світу дитини. «Не
бороніть дітям приходити до мене, бо таких Царство Небесне» (Мт. 19, 13). Круглий
стіл з питань викладання предметів духовноморального спрямування.
Робота над проектом Центру підвищення
якості освіти
Формаційний семінар для вчителів
ЛИПЕНЬ
Робота над поточними проектами комісії
СЕРПЕНЬ
Співпраця з департаментом освіти, науки
щодо затвердження навчальних планів
Піша проща до Гошева
Збори для голів єпархіальних комісій
Робота над проектом Центру підвищення
якості освіти
Підготовка програми душпастирської опіки ЗНЗ

1

ВЕРЕСЕНЬ
День знань в Україні

14-15

4 Протягом
місяця

ПОДІЯ

СІЧЕНЬ
Робота над документацією Центру підвищення
якості освіти
ЛЮТИЙ
Збори для голів єпархіальних комісій
Засідання комісії Івано-Франківської архиєпархії
Підготовка документації для відкриття шкіл
християнського спрямування
Робота над документацією Центру підвищення
якості освіти
Підготовка програми душпастирської опіки
ЗНЗ
Засідання оргкомітету по організації прощі
випускників
Семінар для батьків «Сім’я — світло серед
темряви світу. Збереження нашої християнської традиції» спільно з Асоціацією Християнських Батьків України
БЕРЕЗЕНЬ
Віднова духа по школах (за окремим планом) — протягом Великого посту
Засідання оргкомітету по проведенню прощі
випускників
Робота над документацією Центру підвищення
якості освіти
Єпархіальний тиждень католицької школи
Формаційний семінар для вчителів
КВІТЕНЬ
Підготовка до прощі випускників
Тиждень Католицького шкільництва
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1
2

10
14

3

14

14
4
15
5
Протягом
6
місяця

1

1

2 Протягом
місяця

3
1
1

15-26

2
25
3
Протягом
4
місяця
місяця
1
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2
3
4
5
6

Засідання комісії Івано-Франківської архиєпархії
Реколекції для педагогів
День батька в Україні
Архиєпархіальна проща освітян до Крилоса
Всеукраїнська проща освітян до Зарваниці
ЖОВТЕНЬ
2
1
День учителя
24-28
2
Формаційний семінар для вчителів
24-28
3
Семінар для шкільних капеланів
ЛИСТОПАД
1
1
Міжєпархіальний лекторій творів Митрополита Андрея Шептицького присвячений темам
освіти і виховання
5
2
Семінар для батьків «У милосерді Бога — мир
і щастя для людини»
ГРУДЕНЬ
10
1
Зустріч голів єпархіальних комісій
14
2
Засідання комісії Івано-Франківської архиєпархії
Тема року — Рік милосердя
Систематичні заходи
yy Робота над організацією Центру підвищення якості освіти
yy 2 рази на рік — зустрічі з АХБУ
yy Робота над документацією по створенню шкіл християнського спрямування
yy Підготовка програми душпастирської опіки ЗНЗ
yy Робота над наповненням інтернет-сторінки комісії
7
16-18
18
24
25

Комісія бере участь у методичних об’єднаннях учителів
християнської етики, семінарах, виховних заходах зі шкільною молоддю на запрошення загальноосвітніх шкіл, ПТУ, відділів освіти та ін. організацій.
Також Комісія працює згідно Пропозицій до душпастирського календаря парафій УГКЦ в Україні та плану роботи
Комісії УГКЦ у справах освіти та виховання.
Галина Гришко
Голова комісії у справах освіти та виховання
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ПЛАН ПРАЦІ ЛІТУРГІЙНОЇ КОМІСІЇ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ НА 2015-2016 РІК
№
1

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

ЗАХІД
Засідання Літургійної комісії

Урочиста Архієрейська літургія з Чином відкривання Ювілейних дверей та виставленням
Ювілейних ікон (офіційний образ
Ювілею та ікона Ярославської
Богородиці «Милосердя двері».
с. Крилос (Давній Галич)
3 Засідання Літургійної комісії
2

4

5

6

7

8

Доповідь на тему: «Ким повинен
бути священик у таїнстві Покаяння (Примирення)?».
Таїнство Соборування (Рубрики
та приписи його правильного уділення).
Проповіді для отців-парохів та адміністраторів парохій на сім днів в
часі року Божого милосердя.
Акт прощення в парафіяльних
храмах у світлі формули «Прощаємо і просимо прощення» за
усі гріхи членів УГКЦ, здійснені
проти любови Бога і ближніх
Конференція для семінаристів на
тему: «Двері Божого милосердя
завжди відчинені».
План нічних чувань з нагоди
року Милосердя Божого (місце
проведення при Архікатедральний Собор).
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Голова Літургійної комісії Архієпархії.
Голова Літургійної комісії Архієпархії,
отці-декани, парохи (адміністратори).

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ
Перша половина місяця грудня 2015
неділя 13
грудня
2015

Голова Літургій- Перша поної комісії Архі- ловина люєпархії.
того 2016
Голова та члени
Літургійної комісії Архієпархії.

03. 2016

Голова та члени
Літургійної комісії Архієпархії.

Великий
піст

Голова Літургійної комісії Архієпархії,
отці-декани.

Неділя
прощення
2016

Голова та члени
Літургійної комісії Архієпархії.

Березеньквітень
2016

Голова та члени
Літургійної комісії Архієпархії.

Великий
піст

План діяльності комісій Архієпархії на 2016 р.Б.
9

Круглий стіл на тему: «Важливість літургійного життя у році
Божого милосердя»

10 Засідання Літургійної комісії

11 Всецерковна проща священиків

до Перемишлян

12 Засідання Літургійної комісії

13 Єпархіяльна проща до Зарвани-

ці, або Участь у Всеукраїнській
прощі до Зарваниці

14 Цикл Молебнів до Христа Чоло-

віколюбця, до Богородиці, Святих, та інших молитовних практик присвячених Божому милосердю
15 Деканальні прощі (виключно духовенство) до Архікатедрального і Митрополичого Собору Воскресіння Христового у м. Івано — Франківську та відпустового місця чудотворної ікони Матері Божої в с. Крилос ( Давній Галич ) з нагоди року Божого милосердя
16 Ділення досвідом літургійного
життя та літургійної культури з
іншими молодіжними та мирянськими спільнотами архієпархії.

Голова Літургійної комісії Архієпархії, а також
викладачі літургіки ІФБУ.

План діяльності комісій Архієпархії на 2016 р.Б.
Квітень
2016

Голова та члени
Друга поЛітургійної комі- ловина місії Архієпархії.
сяця травня 2016
отці-декани, паВідданрохи (адмініня Перестратори).
половинення, 1 червня 2016
Голова Літургій- Друга поної комісії Архі- ловина мієпархії.
сяця червня 2016
отці-декани, паВизначерохи (адміні
ний день/
стратори).
16-17 липня 2016
Голова Літургій- Впродовж
ної комісії Архі2015 —
єпархії, отці2016 року
декани, парохи
(адміністратори).
Голова та члени
Літургійної комісії Архієпархії,
отці-декани.

Впродовж
2015 —
2016 року

Голова та члени
Літургійної комісії Архієпархії,
викладачі літургіки ІФБУ.

Впродовж
року

о. д-р Василь Гоголь
Голова Літургійної комісії Архієпархії
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план заходів
з нагоди Року Божого Милосердя
Молодіжної комісії Івано-Франківської
Архієпархії УГКЦ

Архієпархіальний рівень
Травень 2016 р.Б. — проведення Фестивалю Христового міста «Вгору серця» під гаслом «Оспівуймо Боже Милосердя».
03.07.2016 р.Б. — Молодіжна проща до Галицької Чудотворної ікони Матері Божої, що в Крилосі з нагоди року
Божого Милосердя та в рамках приготування до Світового Дня молоді у Кракові.
20.07.-01.08.2016 р.Б. — Участь молоді Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ в «Світовому Дні молоді — 2016» у
Кракові (Польща);
Вересень, жовтень, листопад, грудень 2016 р.Б. — щонедільні зустрічі групи молоді Тезе-2017 з роздумами про
«Боже Милосердя — приклад любові для української молоді».

Деканальний рівень
Березень, квітень 2016 р.Б. — Проведення Хресних Доріг та
годин духовності у Вузах, коледжах та технікумах
Івано-Франківська з роздумами на тему «Покаяння — прояв Божого милосердя до людини».

Парафіяльний рівень
Червень, липень, серпень 2016 р.Б. — Проведення молодіжних таборів в Архієпархіальному молодіжному
духовно-реколекційному центрі ім. Андрея Шептицького у с. Рибне Тисменицького району під гаслом: «Велич Божого Милосердя».
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РОЗПОРЯДОК ПРОЩ
В ЮВІЛЕЙНОМУ РОЦІ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ
З НАГОДИ ВІДКРИТТЯ ДВЕРЕЙ МИЛОСЕРДЯ В ХРАМІ
УСПІННЯ ПРЕСВЯтОЇ БОГОРОДИЦІ ГАЛИЦЬКОЇ
ЧУДОТВОРНОЇ ІКОНИ МАТЕРІ БОЖОЇ В КРИЛОСІ
13.12.15 Відкриття ювілейних дверей в храмі Успіння Пресвятої
Богородиці у відпустовому місці Івано-Франківської архиєпархії, що в Крилосі. Початок ювілейних прощ до Крилоса.
8–9.04.16 духовна програма «24 години для Господа», два дні з ранку
до вечора відкриття дверей всіх храмів нашої архієпархії
для сповіді вірних.
10.04.16 ювілейна проща Галицького, Бурштинського, Більшівцівського деканатів.
17.04.16 ювілейна проща Калуського, Войнилівського, Букачівського деканатів
23.04.16 ювілейна проща для осіб богопосвяченого життя
08.05.16 ювілейна проща молитовних та харизматичних спільнот
21.05.16 ювілейна проща семінаристів та викладачів духовної семінарії.
22.05.16 ювілейна проща для працівників Долинського, Болехівського, Черченського деканатів.
22.05.16 ювілейна проща працівників ДСНС, УМВС, СБУ, прокуратури, Нацгвардії та збройних сил України.
29.05.16 ювілейна проща Тисменецького, Єзупільського, Боднарівського деканатів
04.06.16 ювілейна проща учнів катехитичних шкіл та катехитів;
марійських та вівтарних дружин.
05.06.16 ювілейна проща Рожнятівського, Перегінського, Солотвинського деканатів
05.06.16 ювілейна проща екологів та захисників Божого створіння.
05.06.16 ювілейна проща працівників ЗМІ
11.06.16 ювілейна проща медичних працівників
12.06.16 ювілейна проща Богородчанського, Лисецького, Рогатинського деканатів
25.06.16 ювілейна проща сім ї та християнської родини
25.06.16 ювілейна проща державних службовців та органів місцевого самоврядування
03.07.16 ювілейна проща молоді та студентів
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07.08.16

всеукраїнська патріарша ювілейна проща до Крилоса.
Ювілейна проща священиків (дияконів) та працівників
єпархіального управління
11.09.16 ювілейна проща Івано-Франківського центрального деканату
18.09.16 ювілейна проща всіх паломників та організаторів паломництва до святих місць України та Європи; працівників
туризму та готельної сфери.
24.09.16 ювілейна проща працівників освіти та культури.
25.09.16 ювілейна проща Івано-франківського північно-західного
та південно-східного деканатів
25.09.16 ювілейна проща соціальних працівників, волонтерів, Карітасу, Мальтійської Служби; осіб з вадами та безхатченків
13.11.16 закриття ювілейних дверей та прощ з нагоди ювілейного року Божого Милосердя в Крилосі.
20.11.16 закриття ювілейних дверей та прощ з нагоди ювілейного року Божого Милосердя в Римі.
Проведення впродовж року парафіяльних прощ згідно узгодженого графіку до Архікатедрального Собору Воскресіння Христового з нагоди ювілейного святого року та відкриття дверей милосердя.
Кожного 12 числа місяця у відпустовому місці галицької чудо
творної Ікони Матері Божої що в Крилосі проводяться нічні чування з 19.00 до 00.30 год.
Під час ювілейних прощі у відпустовому місці будуть сповідати
місіонери наділення папським благословенням для розгрішення важких гріхів зарезервованих для апостольської столиці.
По всіх парафіях проводяться народні місії, згідно встановленого графіку місійним відділом нашої архієпархії, з нагоди Ювілейного року Божого милосердя.

Графік щорічних прощ
22.05.16 Архієпархіальна проща до Зарваниці.
05.08.16 Свято Гошівської Богородиці. Проща до Гошева.
18.09.16 проща шкіл Івано-Франківська до Гошева
1-2.10.16 Всеукраїнська проща Вервиці у Погоні.
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Пособорові архієпархіальні конференції
для священиків. Візитація та зустріч
зі старшими братами і скарбниками парафій
в каплиці семінарії священномученика
Йосафата (11.02.16 – 21.04.16)

І. Зустріч із священиками
Відповідальний — о.Олег Каськів — синкел у справах духовенства.
План зустрічі
10.30 — Молебень. Слово Митрополита Володимира
(Війтишина).
11.00 — Про ювілейний рік Божого Милосердя. — Владика Йосафат (Мощич).
11.45 — Перерва.
12.00 — Представлення резолюцій Патріаршого Собору. —
Вл. Йосафат / о.Олег Каськів
12.45 — Представлення нового парафіяльного статуту. —
о. Степан Балагура / о. Віталій Токар
13.30 — Перерва.
13.45 — Представлення священиками метрикальних книг
парафії — о.Олег Каськів
14.30 — Обід.

ІІ. Зустріч із старшими братами

Пособорові архієпархіальні конференції та візитації

13.30 — Перерва.
13.45 — Доповідь представника МНС та страхової компанії.
14.30 — Обід.

ІІІ. Зустріч зі скарбниками
Відповідальний — о. Віталій Максимів, заступник економа.
План зустрічі
10.30 — Молебень. Слово Митрополита Володимира
(Війтишина).
11.00 — Про ювілейний рік Божого Милосердя — Владика Йосафат (Мощич).
11.45 — Перерва.
12.00 — Представлення резолюцій Патріаршого Собору. —
Вл. Йосафат / о.Олег Каськів
12.45 — Представлення нового парафіяльного статуту. —
о. Степан Балагура / о. Віталій Токар
13.30 — Перерва.
13.45 — Представлення скарбниками фінансових книг парафії — о. Віталій Максимів / о. Микола Шиманський.
14.30 — Обід.

Порядок прибуття священиків, старших братів,
скарбників з парафій деканатів архієпархії
згідно затвердженого графіку

Відповідальний — о. Віталій Федун, нотар архиєпархії.
План зустрічі
10.30 — Молебень. Слово Митрополита Володимира (Війтишина).
11.00 — Про ювілейний рік Божого Милосердя. — Владика Йосафат (Мощич).
11.45 — Перерва.
12.00 — Представлення резолюцій Патріаршого Собору. —
Вл. Йосафат / о.Олег Каськів
12.45 — Представлення нового парафіяльного статуту. —
о. Степан Балагура / о. Віталій Токар

11.02 – Рогатинський, Черченський деканати
18.02 – Букачівський, Бурштинський деканати
25.02 – Галицький, Більшівцівський деканати
03.03 – Тисменицький, Єзупільський деканати
10.03 – Лисецький, Боднарівський деканати
17.03 – Болехівський, Долинський деканати
24.03 – Калуський, Войнилівський деканати
31.03 – Рожнятівський, Перегінський деканати
05.04 – Солотвинський, Богородчанський деканати
14.04 – Південно-Східний, Північно-Західний Івано-Фран
ківські деканати
21.04 – Центральний Івано-Франківський деканат
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Вих. № 798

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 Юрію Новіцькому,
усім священнослужителям парафії Воскресіння Христового
Центрального протопресвітеріату м. Івано-Франківськ
та вірним нашої Івано-Франківської Архієпархії.
Мир Вам у Господі!
«Милосердні як Отець Небесний»(пор. Лк. 6, 36)
Папа Франциск проголосив Надзвичайний Ювілейний Рік Божого Милосердя, який розпочався 8 грудня 2015 року Божого і триватиме до 20 листопада 2016 року Божого.
Вселенський Архієрей закликав кожну помісну церкву безпосередньо залучитися у переживанні цього Святого Року, як особливого моменту благодаті та духовної віднови. Ювілей таким чином святкується як в Апостольській Столиці, так і в усіх помісних
церквах, як видимий знак єдності всієї Церкви.
У своїй буллі «Обличчя Милосердя» Папа Франциск наголошує: «Ісус Христос є обличчям милосердного Отця. Милосердя ось
шлях, що єднає Бога з людиною, оскільки відкриває серце на надію бути любленим навічно попри обмеження нашого гріха. Милосердя завжди буде більшим за будь-який гріх і ніхто не може
обмежити любові Бога, який прощає, «бо його милосердя навіки»
(Пс. 136). Ми покликані жити милосердям, оскільки нам було насамперед дароване милосердя. Настав знову час для Церкви прийняти на себе радісне проголошення прощення. Це час повернення до того, що суттєве, аби взяти на себе слабкості й труднощі
наших братів. Прощення — це сила, яка повертає до нового життя й додає відваги, щоб дивитися в майбутнє з надією».
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З нагоди Року Божого Милосердя 8 грудня в Римі у Базиліці
св. Апостолів Петра і Павла Римським Архієреєм було відчинено
Ювілейні Святі Двері. За такою нагодою вони стали Брамою Милосердя, де кожен, хто входить, зможе пізнати любов Бога, який втішає, прощає і дає надію.

Рівночасно зобов’язуємо священнослужителів, які виконують
своє служіння у цій парафіяльній спільноті, впродовж року звернути велику увагу в своїх проповідях та пастирській діяльності на
тематику Божого Милосердя, особливо практикування 7 діл милосердя для тіла й душі, як особисто, так і в контексті парафіяльної
спільноти. Прошу подбати про доступ до милосердя Божого для
тих осіб, які найбільше відчувають потребу або знаходяться дуже
далеко від Бога і тому мають найбільшу необхідність у цьому. Бо
там, «де збільшився гріх, там перевершила благодать» (Рм. 5, 20).
Справді Божа благодать і милосердя перевершують все! Такою є
Божа любов, тобто безмежною!
Даний декрет набуває чинності з моменту проголошення.

Уперше Римський Архієрей дозволив, щоб також у кожній помісній церкві, згідно з рішенням єпархіального єпископа, були відкриті двері храму, які будуть вважатися такою самою Брамою Милосердя, як і Ювілейні Двері римських папських базилік.
Тому ми властю нам даною,
відповідно до булли Папи Франциска «Обличчя Милосердя»
та втілюючи в життя рішення Синоду єпископів нашої Церкви
(постанова № 33 Б.), який відбувся в м. Івано-Франківську
31 серпня — 6 вересня 2015 року Божого
проголошуємо
з нагоди Року Божого Милосердя з 13.12.15 до 13.11.16
архієпархіальний і митрополичий собор Воскресіння Христового
в м. Івано-Франківську
Ювілейним храмом в якому будуть відкриті,
згідно літургійного чину, Ювілейні Двері Божого Милосердя.
Усі паломники, що протягом Ювілейного Року з 13.12.15 до
13.11.16 ввійдуть крізь Ювілейні Двері цього собору, з дотриманням усіх умов щодо відпусту (приступлять до святого таїнства Покаяння, візьмуть участь у Святій Літургії, прийнявши Пресвяту
Євхаристію, вислухають науки про Боже Милосердя та помоляться молитву «Вірую» в наміренні Святішого Отця), отримують повний ювілейний відпуст, тобто відпущення усіх гріхів, кар і наслідків гріха. Таким чином вірні отримують здатність діяти з любов’ю,
в ній зростати, щоб не впадати наново в гріх.

Благословення Господнє на Вас!
† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський
митр. прот. В. Чорній,
канцлер
Дано у престольному граді Івано-Франківську
при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового
10 грудня 2015 року Божого
в день вмуч. Якова Персіянина; преп. Паладія.

Ласкаво прошу адміністратора парафії Воскресіння Христового провести в соборі покаяльну ініціативу Святішого Отця «24 години для Господа» 8–9 березня 2016 року. Протягом цих двох днів
нехай двері соборуне будуть зачинені з ранку до вечора для сповіді вірних. Також прошу провести відповідні чування з покаяльними моліннями.

88

89

Адміністративні акти липень-грудень 2015 р.Б.
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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
Преподобному отцеві Никодиму Гуралюку ЧСВВ

настоятелю чернечого дому, що в с. Погоня.
Мир Вам у Господі!
«Милосердні як Отець Небесний» (пор. Лк. 6, 36)
Папа Франциск проголосив Надзвичайний Ювілейний Рік Божого Милосердя, який розпочався 8 грудня 2015 року Божого і триватиме до 20 листопада 2016 року Божого.
Вселенський Архієрей закликав кожну помісну церкву безпосередньо залучитися у переживанні цього Святого Року, як особливого моменту благодаті та духовної віднови. Ювілей таким чином святкується як в Апостольській Столиці, так і в усіх помісних
церквах, як видимий знак єдності всієї Церкви.
У своїй буллі «Обличчя Милосердя» Папа Франциск наголошує: «Ісус Христос є обличчям милосердного Отця. Милосердя ось
шлях, що єднає Бога з людиною, оскільки відкриває серце на надію бути любленим навічно попри обмеження нашого гріха. Милосердя завжди буде більшим за будь-який гріх і ніхто не може
обмежити любові Бога, який прощає, «бо його милосердя навіки»
(Пс. 136). Ми покликані жити милосердям, оскільки нам було насамперед дароване милосердя. Настав знову час для Церкви прийняти на себе радісне проголошення прощення. Це час повернення до того, що суттєве, аби взяти на себе слабкості й труднощі
наших братів. Прощення — це сила, яка повертає до нового життя й додає відваги, щоб дивитися в майбутнє з надією».
З нагоди Року Божого Милосердя 8 грудня в Римі у Базиліці
св. Апостолів Петра і Павла Римським Архієреєм було відчинено
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Ювілейні Святі Двері. За такою нагодою вони стали Брамою Милосердя, де кожен, хто входить, зможе пізнати любов Бога, який втішає, прощає і дає надію.
Уперше Римський Архієрей дозволив, щоб також у кожній помісній церкві, згідно з рішенням єпархіального єпископа, були відкриті двері храму, які будуть вважатися такою самою Брамою Милосердя, як і Ювілейні Двері римських папських базилік.
Тому ми властю нам даною,
відповідно до булли Папи Франциска «Обличчя Милосердя»
та втілюючи в життя рішення Синоду єпископів нашої Церкви
(постанова № 33 Б.), який відбувся в м. Івано-Франківську
31 серпня — 6 вересня 2015 року Божого
проголошуємо
з нагоди Року Божого Милосердя з 13.12.15 до 13.11.16
храм Успіння Матері Божої в с. Погоня Тисменицького
протопресвітеріату Ювілейним храмом в якому будуть відкриті,
згідно літургійного чину,
Ювілейні Двері Божого Милосердя.
Уповноважую преосвященного Владику Іринея Білика згідно
літургійного чину відкрити Ювілейні Двері Божого Милосердя
в храмі Успіння Матері Божої в с. Погоня.
Даний декрет набуває чинності з моменту проголошення.

Благословення Господнє на Вас!
† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський
митр. прот. В. Чорній,
канцлер
Дано у престольному граді Івано-Франківську
при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового
24 грудня 2015 року Божого
в день преподобного Даниїла Стовпника.

91

Адміністративні акти липень-грудень 2015 р.Б.
Вих. № 613
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Вих. № 624

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
Дорогому у Христі братові нашому
Преосвященному Владиці Йосафату Мощичу
Протосинкелу Івано-Франківської Архієпархії.
Беручи до уваги постанову Синоду Єпископів Української
Греко-Католицької Церкви,
що відбувся у м. Куритиба (Бразилія),
5-10 вересня 2011 року Божого;
керуючись нормою 939 п. 1 ККСЦ
іменуємо Тебе достойний наш брате Йосафате
координаторам реалізації в Івано-Франківській архієпархії
стратегії розвитку УГКЦ на період до 2020 року.
Дане канонічне призначення вступає у силу
з 23 вересня 2015 року Божого

Благословення Господнє на Вас!
† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський
митр. прот. В. Чорній,
канцлер

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
Для зміцнення святості Божого люду Церква доручає особливе й
синівське почитання Пресвятої Марії, Вседіви, Богородиці, яку
Христос установив Матір’ю всіх людей.
Дбаючи про поширення серед вірних культу Пресвятої
Богородиці, враховуючи норму канону 886 Кодексу Канонів
Східних Церков (ККСЦ) та зваживши на мотивоване прохання
преп. о. Никодима Гуралюка ЧСВВ
настоятеля чернечого дому, що в с. Погоня,
ми, владою нам даною,
у відповідності до приписів кан. 191 §1 та кан. 199 §1 КСКЦ,
проголошуємо
в Івано-Франківській Архієпархії
в першу неділю жовтня «прощу вервиці»
до Чудотворної Ікони Божої Матері в с. Погоня
Відповідальним за проведення прощ іменуємо преп. о. Никодима
Гуралюка ЧСВВ.
Під час цьогорічної прощі закликаю усіх усердно молитись за
мир у нашій Батьківщині-Україні.
Користуючись нагодою висловлюємо усім подяку та уділяємо
прочанам та їхнім сім’ям наше архієрейське благословення.
Даний декрет набуває чинності з моменту повідомлення.

Благословення Господнє на Вас!
† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський
митр. прот. В. Чорній,
канцлер

Дано у престольному граді Івано-Франківську
при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового
22 вересня 2015 року Божого
в день праведних Йоакима й Анни; мученика Северіяна

Дано у престольному граді Івано-Франківську
при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового
24 вересня 2015 року Божого в день преп. Теодори Олександрійської
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НОВІ ЗАСНУВАННЯ,
ІМЕНУВАННЯ, ВІДКЛИКАННЯ НА
ПАРАФІЯХ та ІНШИХ УРЯДАХ
yy ієрея Юрія Трухана Декретом № 573 від 7 вересня 2015
р.Б. відкликано з уряду керівника прес-служби ІваноФранківської архієпархії з огляду на нове призначення.
yy бр. Володимира Лукашевського Декретом № 574 від 7 вересня 2015 р.Б. іменовано керівником прес-служби ІваноФранківської архієпархії.
yy прп. ієромонаха Романа Кандрача Декретом № 593 від 10
вересня 2015 р.Б. іменовано духівником Івано-Франківської
духовної Семінарії ім. свщмч. Йосафата.
yy Декретом № 592 від 10 вересня 2015 р.Б. на парафії Покрови Божої Матері с. Радча, Лисецького протопресвітеріату, засновано катехитичну школу ім. Покрови Божої
Матері; директором даної школи призначено ієрея Дмитра Кияшка.
yy ієрея Дмитра Бігуна Декретом № 600 від 15 вересня 2015
р.Б. іменовано сотрудником парафії Різдва Пресвятої Богородиці м. Рогатин, Рогатинського протопресвітеріату.
yy ієрея Юрія Прилепського Декретом № 602 від 15 вересня 2015 р.Б. призначено суддею Івано-Франківської архієпархії.
yy Декретом № 603 від 15 вересня 2015 р.Б. на парафії Вознесіння Господнього Південно-Східного протопресвітеріату
м. Івано-Франківськ засновано катехитичну школу ім. Митрополита Андрея Шептицького; директором школи призначено о. Івана Саса.
yy ієрея Віталія Храбатина Декретом № 615 від 22 вересня
2015 р.Б. іменовано сотрудником Богослужбової каплиці
Св. Миколая, що в м. Івано-Франківську по вул. Матейки.
yy ієрея Івана Козяра Декретом № 621 від 22 вересня 2015
р.Б. іменовано сотрудником парафії парафії Святого Апос-
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тола Юди Тадея Північно-Західного протопресвітеріату м.
Івано-Франківськ.
ієрея Івана Жука Декретом № 634 від 1 жовтня 2015 р.Б.
іменовано Еклезіархом Івано-Франківської архієпархії.
ієрея Василя Філіповича Декретом № 646 від 6 жовтня
2015 р.Б. іменовано капеланом обласного дитячого санаторію «Ясень» ім. Митрополита Андрея Шептицького в с.
Ясень Рожнятівського р-ну.
прот. Романа Залеського Декретом № 647 від 8 жовтня 2015 р.Б. іменовано координатором та представником військових капеланів від Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
Декретом № 659 від 15 жовтня 2015 р.Б. прийнято зречення прот. Богдана Лютецького з уряду адміністратора
парафії Святого Володимира Великого с. Белеїв Долинського протопресвітеріату.
прот. Богдана Лютецького Декретом № 660 від 15 жовтня
2015 р.Б. іменовано сотрудником парафії Покрову Пресвятої Богородиці с. Голинь Калуського протопресвітеріату.
Декретом № 666 від 20 жовтня 2015 р.Б. на парафії Святого апостола Луки Південно-Східного протопресвітеріату
м. Івано-Франківська створено катехитичну школу ім. св.
Юрія Побідоносця, директором школи призначено прот.
Василя Рака.
прот. д-р Василя Гоголя Декретом № 668 від 20 жовтня
2015 р.Б. іменовано головою Літургійної комісії ІваноФранківської архієпархії.
ієрея Арсена Панчака Декретом № 670 від 20 жовтня
2015 р.Б. іменовано референтом пенітенціарного служіння
в Івано-Франківській Архієпархії.
ієрея Євгена Андрухіва Декретом № 671 (створено комісію сакрального мистецтва) від 20 жовтня 2015 р.Б.
іменовано головою комісії сакрального мистецтва ІваноФранківської архієпархії.
прот. Ярослава Савку Декретом № 681 від 22 жовтня
2015 р.Б. іменовано настоятелем богослужбової каплиці
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Різдва Пресвятої Богородиці в м. Івано-Франківську по
вул. Юності. 11.
Декретом № 687 від 27 жовтня 2015 р.Б. на парафії Святої Тройці с. Підбереж, Болехівського протопресвітеріату
створено катехитичну школу ім. св. Терези з Калькутти,
директором школи призначено п. Лідію Сабадаш.
прот. Василя Духовича Декретом № 714 від 12 листопада
2015 р.Б. іменовано парохом парафії Воскресіння Христового села Мединя, Галицького протопресвітеріату.
прот. Богдана Куриліва Декретом № 715 від 12 листопада 2015 р.Б. іменовано парохом парафії святого отця Миколая села Ямниця Єзупільського протопресвітеріату.
прот. Богдана Веприка Декретом № 716 від 12 листопада 2015 р.Б. іменовано парохом парафії Пресвятої Трійці
села Стриганці та парафії Воскресіння Христового с. Довге, Єзупільського протопресвітеріату.
прот. Богдана Рудницького Декретом № 717 від 12 листопада 2015 р.Б. іменовано парохом парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Березівка, Лисецького протопресвітеріату.
прот. Михайла Лаврука Декретом № 718 від 12 листопада 2015 р.Б. іменовано парохом парафії Різдва Пресвятої
Богородиці с. Блюдники, Галицького протопресвітеріату.
прот. Федора Бойка Декретом № 720 від 12 листопада 2015 р.Б. іменовано капеланом військової частини 3072
Національної гвардії України (військовий полігон Лисець).
диякона Івана Смішка Декретом № 721 від 12 листопада
2015 р.Б. іменовано головою Комісії у справах реституції
церковного майна Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
Декретами: № 730 від 17 листопада 2015 р.Б. (о. Ярослав
Клюса), № 731 (о. Іван Бойко), № 737 (о. Ігор Гаврилів),
№ 738 (о. Ростислав Какапич), № 743 (диякон Ярослав
Ілюк), № 744 (о. Ігор Третяк), № 747 (о. Михайло Дацишин),
№ 748 (о. Володимир Козюк), № 749 (о. Роман Федчик), №
750 (о. Василь Смицнюк), № 754 (о. Володимир Кривцун),
№ 755 (о. Мар’ян Атаман), № 756 (о. Василь Філіпович),
№ 752 (о. Василь Чорній), № 753 (о. Віталій Бондаоенко),
№ 757 (о. Дмитро Бігун). № 758 (о. Віталій Дудин), № 759
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(о. Іван Гірняк). № 760 (о. Ігор Баланда). № 751 (о. Юрій
Прилепський), № 761 (о. Юрій Кучарський), призначені
референтами комісії в справах родин Івано-Франківської
архієпархії в протопресвітеріатах архієпархії.
Декретом № 739 від 17 листопада 2015 р.Б. прийнято зречення прот. Михайла Чепіля з уряду адміністратора парафії Архистратига Михаїла с. Міжріччя, Болехівського протопресвітеріату.
прот. Михайла Чепіля Декретом № 740 від 17 листопада 2015 р.Б. іменовано сотрудником парафії Успіння Святої Анни в м. Болехів, Болехівського протопресвітеріату.
ієрея Володимира Духовича Декретом № 764 від 19 листопада 2015 р.Б. іменовано капеланом управління Державної служби охорони при УМВС України в Івано-Франківській області.
ієрея Юрія Прилепського Декретом № 788 від 1 грудня
2015 р.Б. іменовано заступником голови Комісії у справах
родини Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
ієрея Василя Андрусяка Декретом № 789 від 3 грудня 2015
р.Б. іменовано помічником капелана Івано-Франківського
обласного клінічного онкологічного диспансеру.
Декретом № 791 від 03 грудня 2015 р.Б. прийнято зречення прот. Івана Гоголя з уряду адміністратора парафії
Святих апп. Петра і Павлас. Діброва, Богородчанського протопресвітеріату.
прот. Василя Карабіновича Декретом № 792 від 3 грудня
2015 р.Б. переведено з уряду пароха парафії Перенесення
мощей святого отця Миколая села Глибівка на уряд адміністратора парафії Святих апостолів Петра і Павла села
Діброва, Богородчанського протопресвітер
прот. Івана Гоголя Декретом № 793 від 3 грудня 2015
р.Б. іменовано адміністратором парафії Перенесення мощей святого отця Миколая села Глибівка, Богородчанського протопресвітеріату.
ієрея Олександра Маркова Декретом № 800 від 14 грудня 2015 р.Б. іменовано сотрудником парафії Архістратига
Михаїла в м. Калуш, Калуського протопресвітеріату.
прот. Ігоря Броновського Декретом № 807 від 17 грудня 2015 р.Б. іменовано протопресвітером Галицького протопресвітеріату.
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yy прп. о. Ігоря Микитюка, ЧНІ Декретом № 810 від 24 грудня 2015 р.Б. іменовано сотрудником парафії Матері Божої
Неустанної Помочі Північно-Західного протопресвітеріату
м. Івано-Франківськ.
yy прп. о. Сергя Ковбеля, ЧНІ Декретом № 811 від 24 грудня 2015 р.Б. іменовано сотрудником парафії Матері Божої
Неустанної Помочі Північно-Західного протопресвітеріату
м. Івано-Франківськ.
yy прп. о. Олега Кашубу, ЧНІ Декретом № 812 від 24 грудня 2015 р.Б. іменовано сотрудником парафії Матері Божої
Неустанної Помочі Північно-Західного протопресвітеріату
м. Івано-Франківськ.
yy Декретом № 817 від 24 грудня 2015 р.Б. прийнято зречення о. Володимира Кривцуна з уряду адміністратора парафії Успіння Пресвятої Богородиці с. Сівка Калуська, Калуського протопресвітеріату.
yy ієрея Володимира Кривцуна Декретом № 818 від 24 грудня 2015 р.Б. іменовано сотрудником парафії Покрову Пресвятої Богородиці с. Голинь, Калуського протопресвітеріату.
yy Декретом № 819 від 24 грудня 2015 р.Б. прийнято зречення прот. Богдана Лютецького з уряду сотрудника парафії Покрову Пресвятої Богородиці с. Голинь, Калуського
протопресвітеріату.
yy прот. Богдана Лютецького Декретом № 820 від 24 грудня 2015 р.Б. іменовано адміністратором парафії Успіння
Пресвятої Богородиці с. Сівка Калуська, Калуського протопресвітеріату.
yy Декретом № 821 від 24 грудня 2015 р.Б. прийнято зречення
прот. Михайла Чепіля з уряду сотрудника парафії Успіння
Святої Анни в м. Болехів, Болехівського протопресвітеріату.
yy прот. Михайла Чепіля Декретом № 822 від 24 грудня 2015
р.Б. іменовано адміністратором парафії Святого Володимира Великого с. Белеїв, Долинського протопресвітеріату.
yy Грамотою № 530 від 23 липня 2015 р.Б. надано дозвіл на
будівництво парафіяльного храму Блаженних Священномучеників Станіславівських Симеона Лукача, Григорія Хомишина та Івана Слезюка по вул. Замкова 19 А в м. Галич
Івано-Франківської області.

ЮРИСДИКЦІЯ
НА СВЯТУ ТАЙНУ ПОКАЯННЯ
ТА ІНШІ ЮРИСДИКЦІЇ
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yy ієрею Ігорю Сачкову Декретом № 486 від 9 липня 2015
р.Б. надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння.
yy ієрею Івану Козяру Декретом № 487 від 9 липня 2015
р.Б. надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння.
yy ієрею Віталію Сеньку Декретом № 488 від 9 липня 2015
р.Б. надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння.
yy ієрею Михайлу Брику Декретом № 489 від 9 липня 2015
р.Б. надано повноваження уділяти Святу Тайну Покаяння.
yy прп. о. Луці (Ярославу) Шаламаю Декретом № 604 від
15 вересня 2015 р.Б. надано повноваження уділяти Святу
Тайну Покаяння.
yy прп. о. Ігорю Микитюку. ЧНІ Декретом № 813 від 24 грудня 2015 р.Б. надано повноваження уділяти Святу Тайну
Покаяння.
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Вих. № 669

Грам о та

Вих. № 508

Грам о та
Взявши до уваги листа
(Вх. № 148 від 14.07.2015р.Б.)
Екзарха Одеського та Адміністратора Кримського Екзархату
Преосвященного Владики Михаїла Бубнія,
зваживши на прохання священнослужителя

Руслана Остафія
оцим,

згідно кан. 360 § 1 ККСЦ,
дозволяємо цьому священнослужителеві
на переїзд до Одеського Екзархату УГКЦ
терміном на п’ять років.
† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський
митр. прот. В. Чорній,
канцлер
Дано у престольному граді Івано-Франківську
при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового
16 липня 2015 року Божого
в день муч. Якинта; свят. Анатолія, патр. Царгород..
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Взявши до уваги лист
(Вх. № 215 від 15 вересня 2015р.Б.)
Голови Пасторально-Міграційного Відділу
Преосвященного Владики Йосифа Міляна;
зваживши на позитивний відгук
Апостольського Адміністратора в Естонії
Владики Філіпа Йордана,
оцим, згідно кан. 360 § 1 Кодексу Канонів Східних Церков,
дозволяю

о. Олегу Поп’юку
на переїзд до Естонії
на душпастирське служіння для вірних Української
Греко-Католицької Церкви
терміном на три роки.
† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський
митр. прот. В. Чорній,
канцлер
Дано у престольному граді Івано-Франківську
при архікатедральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового
20 жовтня 2015 року Божого
в день мучеників Сергія і Вакха.
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Проекти Архієпархії 2015 р.Б.
(інформує Економічний відділ)
В 2015 році Архієпархіальне управління відкрило сучасний «Офтальмологічний центр» на базі
клініки «Святого Луки».
Рухаючись в напрямку
розвитку доступної приватної медицини нашим
Митрополитом було зроблено акцент на придбанні особливого та унікального обладнання, яке є
відсутнє в регіоні. Мова
йде про сучасні лазерні системи для лікування
очних захворювань, зокрема глаукоми та катаракти. Реалізація проекту
здійснена Фінансовим відділом Архієпархії на чолі з економом прот. Михайлом Клапківом
та вже успішно функціонує. В цілому, як подає відповідальний
за проект помічник економа прот. Віталій Максимів, — за ввесь
рік спеціалістами клініки було надано 2 019 безкоштовних послуг для семінаристів, учасників АТО та соціально-незахищених
осіб, 1 197 пільгових послуг
для священиків, монахів та
монахинь (50% знижки) та
10 346 платних послуг для
світських осіб, а постійними пацієнтами нашого медичного центру стали 1 850
жителів Івано-Франківської
області.

2015 рік також був важким та неспокійним для
нашої країни, оскільки бойові дії майже не зупинялись. Греко-католицька
Церква не могла стояти
осторонь людської біди, а
тому Владика Кир Володимир Війтишин розпорядився щодо організації нової збірки по парафіях Архієпархії на підтримку армії, в результаті чого Фінансовий відділ отримав
додаткові ресурси для допомоги нашим бійцям. За
ввесь попередній рік допомогу отримали 346 солдат,
в більшості — це вихідці з
івано-Франківської області на загальну суму 1 624 438 гривень. В основному ми зосереджувались на забезпеченні засобами захисту (бронежилети,
каски), засобами пересування (реанімобіль, автомобілі) та військовій амуніції (одяг, взуття, рації та інше). Крім того левова частка коштів була витрачена на ліки для демобілізованих
солдат. Протягом року відповідальний за допомогу для
війська, — помічник економа
прот. Віталій Максимів звітує
за витрачені кошти щомісяця
перед отцями-деканами, а після завершення проекту всім
бажаючим буде представлено буклет з повним фінансовим звітом.
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У 2015 рік ІваноФранківське Архієпархіальне управління з
благословення Архієпископа та Митрополита Кир Володимира
Війтишина, завершило повну реконструкцію Адміністративного
будинку по вул. Василіанок 64, де, як і раніше, буде знаходитись
Духовна семінарія. Завдяки проведеним роботам, які здійснювались під керівництвом
економа прот. Михайла
Клапківа семінаристи
отримали одні з найкращих в Україні умов
для своєї формації. Реконструкція включила в себе нове монолітне перекриття кожного поверху, генеральну заміну даху,
реставрацію фасадів, заміну вікон, модернізацію котельні
та повну заміну системи опалення з монтажем економних чавунних батарей.
Кожна кімната укомплектована якісною буковою гарніту-

рою має окремий санвузол та душову кабіну, а підлога вистелена
дубовим паркетом. Не
оминула реконструкція семінарійну каплицю та їдальню, які також були повністю відновлені. В підвальних
приміщеннях будинку
організовано пральну
та сушильну кімнати,
спортзал та рекреаційні зони (теніс, більярд).
Прибудинкова територія виставлена бруківкою з окремими зонами для відпочинку.
Варто зазначити, що
нові умови перебування в семінарії дозволили Архієпархії прийняти ВЕЛИКИЙ СИНОД нашої Церкви
у вересні 2015 року, а учасники цього дійства своїми подяками ще раз
підтвердили
той факт, що
проект «Нова
семінарія»
вийшов вдалим.
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Важливо знати

статистика
ВИСВЯЧЕНІ ДИЯКОНИ В 2015 Р.Б.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Козяр Іван
Паньків Василь
Савчин Володимир
Сачков Ігор
Сенько Віталій
Смішко Іван
Вінтоняк Іван
Гладенький Микола
Касій Назарій
Шебешович Олександр
Шпак Марко
Григорук Віктор
Ілюк Ярослав
Іванина Павло

4 січня 2015р.
4 січня 2015р.
4 січня 2015р.
4 січня 2015р.
4 січня 2015р.
4 січня 2015р.
12 липня 2015р.
12 липня 2015р.
12 липня 2015р.
12 липня 2015р.
12 липня 2015р.
9 серпня 2015р.
9 серпня 2015р.
13 грудня 2015р.

ВИСВЯЧЕНІ СВЯЩЕНИКИ В 2015 Р.Б.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Максимів Тарас
Херманчук Іван
Марков Олександр
Мендюк Віктор
Перхун Юрій
Ватащук Роман
Брик Михайло
Козяр Іван
Сачков Ігор
Сенько Віталій
Шаламай Лука

18 січня 2015р.
18 січня 2015р.
20 січня 2015р.
20 січня 2015р.
20 січня 2015р.
16 травня 2015р.
5 липня 2015р.
5 липня 2015р.
5 липня 2015р.
5 липня 2015р.
16 серпня 2015р.

Кількість священиків Івано-Франківської Архієпархії — 475
Кількість дияконів Івано-Франківської Архієпархії — 18

ВІДІЙШЛИ У ВІЧНІСТЬ
yy
yy
yy
yy
yy

Голейко Роман
Карабінович Василь
Наритник Володимир
Луцький Йосип
Шеремета Орест

23 лютого 2015
5 березня 2015
14 травня 2015
30 червня 2015
27 жовтня 2015
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Відкриття Року Божого Милосердя 2016
в Івано-Франківській архієпархії
у відпустовому місці в с. Крилос, що в Галичі

Видавець:

Курія Івано-Франківської архієпархії УГКЦ
вул. Василіянок, 64, м. Івано-Франківськ, 76019
тел./факс (0342) 78-53-76
www.ugcc.if.ua
e-mail: konsystorija@ukr.net, press.ugcc.if@ukr.net
Відповідальний: о. Юрій Трухан
Виходить з січня 2011 р. Б.

