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ВСЕЧЕСНОМУ ДУХОВЕНСТВУ Й УСІМ ВІРНИМ 
ЕГІАРХІЇ М ИР В Г О С П О Д І  І АРХІЄРЕЙСЬКЕ

БЛАГОСЛОВЕННЯ!

При нагоді надходячих Свят Різдва Христового уважаю 
за мій обовязок а заразом за щастє це, що можу зверну
тися в кількох словах до Вас, Всечесні Отці і до Вас, 
Дорогі в Христі Браття Епархіяни, щоби поділитися з Вами 
нашими спільними радощами останніх днів, переказати 
Вам дещо про відвідини наших гр. кат. Владик у Святішого 
Вітця в Римі і Його цінні слова та щоби Вам висказати 
мої святочні почування і бажання.

Передовсім складаю Вам, Всечесні Отці й Вам Дорогі 
Браття Епархіяни, сердечну подяку за численні привіти, 
ІЦО Ви їх зложили мені в цім році в день моїх імянин, 
з нагоди 25-лІття мойого священства та 15-ої річниці моєї 
єпископської праці. Ці вияви щирих почувань Ваших сердець 
справили не лиш мені особисто чималу приємність, але 
вони є для мене, як Вашого Епископа, в ниніганих важких
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часах правдивою розрадою, бо бачу у Вас привязання до 
свойого Владики і відчуття потреби тіснійшої співпраці 
з Церквою та її Єрархією. Коли Ви зі мною радієте, то 
без сумніву бажалиби також і сумувати смутками Вашого 
Епископа, ділити з ним журбу про добро нашої Церкви, 
вчуватися в потреби цієцезії. А воно є особливо пожадане 
в часах тяжких досвідів, що їх переживає наша Церква 
і того страшного лихоліття, що важким тягарем налягає 
на наш нарід.

Тішуся усіми тими академіями, концертами і святоч
ними обходами, що їх уладжувала шкільна дітвора й старші 
на терені нашої Епархії з нагоди празника св. Свягцено- 
мученика Йосафата, не тому що їх звязувано дуже часто 
з моїм іменем але тому, що вони причинилися і причиня
ються до зросту почитання цього нашого рідного Святого 
серед наших вірних. В зрості культу св. Йосафата бачу 
запоруку відродження правдивого релігійного життя і като
лицької свідомости у нас а заразом нації на красщу долю 
цілого нашого народу. І коли я, чито сам особисто брав 
участь у таких обходах, чи чув від других або читав про 
них у пресі, завсіди щиро дякував Богу за них і слав 
молитву, щоби якнайбільше ласк зсилав через них на нашу 
Церкву й весь український нарід.

Друга радість, якою хочу поділитися з Вами, Дорогі 
Отці і Ви Браття Епархіяни, це останній спільний зїзд 
наших греко-католицьких Владик в Римі в місяці листопаді, 
на котрім обговорено богато важних справ нашої Церкви, 
обряду і сучасного положення наших вірних. Прибули на 
нього всі греко-католицькі Епископи за виїмкою недужого 
Високопреосвященого Митрополита Кир Андрея та наших 
Владик з Америки. Зїзд цей взяв собі передовсім за ціль 
зложити Святійшому Отцеви щиру подяку за величавий 
будинок Духовної Семинарії ім. св. Свящмч. Йосафата, шо 
И Папа звелів збудувати власним коштом для всіх наших 
греко-католицьких Епархій, щоби служила усему нашому 
народови. Семинарія побудована на узгірю напротив Вати- 
кану, в дуже гарнім положенні, недалеко від того місця 
де помер мученичою смертю на хресті, головою в низ, 
Перший Папа, Голова Католицької Церкви, св. Апостол 
Петро.

В неділю в празник Св. ІІосафата, відправили ми тор-
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жественну Архієрейську св. Службу Божу в каплиці цеї 
нової Ссминарії, а вечером тогож дня були всі наші Епи- 
скопи і 0 0 .  Настоятелі Семинарії разом з питомцями на 
окремій авдієнції в Свят. Вітця. Найстарший зпоміж нас 
Преосвящений ЬСир Григорій, Епископ Станиславівський, 
від імени всіх зложив Св. Отцеви найглибшу подяку за 
царський дар, яким для нашого народу є Семинар св. 
Йосафата в Римі, як також за батьківську зичливість Ного 
Святости зглядом нашої Церкви, нашого обряду і нашого 
народу, що розкинений і розділений по ріжних краях си
дить »у тіни смертній«, та майже всіми покинений, однак 
не покинений серцем Св. Отпя.

Святіший Отець відповів довшою бесідою, з котрої 
віяла незвичайна щирість і спочуття для важкого положен
ня нашого народу. «Тішуся — казав Він — що бачу Вас, 
Епископів-ІІастирів того народу, що переживає так важкі 
хвилі. З  радісним серцем Ми жертвували Вам той будинок, 
щоби Ви мали його за свій, щоби Ви, коли приїдете до 
Нас, чулися тут як у своїм власнім домі, щоби Ви у тім 
своїм домі могли відбувати конференції, щоби в ньому могли 
виховуватися Ваші питомці, надія Ваша і Наша, щоби 
могли зростати в чеснотах і святости, подібно як Покро
витель тої Семинарії св. Иосафат*. Підчеркував це особливо 
у Своїй промові Св. Отець, що наш нарід є дуже близь
кий Ното серцю та що Він нераз звертає до нього Свої 
думки і молиться за його потреби. Під кінець Своєї памят- 
ної бесіди звелів нам Діпископам, щоби ми передали для 
Вас, Дорогі Браття, РІого особливе Батьківське Благосло
вення, а заразом просив Вас о молитви за Себе.

Про те, що оповідаю, Ви може вже чули або чигали; 
але я нарочно Вам це пригадую, бо цей наш побут у Римі, 
основання великої Семинарії і слова Святішого Отця ува
жаю подією великої ваги, подією історичною, а сердечні 
батьківські слова Ного Святости за єдину розраду, єдину 
ясну хвилю для нас усіх, що так прибиті недолею важкого 
лихоліття. Я навів цінні слова Голови Церкви, щоби серед 
Вас, Дорогі Браття, розбудити синівські почування вдяч- 
ности й любови до цього нашого спільного Батька, щоби 
Ви відчули потребу серця якнайтісніше обєднатися узами 
солідарности й братньої любови у всесвітній католицькій
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сімї під проводом того єдиного Пастиря Христового стада 
на землі.

Бо маємо за що бути ІІому вдячними. Миж одержали 
з Його рук царський дар, величаву власну хату в Римі; 
Він так урочисто висказав Свою любов до нас і співчуття 
для нашої недолі; Він запевнив що иамятає про нас у 
Своїх святих молитвах, та уділив через нас усему наро
дові! своє Велико Апостольське Благословення! І якжеж 
можна не бути Йому вдячним за те все? Найкрасшою озна
кою вдяки будуть з нашого боку часті молитви в наміренні 
Святішого Вітця. О такі молитви Він сам просить нас і ми 
обовязані Йому їх дати. А я, Дорогі Браття, зі своєї сто
рони з цілого серцця заохочую Вас до сих молитов в на
міренні Христового Намісника, не лиш спільно в церкві 
в часі богослужень, але також приватно. Молімся всі за 
цего нашого Батька; молімся всі за Намісника Христового 
й Голову Христової Церкви, щоби Дух святий вів Його 
своєю Божою силою в управі душами людськими для їх 
вічного спасенне, та щоби дав Йому ласку зносити терпе
ливо всі кривди і зневаги, яких зазнає від невдячних дітий. 
Моліться за Свят. Вітця часто; учіть молитися за Нього 
своїх д і гей, щоби в цей спосіб затіснився узол любови між 
нами а сим Богом нам даним Батьком, а Господь Мило
сердий бачу чи сю нашу любов, буде нам більше благо
словити.

При нагоді Різдва Христового й Нового Року є в нас 
старий звичай складати собі взаїмно святочні і новорічні 
бажання. З такими бажаннями спішу і я до Вас, Всечесні 
Отці і Дорогі Браття Епархіяни, не так задля звичаю як 
радше з потреби серця. У ці великі празничні дні буду 
молити Бога, щоби дарив Вас і Ваші родини усіми ласка
ми Неба, щоби в часах небувалої нужди потішив суму
ючих, отер слези плачучим, звернув в любові й підчиненні 
серця дітей до батьків; щоби благословив Вашу — Все
чесні Отці — тяжку душпастирську працю над вірними, 
та щоби в усіх нас скріпив чесноту христіянської терпе- 
ливости, бо наші людські сили за слабі, щоби перенести 
тягар і удари судьби, що один за другим падуть на нас 
у теперішні дні.
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Нинішний світ потапае в слезах безвиглядного горя 
і смутку. Якщо стрінемо денебудь трохи радости і вдово
лення, то лише у тих людей, котрі живуть релігійним 
життям, користають з ласк, що їх подає католицька Цер
ква, котрих відношення до Бога і до людей є правильне 
після євангельської засади: віддайте що Боже Богу, що
цісарське дісареви. в  це неспірною і понад усякий сумнів 
певною правдою, що правдива радість мусить випливати 
з глибини душі, з чистої совісти, з почуття сповненого 
обовязку супроти Бога і людей. Такої радости бажаю 
Вам — Дорогі Браття — при нагоді Різдва і Нового Року 
і молю Бога, щоби вона воцарилася в серцях Ваших і 
Ваших родин.

Корінь і основа радісних настроїв у різдвяному часі 
є наскрізь релігійні і вони лежать у надприроді, в історії 
тайни Відкуплення людського роду. Боже Провидіння пе
ред віками назначило час, коли клятва пєрвородного гріха 
мала бути стерта з лиця землі, а чоловік мав поєднатися 
з Богом, з осудженого і відкиненого в наслідок провини 
прародичів мав стати назад милою Богу дитиною і всту
пити в стан ласки з правами до наслідства вічної щасли- 
вости. Чи може бути більше радісна і більше історична 
хвиля для людства, як та в котрій це сталося ? Кождому 
віруючому ясно, що ні. І коли ми сьогодні обходимо па- 
мять того таїнства, тієї найважнішої в історії цілого світа 
хвилі, коли разом з Ангелами царями та вифлеємськими 
пастирями співаємо радісну пісню »Слава во вишних...*, 
то через те даємо вислів нашій не земській але чисто ре
лігійній надприродній радости. Вихваляємо безконечне Ми
лосерде Боже, що не дало загинути чоловікови і без 
ніякої з його сторони заслуги виратувало його від вічної 
загибелі — а разом з милосердям величаємо і незбагнуту 
Божу Премудрість котра, щоби відкупити людський рід, 
обміркувала велике, недоступне нашому розумови Таїнство 
Вочоловічення Бога. » 0  глибино богацтва і премудрости 
і розуму Божого! Як непонятні Його суди і непрослідні 
Його дороги! Бо хто пізнав ум Господній?* (Рим. 11, 33. 34.).

Тому Дорогі Браття, попри різдвяні радощі учіться 
високо цінити незглубимі Таїнства св. католицької віри і 
дорожити ними. Нехай гіідшепти вс рога не мають ніякого 
доступу до Ваших сердець, бо тут ходить не про яку-
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небудь маловаріну річ але про найбільший скарб людини, 
яким є віоа.ь

Нехай отже Господь Милосерний в грядучім році по
дасть Вам богато дочасних дарів, нехай скріпить Вашу 
віру та привязання до Апостольської Столиці, а Божа Ди
тина, котрої образ так часто будемо оглядати в святочно
му часі, нехай сповнить Своєю радістю Ваші серця, ваші 
родини й цілу нашу землю!

Разом з бажаннями уділюю Вам від Свят. Вітця Апо
стольське Благословення: Благодать Господа Бога Всемо- 
гучого, Отца і Сина і Свят. Духа да снийдет на вас і пре- 
будет со всіми вами во віки віков. Амінь.

t  ЙОСАФАТ, Епп.

Дано в Перемишлі в Празник Непор. Зачаття Пре
чистої Діви Марії 1932 р.

Ч. 6635. — Зарядження в справі Пастирського Листа.

Поручається Всеч. 0 0 .  Парохам, Завідагелям і Са- 
мост. Сотрудникам першого дня Різвяних Свят в часі 
Служби Божої по Євангелії замість проповіди відчитати 
иовисший Пастирський Лист. Там, де парохіяеи з дочер- 
них не приходять першого дня до матерної церкви, або 
де в парохії править того дня рівночасно двох священиків, 
один в матерній а другий в дочернш, так що оба рівно
часно не можуть користуватися Епархіяльними Відомос
тями — належить цей Пастирський Лист прочитати пер
шого дня Свят в одній, а другого дня в другій церкві, так 
щоби з його змістом зазнайомити всіх парохіян.

Ч. 208/орд. — Подяка Св. Отця за Петрів гріш в р. 1932.

На адресу нашого Преосвященного Епископа Ордина- 
рія Кир Йосафата надійшло від Апост. Престола ось таке 
письмо: о

»Державний Секретаріат Ного Святости з Ватикану 
дня 8. падолиста 1932 Ч. 116429.

Ваша Ексцелєнціє, Преосвященний Отче!
З  щиро Батьківською зичливістю приняв св. Отець
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даток 1700 зл., що їх Ви зібрали поміж побожними вірни
ми тамошної Дієцезії і жертвували на честь Князя Апо
столів. Бо в сім дарі добачує Його Святість не лишень 
пошану, якою окружаєте Христового Намісника, але також 
пізнає змагання, з яким Ви і Ваше вельми улюблене стадо 
стараєтеся зарадити потребам Апостольського Престола, 
які тепер дуже змоглися.

Тому св. Отець висказує дуже сердечну подяку за 
цей обовязок побожної любови так насупроти убогих 
ближніх як насупроти Спільного Вітця і в запоруку небес
них дарів — що їх обильности Вам умолює — а також 
як запоруку Своєї Батьківської зичливости, з великою лю- 
бовю уділяє Апост. Благословення Вам і всему Вашому 
стаду.

Звідомляючи Вас про це висказую чувства мого пова
жання для Вас і запевнюю Вас о моїм відданні для Вашої 
Ексцелєнції

Е. Ка р д .  П а ч е л л і . “

Повисше письмо подаємо до відома Всч. Духовенства 
і поручаємо оголосити його вірним в церкві в наиблисіїту 
неділю додаючи до цего щиру подяку і від Нас.

Ч. 6259/32. — В справі наділення відпустами Архібрацтва 
Матери Божої Неустаючої Помочи.

З  огляду на се, що по многих парохіях Нашої Епар- 
хії заложено Брацтво Матери Божої Неустаючої Помочи 
з великим пожитком для душевного добра вірних, уважаємо 
за вказане повідомити Всч. 0 0 .  Душпастирів, що св. Отець 
Папа Пій XI через Motu proprio з дня 12. IX 1932 підніс 
згадане Брацтво до гідности Архібрацтва та наділив його 
слідуючими відпустами, які можна позискати при звичайних 
услівях. Відпусти повні: 1) в день вступлення до брацтва,
2) в день місячного св. Причастя, 3) в день Благовіщення, 
Успевія, Рождества, Покрова, Воведенія в Храм і Непо
рочного Зачаття Пр. Д. М. посітивши яку небудь церкву, 
4) повний відпуст в годині смерти, повний рівнож за слова 
Ісуса і Марії зі сокрушенням серця, 5) повний відпуст 
в празник Сострадання Пр. Д. М. посітивши церкву, де
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почитається образ Матері Божої Неустаючої Помочі і де 
заложене брацтво. Відпусти частні: 800 днів за відмовлен
ня 3. Богородице Діво рано і вечір; як рівнож за по- 
сіщення образа М. Б. Н. П. бодай раз в тиждень, по ста
тутам брацтва приписане; 7 літ і 7 чотиродесятниць для 
тих, що Причастя місячне, в послідну неділю місяця при- 
няте, пожертвують за виблагання ласки доброї смерти чи 
для себе чи для других членів, як рівнож за приявність 
на приготованні до доброї смерти, яке відбувається вече- 
ром в послідну неділю місяця. Рівнож поручає Св. Отець 
членам брацтва мати в себе до почитання образок М. Б. 
Н. П. в хаті і медалик та по можности ширити її культ.

Подаючи повисше до відома, поручаємо про сю ласку 
св. Отця поучити вірних, та заохотити вірних, щоби впи
сувалися в члени згаданого Архібрацтва та радо користали 
з відпустів до него привязаних.

Ч. 5472/32. В справі візитації науки реліґії у вселюдних
школах.

Кураторія Л. ПІ. О. письмом з дня 19. жовтня 1932 
Ч. І— 16145/32 подала до відома Еп. Ординаріяту обіжник, 
якого зміст подається в перекладі:

— Обіжник Ч. 433 з дня 19. жовтня 1932 (І—16, 145). 
Візитація науки реліґії у вселюдних школах.

По думці § 5. розпорядку Міністра В. і О. з дня 9. 
грудня 1926 про науку католицької реліґії в школі (Дн. 3. 
Р. П. з 1927 Ч. І. поз. 9), проголошеного згідно з арт. 
130 Конституційного Закону і арт. XIII Конкордату межи 
Апостольською Столицею і Річюпосполитою Польською 
(Дн. 3. Р. П. з 1925. Ч. 72 поз. 501), Епископ Дієцезії 
виконує прислугуюче йому право візитовання і нагляду над 
наукою реліґії в школах лично або за посередництвом ви
значених собою священиків (візитаторів реліґії), котрих 
назвиска подає до відома шкільних влад.

Пригадуючи ці приписи (Дн. 3. Мін. В. і О. з 1927 
Ч. 2. поз. 25), поручаю Радам шкільним повітовим стисло 
до них примінитися і видати зарядження, які уможливлю- 
валиб Епископам виконування тих чинностий.

Якщо священикови, котрий виконує обовязки візита-
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тора науки реліґії, його душпастирські (парохіяльні) обо- 
вязки не позволяють прибути на візитацію в годинах при
значених лекційним планом (поділом годин) на науку релі
ґії, Управитель школи повинен в данім случаю відступити 
на цю науку іншу годину, призначену на науку світських 
предметів, а науку відповідного світського предмету пере
нести на найблизшу лекцію, призначену на науку реліґії.

В часі канонічної візитації Отця Епискоиа в школі 
належить заховати дотеперішний місцевий звичай по попе
реднім порозумінню зі Шкільним Інспектором. — Куратор 
Шкільної Округи 1 а д о м с к і . «

Подаючи повисше до відома Всеч. Духовенства Епп. 
Ординаріят зараджує:

1) щоби 0 0 .  Душпастирі повідомили в час Управи 
дотичних шкіл про намірену візитацію і порозумілися з ними

* * „ uщо до визначення годин на науку релігії на той день;
2) щоби 0 0 .  Декани заздалегідь подавали до відома 

дотичних Рад шк. повітових імена і назвиска тих свяще
ників, якими в случаю перешкоди, по порозумінню з Еп. 
Ординаріятом, хочуть заступитися в уряді візитаторів науки 
реліґії. Еп. Ординаріят подасть шкільній Владі як візитаторів 
науки реліґії 0 0 .  Деканів, 0 0 .  Містодеканів і ОО. Шкіль
них Комісарів, спеціально на се іменованих.

Ч. 3404. — В справі звітів з реліґійно-морального стану.

Пригадується ОО. Деканам тутешній розпорядок 
Ч. 2537 з р. 1925 (Епарх. Відомосте 1925 р. Ч. II ст. 26), 
силою котрого є вони обовязані к о ж д о г о  р о к у  в друг і й 
половині  жо в т ня  предкладати Еписк. Ординаріятові 
точні звіти дотично релігійно-морального стану вірних 
в поодиноких парохіях їх деканатів.

Сі звіти належить укладати на підставі звітів дотичних 
0 0 .  Душпастирів і власного знання, яке о. Декан набув 
при нагоді деканальної візитації, деканальних зборів і при 
инших нагодах.

Вказаним є, щоби Всч. ОО. Декани при предкладанню 
згаданих квітів подавали свої внески, як зарадити евенту
альному лиху, що в якійсь парохії закорінилося.

З  огляду на це, що декотрі Всч. ОО. Декани в зга
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данім речинці звітів не предложили, поручаємо це зділати 
найдальше до 81. січня 1988 р.

Ч. 1111. — „Петрів гріш за 1932 рік.

Арламівська воля 2*10 зл., Баниця5*10,Башня 5*10, Балигород 
8*70, Бахів 2*50, Близянка 1*50, Бітля 6*50, Болохівцг 4, 
Брунари вижні 9*50, Брусно 3, Брониця 5, Боднарка 4*20, 
Будинин 5*50, Бутини 5, Варяж 5*50, Війське 8, Воля цекл. 
10*44, Волоща 2*69, ВолощаЗ'62, Волосате 2*90, Вороблик 
15, Вишатичі5*60, Вяпковичі4, Галівка 7*50, Гладишів 10*09, 
Городище 5, Горожаннавелика 10, Горохівці 2*50, Горуцько 
4*95, Гребенці 5, Грімно 3, Диниська 5*54, Добра 16, Дов- 
жнів 5, Дроздовичі 3*57, Дубляни 7, Забірє 5*15, Завадів 
3*42, Загірє 11*56, Загочевє 7, Звертів 5*42, Ж абче мур. 
5*11, Жапалів 8, Жовтанці 20, Жужіль 5, Журавці 5, 
Кавсько 15, К арів4’50, Камінка Нова 4*11, Кальниця 4*55, 
Квасинина5, Карликів5, Конів4*50, Корчмин 5, Корчмин4‘50, 
Колбаєвичі 11, Кропивник ст. 10. Крупець 4, Курилівка4*20, 
Ластівки 3, Лівча 3, Лісько 13*10, Лісковате 3’87, Лішня 
5*46, Лііцовате 19*30, Липа 5, Лопінка 21*60, Любині 5, 
Ляшки гостинцеві 10, Маластів 12*50, Маковиско 14, Міго- 
ва 5, Міротин 7, Міжинець 10, Мокротин 12*81, Мокряни 
2*50, Медвежа 5*30, Мих.алевичі 5, Михновець 8, Млини З, 
Нагуєвичі 2, Нанчілка велика 6*50, Негрибка 8, Ниновичі З, 
Нисмичі 4, Ольшаник 4, Олешичі 10, Опільсько 13, Пав- 
локома 3*65, Перемишль 14*36, Плазів 5*55 Посада риботицька 
8*10, Постолів 4*50, Порохник 5, Полнятичі 10, Подемщина 
1*40, Поляна 4, Погірці 7, Пикуличі 5, Піски 8, Пралківці7, 
Речичани 4, Ріпник 5, Ришкова воля 6, Рихвалд 5, Роз-
луч 5, Рябе 4, Самбір 19*16, Салаті 5*61, Свидник 2*50,
Середнє велике 6*40, Сінява 3, Сілець 4*50, Страшевичі 
12, Стрільбичі 5, Сторонна 5, Скварява Нова 10, Старява 
6*50, Сприня 3*15, Снітниця 5, Скопів 8, Смільник 2*16, 
Сливниця 5, Сосниця 6*20; Сянічок 3*10, Татари 6*12, Тер- 
нава гірна 3*57, Терло 2*60, Телешниця сянна 5, Терка 
4*22, Тиханя 3*62, Трускавець 11*50, Топільниця 1*69, 
Тяглів 5*45, Угерці мінер. 6, Угринів 20, Унятичі 3, Устє
руське 4*50, Устіянова 4*20, Улазів 10, Фельштин 2*50,
Черхава 5, Чертеж 10*50, Чорне 3, Царинське 2, Шкляри
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5, Шляхтова 5, Щутків 6, Яблониця руська 3, Яблониця 
польська 3 07, Ялин 9, Явірник 4*14, Ясель 3'55.

Ч. 6636. — Січень — доброї преси.

Українські католицькі Видавництва проголосили в 
останніх роках місяць січень — місяцем католицької 
преси і книжки. .

З  огляду на виховне значіння пропагандивної праці 
такого »місяця«, Еп. Ординаріят заряджує слідуюче:

1) В останню неділю місяця січня Всеч. Отці Душ- 
пастирі виголосять в часі Служби Божої відповідну про-

•  « о  •  •  •  / * ’'  ____повідь, виказуючи в ній шкідливість і неоезпеку ворожої 
Церкві газети та книжки а заразом обовязок христіянина- 
католика передплачувати, попирати й читати тільки като
лицьку добру газету і книжку. .

2) По Службі Божій належить відмовити на переміну 
з вірними з коліноприклоненням три рази »Отче наш* і 
три рази «Богородице Діво* на інтенцію розвитку като
лицької преси і книжки. Ці молитви як також їх інтенцію 
треба народови наперід добре пояснити і заповісти на 
проповіди.

3) Тогож дня в часі Богослуження належить пере
вести збірку на ціли католицької преси а зібрані гроші 
надіслати до Еп. Консисторії найдалі до половини лютого 
1933. Збірку треба заголосити і попередної неділі.

4) Де можливо треба того дня уладити сходини 
брацтва з відповідним рефератом, згл. у читальні, коопера
тиві та других установах та заохотити вірних до читання 
і передплачування католицьких часописів.

При тій нагоді Всеч. Отці на першому місці заохо
тять людей до передплати «Бескида*, коли не можливо 
поодиноких людей то бодай виділи брацтва, читальні та 
других установ.

У проповіди, рефератах, анкетах і взагалі у пере
водженні «місяця преси* постараються Всеч. Отці мати на 
оці педагогічний згляд. Іреоа вами силами стреміти до 
того, щоби серед вірних розбудити почуття обовязку су
проти католицької преси, впоїти в них, що католицька га
зета це їх власна, що, хоч вона часом може не дорівнує 
цікавістю другим некатолицьким, однак подає читачам щось
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більше як всі інші некатолицькі часописі, бо утверджує 
їх у вірі, яка дає спасення й захоронює від ворогів, що 
радіби цей скарб вирвати з їх сердець, — і тому вони 
повинні її погшрати, її читати і її боронити як свою вже 
зі самого титулу солідарности і приналежності! до като
лицької Церкви.

Богато можна зробити в церковних брацтвах. Нехай 
Всеч. ОО. на сходинах заохотять членів до передплати 
«Бескида* а з членських вкладок чи принагідних збірок 
нехай конче постараються передплачувати бодай одно 
число нашої газети.

Рішучо треба вистерігатися роздавання »Бескида« та 
других катол. видань безплатно. Якщо читач справді такий 
бідний, що не в силі сам заплатити і Отець Душпастир 
хоче з власних фондів приити йому з помічю, то нехай 
заплатить бодай кілька сотикіз. Моральний чинник мусить 
бути тут постійно підчеркуваний.

До половини лютого зводять Всеч. Отці надіслати до 
Еп. Ординаріяту звіт з переведення пресової акції в паро- 
хії та висказати при цій нагоді також власні спостере
ження і побажання дотично «Бескида*.

Ч. 6659. В справі коляди на „Рідну Школу".
Поручається Всеч. Духовенству ганятися в часі Різ

двяних Свят збіркою коляди на »Рідну ІПколу« а зібрані 
гроші прислати до кінця січня ц. р. до Канцелярії Еписк. 
Консисторії залученим чеком.

Х Р О Н І К А .

Іменовання.

Ч. 6407. о. Войтович Петро, иарох в Негрибці Містоде- 
каном черемиським.

Канонічну інституцію одержали :

Ч. 6384. о Лазурко Петро — Нагачів.
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Завідательства одержали:

Ч. 6384. о. Матюк Мирон — Сливниця.

Померли:

о. Миколаєвич Антін, парох в Підбужі 8/12 1932.

Душу єго поручається молитвам Всеч. Духовенства.

З  гр. кат. Еп. Консисторії.
Перемишль, дня 2. січня 1938.

о. Микола Грицеляк
канцлер.

+ ЙОСАФАТ
Епп.
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II. ч я с т ь .
Речинець Загальних Зборів вдов. сир. Інституту.

На основі § 35. точ. 9. нашого устава підписана управл. 
Комісія розписує звичайні Загальні Збори Інституту на 
день 24. січня 1933, які відбудуться в салі Духовного Се- 
минара в Перемишлі.

На ті Збори зволить Всеч. Духовенство тамош. лека- 
нату після § 41. устава вислати свого Відпоручника. Від- 
поручник має виказатись повновластю підписаного через 
О. Декана і двох кондек. Священиків при витисненню пе- 
чати Ур. деканального. Наколи сам Всеч. О. Декан буде 
Відпоручником, повновласть підписують три священики. 
Відпоручником може бути член, який не утратив права 
пасивного вибору та належить до Управ, і Надзірної Ко
місії. Перед виготовленням повновласти належить порозу
мітися, чи таку дотична особа приймає.

Перед Загальними Зборами відправиться рано о год. 
8. в катедр. церкві св. Літургія за живих і усопших Чле
нів, основателів, добродіїв і Покровителів Інституту та
0 Ьоже олагословення на красшии його розвій.

П о р я д о к  д н е в н и й  бу де :
1) Відкриття зборів о год. 9. рано і покликанння двох 

секретарів для списання протоколу.
2) Провірення повновластий.
3) Відчитання протоколу з послідних Зборів.
4) Звіт з діяльности управ. Комісії за 1932 і стану 

Товариства.
5) Звіт касовий з всіх фондів Товариства за рік 1932.
6) Звіт Комісії надзірної і внесення що до уділення 

абсолюторії.
7) Порішеннє внесених до Загаль. Зборів прохань

1 відкликів.
8) Внесення Членів, предложені після 5. 32 уст. на 

ЗО. днів перед Загаль. Зборами до рук упр. Комісії.
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9) Ухвалення внесення упр. Комісії: Загальні Збори 
ухвалюють дати з розпорядимого фонду на похорон вдови 
по члені даток в висоті піврічної порядочної запомоги.

10) Вибір всіх членів управл. Комісії.
И ) С п р а в а  п о х о р о н н о г о  ф о н д у  1) звіт касовий 

2) ухвалення висоти похоронного датку, 8) вне
сення, 4) дискусія і голосовання над внесеннями. 
В дискусії і голосованню над сими справами мають 
рішаючий голос всі присутні члени cero фонду.

Комісія упрашає при тім Впр. ОО. Деканів о при- 
слання спису вдів і сиріт замешкалих в деканаті як також 
донесення о кождочасовій зміні сталого перебування вдови.

Від Упр. Комісії Інституту вдів і сиріт по священиках
Епархії Перемиської.

Перемишль, в листопаді 1982.

Секретар: Предсідатель:
О. М. Комарницький О. Й. Маринович.

Накладом гр. кат. Еп. Консисторії в Перемишлі. 
Друкарня гр. кат. Капітули в Перемінили.



РІК 1933. Лютий Ч. II.

П Е Р Е Ї М Е П А Р Ш Л Ь Н І

Ч. 6782. — В справі святковання річниці вступлення на 
папський престол Св. Отця Папи Пія Хї.

Як всім відомо, припадає дня 6. лютого річниця вибо
ру, а 12. лютого річниця коронації св. Отця Папи Пія XI.

З  цеї причини, як рік-річно, так і тепер заряджуємо, 
щоби в дні 12. лютого відправлено у всіх парохіяльних 
церквах благодарне богослуження з в і д п о в і д н о ю  проповідю 
і піснею »Тебе Бога хвалим* при виставлених Найсв. 
Тайнах при кінці Служби Божої.

Рівночасно поручаємо Всеч. 0 0 .  Душпастирам в не
ділю перед 12. лютого повідомити нарід про це богослу- 
ження і заохотити його до приняття св. Іаин в наміренню 
св. Отця.

Де би з яких небудь причин згадане богослуження 
не могло відправитися в означенім речинці, там належить 
відправити його в найблизшу неділю або свято.

Дуже вказаним буде урядити в згаданий день в честь 
св. Вітця й иншІ торжества.

Свят. Отець Папа Пій XI. проголосив в останніх ча
сах, з нагоди минулих девятнайцять віків від смерти Г. Н. 
Ісуса Христа, це є від довершення Відкуплення світа, ве
ликий ювілей, що його відсвяткує ввесь христіянський світ. 
Цей ювілей зачнется дня 2. квітня цего року в 5-ту неділю 
Великого Посту, а треватиме аж до 2. квітня другого року,
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ц. є. до понеділка Великого тижня 1984 р. За цю ласку 
проголошення великого ювілею, який Свят. Отець назвав 
«милостивим літом* це є: »святим роком«, дякує Йому весь 
христіянський світ, вдячний за це, що Він в сучасну добу 
нечуваної нужди й недолі звертає увагу цілому світови на 
Христа Спасителя й на небо як одиноке місце, звідки може 
прийти йому ратунок і потіха.

Старайтеся проте, Всеч. Отці, вже й при нагоді цеї 
річниці вступлення на Петровий Престіл Свят. Вітця Папи 
Пія XI. пояснювати народові і повчати його про благосно- 
веннии час «святого літа«, в якім кождии буде міг пози- 
скати великі ласки для своєї душі. Це буде один з більших 
ювілеїв оголошених Папою, тому ми повинні старатися від
правити його як найвеличавійше та з найбільшою користю 
для наших душ. Доложіть проте, Всечеснійші Отці усиль
них старань, щоби в належитий спосіб приготовити народ 
до святкування його, утверджуючи притім своїх вірних 
все більше в любові й привязанню до св. Католицької 
Церкви і до Найдостойнійшої Особи Христового Намісника 
Папи Пія XI., Превеликого Добродія нашої Церкви й на
шого народу.

f  ЙОСАФАТ, Егш.

Ч. 420. — В справі становиска священика в світських
установах і орґанізаціях.

Нема сьогодні священика, який не бувби приневоле 
ний належати бодай до одної загально-осш'тної чи еконо
мічної установи, чи іншої світської організації, не рахуючи 
праці, яку він жертвує на культурному полі в парохії як 
член управи читальні, кооперативи чи якого кружка. Є це 
зрозуміла річ, що всюди має він так поводитися і так пра
цювати, щоби з цього не то не вийшла ніяка шкода для 
Церкви, але навпаки користь. Також ясне, що священик 
може силою свойого уряду належати і працювати лише 
в таких установах, яких статути в нічім не противляться 
католицьким засадам, а котрих управи (виділи) в нічім 
не виступають проти католицької Церкви та її Єрархії.

Коли ходить о вибір старшини такої світської уста
нови на загальних зборах, то обовязком священика є го
лосувати на чоловіка віруючого і відданого Церкві. Булоб
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це згіршенням, колиб священик маючи до вибору напр. 
людину віруючу і безвірка, давав свій голос на другого. 
Окрім згіршення священик бере частинно на себе і відпо
відальність за ев. протицерковну роботу вибраного собою 
чоловіка.

Щоби при нагоді заг. зборів ріжних установ свяще
ники виступали солідарно, та щоби при тім не було 
жадних непорозумінь— що булоби згіршенням для світ
ських — Еп. Ординаріят пригадує Всеч. Отцям, що при
нагоді загальних зборів, вибору старшини всяких установ, • • • • - • • ставленні внесків і т. д. повинні всі приявні священики
виступати завсігди солідарно і в тій ціли заздалегідь устій- 
нити спільну лінію поступоваеня: що священик не повинен 
ніколи ставити на голову чи до виділу Т-ва такого канди
дата, який виступає проти Церкви і релігії або провадить 
згіршаюче життя, або не дає запоруки, що не буде висту
пати проти католицької Церкви та її Єрархії; що ніколи 
і під ніяким претекстом священики не повинні при нагоді 
зборів світських товариств виступати один проти другого, 
і т. и.

Не оспорюючи цього, що священик, як громадянин, 
має з цего титулу права, котрим завсіци відповідають і обо- 
вязки, Еп. Ординаріят пригадує Всеч. Духовенству, що 
всякий вчинок священика, якщо він буде добрий, будуть 
йому зараховувати — як громадянинови —• а як злий, як 
свяіценикови; в дійсности однак, все, що робить священик, 
є передовсім його ділом як священика, а щойно відтак як 
громадянина. — Він є отже звязаний в усіх своїх висту
пах, головно публичного характеру, печатю свойого висо
кого уряду.

Це подається Всеч. Духовенству до відома з тим, що 
це є загально обовязуючі приписи Церкви, проти котрих 
свяіценикови провинятися не вільно.

Ч. 421. — В справі опіки над сезоновими робітниками.

Еміграція наших вірних приносить деякі матеріяльні 
користи, однак в більшій мірі шкоду. Многі з емігрантів 
не можуть сповняти як слід своїх релігійних обовязків, 
занедбують працю над душею, забувають на добрі обичаї, 
та навіть слабнуть у вірі і байдужніють для релігії, через
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що легко падуть в сіти сектантів. По повороті до своєї 
парохії, вони стають часто розсадниками зіпсуття.

До емігрантів треба причисчити й тих, що опускають 
свої парохії на якийсь час, і наймаються на роботу по 
чужих селах.

Всіми емігрантами з села, навіть тими, що йдуть на 
службу, повинен о. парох заниматися і звертати на них 
увагу так перед виходом з парохії, як в часі перебування 
поза нею, як також по повороті до парохії.

Перед виходом з села, о. парох повинен впливати на 
родичів, щоби молодих парібків або дівчат не посилали 
без опіки старшої особи, — щоби в умові на роботу мали 
застережений вільний час на недільне богослуження і на 
виконування релігійних практик. Самих емігрантів треба 
основно повчити, щоби на дорогу взяли благословення ро
дичів, перед відходом з парохії приступили до св. Сповіди 
і св. Причастія, щоби взяли зі собою молитовник, хрестик, 
медалик. Щ о до постів можуть держатися приписів тої 
католицької парохії, в якій будуть перебувати. Дальше 
щоби в чуж:м краю чи парохії в неділі і свята ходили ли
ше до католицьких церквей, а ніколи до єретицьких або 
схізматицьких, а також від них не брали ніяких писем 
або брошур, щоби мущини мешкали осібно від жінок, що
би між собою жили в згоді, роботу совісно виконували 
а коли чуються покривджені, щоби зверталися о поміч до 
властии. 1 роїш запрацьовані нехай марно не пускають на 
забави і строї і нехай стережуться, особливо дівчата, зна- 
комств з чужими непевними особами.

По повороті до дому нехай поговорять о всім зі своїм
О гр оо. парохом, нехай приступлять до св. тайн та зачнуть ще 

побожнійше життя.
О. Парохи в тих громадах, до яких приходять чужі 

на зарібок, нехай таксамо опікуються ними, щоби по при 
свої праці всі мали можність виконувати свої христіянські 
обовязки, та щоби через перебування в чужій парохії не 
ставали гіршими.
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Х Р О Н І К А .

Завідательства одержали:

Ч. 64В7/32. о. Рожко Володимир — Підбуж.

Померли:

о. Дуцько Іван, парох в Малнівській Волі 21/1 1983. 
о. Петрашкевич Йосиф сам. сотр. вРихтичах 25/1 1933.

Душі їх поручається молитвам Всеч. Духовенства.

З гр. кат. Еп. Консисторії.

Перемишль, дня 1. лютого 1933.

Микола Грицеляк
канцлер.

t  ЙОСАФАТ
Епп.

Накладом гр. кат. Еп. Консисторії в Перемишлі. 
Друкарня гр. ках. Капітули в Перемишли.
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II. Н А С Т Ь .

о. О. ОРСЬКИЙ.

Нове право про збори в Польщі.
В Дневнику законів (Dz. U. R. Р.) ч. 48. з дня 7. VI. 

1932 р. проголошено під позиц. 450. нове право про збори. 
Воно знесло дотеперішнє право про збори, котре в австрій- 
ськіи, пруській і російській дільниці між собою ріжнилося 
а впровадило одностайне і загальне право в цілій Польщі. 
Увійшло воно в життя з днем його проголошення. (7. VI. 
1932 р.) Право про збори має велике значіння для куль- 
турно-освітних і суспільно-виховавчих товариств. Проте 
належить докладніше обговорити постанови cero права, 
щоби з одної сторони могли і наші товариства до нього 
примінитися, а з другої сторони могли успішно боронитися 
перед евентуальними надужиттями зі сторони місцевої вла
ди прилюдної безпеки, а котрі можуть заходити при впро
вадженню в життя та недостаточнім знанню постанов но
вого права.

Нове право про збори обіймає ЗО артикулів, поділе
них на VIII. розділів. Подамо найперше дослівний текст 
кождого артикулу відповідного розділу а опісля конечні 
пояснення.

Розділ І. Загальні постанови.
І. Арт. (1) Збори діляться на а) прилюдні збори і б) 

неприлюдні або сходини. (2) Всюди, де отсей закон гово
рить про збори без близшого означення, належить під 
ними розуміти прилюдні збори. 2. Арт. (1) Розріжняється: 
а) збори в льокалях і б) збори під голим небом. (2) При
людні маніфестації і походи, а також маніфестаційні переїзди 
на возах чи самоходах уважаєгься за збори під голим 
небом. 3. Арт. Під льокалем розуміє закон нутро будинку 
з огородженням, що становить з будинком замкнену цілість. 
4. Арт. (1) Нагляд над зборами і сходинами має повітова 
влада загальної адміністрації, оскільки отсей закон не уста
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новляє чого іншого. (2) У містах, що з адміністраційних 
оглядів становлять окремі повіти, в котрих функції повітової 
загально адмінісграційної влади сповняють президенти міст, 
міністр внутрішних справ назначує владу для нагляду над 
зборами і сходинами.

П о я с н е н н я .  1) Сам закон не подає поняття зборів, 
але його можна означити зі змісту цілого права. Збори се 
збірка людей зорганізована в якійсь означеній ціли. До 
поняття зборів належить проте три умовини: збірка людей, 
ціль і організація. Збірка не мусить обіймати більшої скіль- 
кости людей. Вже двох людей може творити збори, при 
очевиднім захованню дальших умовин. Ціль зборів може 
бути ріжна: політична, освітна, релігійна, харитативна, то
вариська, спортова і т. п. Власне ціль, якою збори між 
собою ріжняться, рішає про те, чи збори мають приміни- 
тися до нового права чи ні, бо в арт. 27. є мова про ті 
збори, які сим постановам не підлягають та можуть відбу
ватися без жадних ограничень, предвиджених в новім праві. 
Організація або скликання "зборів, себто надання збірці 
людей спі льної ціли для вираження своїх думок, .переконань 
або ухвалення внесків, чи то устно чи якою іншою формою, 
як написами, виконуванням певних рухів а навіть мовчан
кою. Збірка людей в якійсь означеній ціли ніким незорга- 
нізована не є зборами так довго, доки хто не піддасть 
кличу вираження спільної волі. Тут влада мішаєсь тільки 
з титулу загальної безпеки.

2) Право розріжняє між прилюдними зборами і непри- 
людними або сходинами. Прилюлні збори можуть відбува
тися або в льокалях або під голим небом. До прилюдних 
зборів, які відбуваються в льокалях, належать також схо
дини, в яких беруть участь особи, не знані лично склику
ючому сходини або їх предсідникові. До прилюдних зборів 
під голим небом належать віча в отвертім поли, прилюдні 
маніфестації і походи. На рівні з прилюдними маніфестація
ми і походами ставить право переїзди на возах або само
ходах, котрі співами, окликами, музикою, написами, обра
зами, убором впадають в очі.

В) Льокалем в розумінню нового права є не тільки 
внутрішна часть будинку але також і загороджений про
стір, що становить з будинком замкнену цілість. Під бу-
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динком належить розуміти чотири стіни з дахом, поставлені 
на землі, які замикають певний простір. Ціль будинку є 
обоятна. Може се бути мешкання, стодола, шопа і т. п. 
Будинок не тратить свойого характеру через відчинення 
вікон. Не є будинком трибуна, що має три стіни і дах. 
На рівні з оудинком є у праві поставленні! загороджений 
простір. Загородження означає мур, пліт з дерева або 
дроту, живопліт а не природну границю, як р ка, потік. 
Загороджений простір мусить становити замкнену цілість 
з будинком, себто до будинку прилягати, як напримір, по- 
двіря є толі льокалем, коли є відділене від іншого подвіря 
муром, плотом і т. п., або коли до него прилягають самі 
будинки.

4) Владою, що сгіравує нагляд над зборами і сходи
нами є повітовий староста. В містах, які становлять окремі 
повіти в цілях державної адміністрації, як прим. Львів, по
кликаним до виконування нагляду над зборами і сходинами 
є городський староста. В тих містах, в котрих єще не по
кликано до життя городського старости, функції його спов
няє тимчасово президент міста.

Розділ II. Скликування зборів.
5. Арт. Кождий ПОВНОЛІТНЮ ! польський горожанин, 

котрий є спосібний до правних актів, може скликувати 
збори і ними проводити. 6. Арт. (1). Про скликання збо
рів в льокалі належить повідомити владу на письмі так, 
щоби влада одержала повідомлення найпізніше на два дні 
перед зборами. (2) Яьщо збори мають відбутися поза осід
ком загальної повітової адміністраційної влади, можна її 
повідомити про збори через найблизший постерунок по
ліції. (8) Зголошуючому влада на жадання видає безплатно 
письменну посвідку зголошення. 7. Арт. (1) Збори під 
голим небом можна відбувати тільки за позволенням влади. 
(2) Подання о позволення на відбуття зборів належить 
вносити до дотичної влади найпізніше на три дні перед 
зборами.

(Дальше буде).



РІК 1933. Березень Ч. III.

ПЕРЕМИСЬИІ Е П Ш ІП Л Ь Н І

ВІДОМОСТІ!
Й ОС А Ф А Т  КОЦИЛОВСЬКИЙ

БОЖОЮ МИЛІСТЮ І БЛАГОСЛОВЕННЯМ СВ. АПОСТОЛЬСЬКОГО ПРЕСТОЛА

Е П И С К О П
П Е Р Е М И С Ь К И Й ,  С И М Б І Р С Ь К И Й  І С Я Н І Ц Ь К И Й

о  • •

ВСЕЧЕСНОМУ ДУХОВЕНСТВУ И ВІРНИМ ЕПАРХІІ 
МИР В ГОСПОДІ І АРХІЄРЕЙСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ!

Щ е лишень пару годин ділить нас від хвилі, коли по 
вечірні сьогодня, при співі »Претерпівий за нас*... впадемо 
всі на лице й молити будемо Божого Сина, щоби через 
свої страсти помилував нас грішних. Незадовго, за пару 
хвилин лишень, ми цим співом започаткуємо сьогорічний 
Великий Піст, котрий з волі Христової Церкви посвячуємо 
завсігди розважанню Христових страстий.

Коби ми всі, дорогі в Христі, відповіли як слід сьому 
бажанню Христової Церкви, і всі у Великім Пості уважно 
розважали страсти Христові, то ми позискалиби великі 
ласки для наших душ. Бо розважання страстий Господа 
Н. І. Христа, веде нас до лучшого пізнання Божого Сина 
а за лучшим пізнанням нашого Спасителя родиться в на
шому серцю любов до нього й готовість жити праведно 
так, як він цего хоче. Дорога до праведного життя, веде 
з конечности через пізнання любови Бога до чоловіка, що
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„своєго Сина не пощаді, но за нас всіх предал єсть єго^1), 
що не завагався посвятити за спасення наше навіть свого 
єдинородного Сина, щоби лишень нас вибавити з неволі 
гріха і привести до вічного щастя. Доперва тоді коли 
христіянин зрозуміє сю велику любов Бога до чоловіка, 
що за невдячність ласками його яаділював, за кривду мило- 
сердєм нагороджував, за камінь, що його чоловік кинув 
на Бога, хлібом небесним йому відплатив, доперва тоді 
будиться в серцю чоловіка чувство вдячности зглядом Бога 
і любов до Нього; а коли в людськім серцю зродиться 
любов до Бога, то разом з нею зродиться там і охота 
вести життя по його святій волі і йому у всім служити.

А мені, вашому Епископови, о ніщо інше не ходить, 
як  ̂лишень о це, щоби мої вірні Епархіяни Бога любили 
і Йому, тому Цареві неба, землі й наших душ, цілим сер
цем служили. Бо коли будете любити Бога і Йому слу
жити, тоді будете щасливі і тут на землі й по смерти там, 
в нашій спільній небесній вітчині.

Тому я пишу цей лист, щоби заохотити вас в сього
річнім Великім Пості до уважного розважання страстий 
Господа Н. І. Христа. Як послухаєте мене, то напевно, 
будете мені за це вдячні. Розважання страстий Христо
вих захоронить вас скоро від гріхів, так що вже при най- 
близшій св. Сповіди зможете це провірити.

А чому це так? Тому, бо найбільше гріхів на світі є 
з того, що люди Ісуса Христа не знають; а як його не 
знають, то и любити його не можуть.

Гріхів є пребагато на світі. Гріхів нині є тілько, що 
на весні листя на деревах, або піску на березі моря. Нині 
мо*жна легше подибати чоловіка безбожного, як чоловіка 
праведного. А між тими безбожними людьми є найбільше 
таких, що Ісуса Христа не знають; а тому саме, що його 
не знають, ображають його. Це що читаємо в соборнім 
посланню св. Апостола Юди, брата св. Якова: „єлика убо 
не відят, хулят“ 2), до тих людий відноситься. Безчестять 
це, чого не знають. Якщо ті люде зналиби Ісуса Христа, 
якщо вони зналиби як Ісус Христос їх любить і що він 
з любови до нас зробив, вони не ображалаби його, але 
любилиби його й служиби йому.

Причиною й неодного нашого гріху є рівнож брак

*) Рим. 8. 32. -  *) 1. 10.



.належного знання й любови до Ісуса. Тому я заохочую 
вас до праці над тим в сьогорічнім Великім Пості.^ Старай
теся ревно розважати страсти Христові, а я певний, що за 
ліпшим знанням Христа, скріпиться у вашому серцю й 
любов до нього. Це захоронить вас від упадків в гріхи 
й буде могучою понукою до доступу в чеснотах.
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Почитати й цінити собі страсти Христові навчив нас 
сам божественний наш Спаситель. Він д^уже любить як 
пригадуємо собі їх і розважаємо. Він в тій ціли установив 
навіть одну зі св. Тайн. Так, дорогі в Христі, св.  ̂Тайн\ 
Евхаристії і Безкровну Жертву, установив Ісус Христос 
в першій мірі в тій тліли, щоби ми мали перед очима муку 
і смерть його, що її він приняв на себе задля нашого 
сиасення, та щоби ми пригадували собі його страсти і роз
важали їх. Св. Апостол Павло оповідає в листі до Корин- 
тіян, що коли Ісус Христос по установленні пресв. Іаини 
Евхаристії, розділив своє Тіло і Кров Апостолам, сказав 
до них — а тимсамим також і до всіх нас сі незабутні 
слова: ,,єлижди бо аще ясте хліб сей і чашу сію пієте, 
смерть Господню возвіщаєте!аі) се є: скільки разів будете 
їсти сей хліб і пити сю чашу, смерть Господню будете 
звіщати! ТІ То це значить? Це значить, що по установі 
Ісуса, кожда відправа Служби Божої й кожде св. Причастя, 
має пригадувати нам страсти й смерть нашого Спасителя 
так, що вони повинні спонукувати нас, щоби ми тоді ду
мали й розважали над тим, кілько Ісус Христос за нас 
терпів.

Мої дорогі, коли зважимо дальше сю обставину, що 
Ісус Христос зарядив, що в Новім Завіті, в котрім ми те
пер жіємо, Служби Божі правляться на світі безпереривно 
так одна по другій, що нема ні в день ні в ночі такої 
хвилинки часу, в котрім десьтам на світі не правиласяби 
Служба Божа, то легко зрозуміємо, що наш Спаситель 
бажає того, щоби всі люди мали постійно в памяти його 
страсти і смерть і про них постійно розважали. ^

А тимчасом кількож то є таких байдужних людий на 
світі, що того бажання Христового Серця навіть знати не

*) І. Кор. И. 26. -
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хочуть? Кількож то найшовби й наших вірних в Епархії, 
котрі чули нераз дзвінок їх парохіяльної церкви, що їх 
кликав на Службу Божу в будній день тоді, коли могли 
пійти і в церкві помолитися, а вони цего не зробили? А 
кількож є таких, що з пустих причин опускають Службу 
Божу навіть і в неділю й свята?! Вони всі не знають лю- 
бови Ісуса; вони не знають цего, що підчас Служба від
творюються в безкровний спосіб страсти Христові і Ного

• • U • ґ* • •смерть на хресті в тій ціли, щоои вірні пригадували сош 
їх і над ними розважали, та щоби через св. Причастє 
ставали учасниками заслуг Христових і всіх ласк, що нам 
їх Ісус Христос вислужив через свої страсти й смерть.

Ісус Христос бажає того дуже, щоби ми цінили 
його страсти. Він за життя часто о них з Апостолами 
розмовляв. Одного разу здавалося навіть св. Петрови, що 
Ісус Христос трохи пересадно о них говорить, бо коли 
почув як Ісус оповідав, що в Єрусалимі буде багато тер
піти гід старшин жидівської, від архієреїв і книжників, та 
що вони його вбють, тоді сказав до Христа: хрань Господи! 
,,не імат бити тебі сієи *)> — воно тобі так не буде; але 
на се почув від Ісуса Христа памятні слова: „іди за мною, 
сатано соблазнь мі єси“ 2)! Ті слова: »геть від мене са
тано, бо ти згіршеннєм для мене*, сказані до св. Петра, 
вони сказані й до кождого того христіянина, що не знає 
й не вірить, що така була Божа воля, що Ісус Христос

• о •міг спасти людський рід лишень через свої страсти, через 
муку і через свою смерть на хресті. Томуто ми обовязані 
цінити собі страсти Христові так високо, як спасення 
власної душі.

Ісус Христос навіть посеред слави й радости підчас 
Преображення на Таворській горі, говорив з Мойсеєм 
і Іллею про свою смерть, що її мав понести в Єрусалимі3), 
— а по своїм воскресенню заховав навіть на своїх руках, 
ногах і на своїм Серцю рани, що їх для спасення гріш
ників на себе приняв; все те свідчить о тім, як він високо 
цінить свої страсти. Це повинно вистарчити для нас, щоби 
й ми Христові страсти цінили собі високо і їх сердечно 
любили. Якщо ми нині здорові і в Божій ласці, то завдя
чуємо це лишень ранам Христовим, бо як нас навчає Дух

1)  Мт. 16. 22. —  ’) там. 23 —  ’) Л. 9. 31.
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святий, ,,язвою єго“ , це є раною його, „ми ізціліхом“ . 
Рани Христа страждучого, це одиноке жерело ласк для 
нас грішників;, тому треба нам придбати собі знання цего 
Божого жерела, щоби ми знали як до нього приступати, 
як в нім черпати Божі ласки, як пити його воду, як в нім 
обмиватися, як в нім купатися. Так, так, дорогі мої в 
Христі; Рани Христа страждучого це Божа купіль для 
нас, в котрій ми, як хочемо чистими бути, мусимо купа
тися і обмиватися.

Розуміли це добре Святі Божі, що тепер в Царстві 
небеснім тішаться щастєм вічним. Вони життєм своїм нав
чають нас що й ми такими як вони можемо бути як схо
чемо. Всю свою силу яку посідали, чи до поконування по- 
кус, чи до любови Бога, чи до повнення Його святої волі, 
вони черпали одиноко зі страстий Христових і з його свя
тих ран. Вони находили в ранах Христових надземську 
силу до поборювання найбільших трудностий, бо сі рани 
були для них живим доказом безконечної любови Бога до 
грішного чоловіка, а за сю любов вони старалися любовю 
відплатити. Чимало з тих Святих дійшли навіть до такої 
досконалости, що в заплату Ісусови Христови за це, що 
він добровільно з любови до наших душ приняв на себе 
терпіння й страсти, і вони також, з любови до Ісуса 
Христа, добровільно жили в праці, трудах і терпінню, а на
віть раділи з того, що могли з любови до Христа терпіти 
й Христа в той спосіб наслідувати. Щоби не говорити о 
других Святих, пригадую вам лишень св. Апостола Павла, 
що хоч в своїй молодости переслідував Христа, коли однак 
став Христовим учеником, так полюбив свого Учителя, 
його страсти і рани, що міг казати о собі: ,,яз язви Гос
пода Ісуса на тілі моєм ношу411) і уважав собі за найбіль
шу честь, що міг терпіти за приміром Ісуса Христа, коли 
писав: „мні.же да не бупет хвалитися токмо о кресті Гос
пода нашего Ісуса Христа142), це. значить: я не хочу хва
литися нічим іншим, лишень хрестом Господа Н. 1. Христа!

А ми, дорогі в Христі, чи не можемо наслідувати тих 
Святих? Таж вони були так само немічні як ми; неодин 
з них був може перед наверненням навіть більшими гріш
никами ям ми, а мимо цего вони дійшли до великої свя- 
тости, а ми лишаємося все поза другими. Чому це так ?

*) Гал. 6. 17. — там. 14.



Чи може Господь Бог тепер менше милосерний як був 
в часах коли вони жили? Чи може Божа ласка мала тоді 
більшу силу як сьогодня ? — Ні! дорогі мої. Ні Господь 
Бог не винен цему, бо Він незмінний, все всемогучий й 
любить нас грішників все безконечною любовю, — ні ласка 
його тепер не слабша а могуча таксамо як була давніше, 
— лишень ми самі ^цему винні: бо не стараємося знати
Ісуса Христа так, як його знали Святі, ані любити так, як 
вони його любили. Якщо страсти Христові, а особливо 
рани його, стануть для нас живою книгою, з котрої будемо 
вчитися кождого дня — так як це робили Святі — Христа 
ліпше пізнавати й любити, то будьмо певні, що й ми, по
дібно як Святі Божі, поступати будемо стало вперед, і так 
як Ангели по щаблях драбини Якова, дійдемо й ми до 
вершка святости, де Ьог у вічній славі царює.

Рішімся на се, дорогі мої в Христі! Зачнім від нині, 
зачнім від сьогорічного Великого Посту. Скажім собі так 
по правді, скільки то літ з нашого життя ми змарнували, 
бо ми тоді жили радше для світа як для Христа ? Чи не 
добре буде якщо посвятимо Ісусови Христови тепер хоч ті 
літа, що нам лишаються ще до життя ? Христос кличе нас 
за собою і просить, щоби ми взяли радо свій хрест на ра
мена, і йшли за ним1) ; св. Апостоли взивають нас рівнож, 
щоби ми „отложше г р і х ,  терпіннєм да течем на пред- 
лежащій нам подвиг, взирающе на начальника віри і со- 
вершителя Ісуса, іже претерпі к р е с т 1'1); закликають 
нас сі Божі післанці до борби з гріхом, а ставляють як 
примір перед очи Христа, нашого Божого полководця, 
придавленого хрестом... Рішімся, возлюблені в Христі, іти 
за сим полководцем; нехай хрест, на котрім Сгіаситель наш 
помер, нехай гвозді котрими його до хреста прибито, не
хай бичі котрими його катовано, нехай терневий вінець 
котрим його увінчано, нехай його святі рани... будуть від 
нині для нас поживою, котрою щодня кормитисьме наша 
душа, щоби здорова й сильна Божою силою заховала себе 
напевно на вічне життя в небі.

30*

, Щ е одна причина, дорогі мої в Христі, спонукати нас 
повинна доконче, щоби ми в сім Великім Пості більше як

’ • *- • • . . • д ;$

’) Мт. 16. 24. —  *) Євр. 12. 1— 2.



ншими літами старалися розважити побожно страсти Го
спода Н. І. Христа. Цею причиною є те, що Святійший 
Отець, Папа Римський, Голова Христової Церкви оголосив 
на цей рік всесвітній Великий Юв'лей, бо, як вже знаєте, 
в сім році минає девятнайЦять соток літ від хвилі коли 
Христос довершив викуплення людського роду, це є, від 
муки і смерти Христа на хресті.

Як бачите самі, дорогі мої в Христі, не можна й по
думати собі щось більше гідного й святійшого та серцю 
милійшого, як це, що ввесь світ христіякський обходитиме 
торжественно сю дорогу памятку. До цего, з тим роком 
ювілейним страстии Христа 1 оспода и смерти його на 
Голгофті, лучиться ще й багато інших світлих подій, що 
є звязані з відкуплення людського роду, як : установлення 
Пресв. Тайни Евхаристії, удідення священикам власти 
правити Служби Божі, перше св. Причастя на світі, на- 
значення При. Діви Марії Матірю всіх людей. Воскресен- 
ня Христове, уділення священигам власти відпускати гріхи, 
віддання св. Петрови Головства над цілою Христовою Цер
квою, Вознесення, Зіслання Св. Духа і пр., а всі ті події 
весь світ христіянський буде обходити в сім році торже
ственно, в спосіб ювілейний.

І якжеж нам не радіти з того та не дякувати Господу 
Богу за сю ласку,, що ми є дітьми правдивої Христової 
Католицької Церкви, в котрій цего року сплине на її ді- 
тий так много ласк і Божих дарів? Якжеж не згадувати 
нам вдячним серцем Свят. Вітця Папу Пія XI., цего 
великого Добродія нашої Церкви й нашого народу, зда
ється безнастанно лишень над тим продумувати, щоби 
всіх дітий Церкви в одно злучити і всіх щасливими зро
бити ?

Нехай отже Христос Господь подасть вам всім, мої 
дорогі Епархіяни, обильну свою поміч, щоби ви до 5-тої 
неділі сегорічного Великого Посту, першої по Поклонах, 
— в котру зачнемо цей Великий Ювілей, були вже до 
него як належить приготовані. Нехай Спаситель світа 
подасть вам ласку, щоби ви розважаючи його страсти 
і хрестну смерть добре пізнали його безконечну любов, 
якою нас полюбив і визволив з неволі гріха, — нехай 
вкінці, цей Обручник наших душ, поведе вас до відбуття 
доброї великодної Сповіди, а в св. .Причастю накормить
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вас Хлібом небеснмм, — своїм Тілом і Кровю, на дальшу 
дорогу й працю над усвяченнням ваших душ.

Благодать Господа Нашого Ісуса Христа, любов 
Бога Вітця й дари св. Духа, нехай будуть зі всіми вами. 
Амінь.

+ ЙОСАФАТ Егш.

Дано в Перемишлі, в празник Стрітення Господнього 
1933. р.

Ч : 32/Орд. — В справі великопостного пастирського
листа. *

Поручається Всеч. 0 0 .  Душпастирям відчитати вір
о о • • •ним повисшии пастирський лист замість ироповіди підчас 

Служби Божої в недідю Сиропустну там, де 0  0 . Душ- 
пастирі відправляти будуть, а в других церквах в слідуючі 
найблизші неділі так, щоби ві всіх церквах кождої парохії 
його відчитано.

Порубається рівнож зачати цього року̂  негайно вели- 
кодну сповідь, узглядняючі ювілейні обходи, що їх у пя- 
ту неділю Великоднього Посту зачнемо.

о
t  ИОСАФАТ Епп.

Ч. 662. — Зарядження на час постів в р, 1933 згл. до
Великого Посту в 1934 р.

У сьогорічних постах поручазмо придержуватись по
станов львівського провінціяльного Собора з р. 1891. р. 
(Титул XI. ст. 240. О постах).

Де однак заходилаби потреба розрішення, уд'ляємо 
Всч. О О. Душпастирам,: Катихитам і Сповідникам власть, 
по совіснім провіренню причин при узглядненню обставин 
розрішати від посту, з виїмком пятниць.

Особи користаючі з розрішення відмовлять приписані 
молитви.

Час пасхальний треває у нашій церковній провінції 
від понеділка І. Седмиці Вел. Поста аж до празника. Возне- 
сення Г. Н. Іс. Христа. • <
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Всч. 0  0 . Душпастирі і Катехити доложать усіх ста
рань, щоби як наилучше приготовити вірних до достойного 
приняття св. Тайн і дадуть їм нагоду, колиби цего бажали, 
відбути св. Сповідь перед постороннім. згл. сусідним свя
щеником, котрого до слухання св. Сповіди упросити нале
жить, по належнім оголошенні цего своїм вірним у по- 
передну неділю згл. свято.

На цілий час пасхальний уділяємо всім сповідникам 
власть розрішати від гріхів задержаних в Нашій Епархії. 
(Ними є : 1.) добровільне чоловікоубійство, 2.) тіл. змішання 
в І ст. споріднення або посвоячення, 3.) кривоприсяга в 
суді церковнім або світським, 4.) биття батька або матері, 
діда або бабки). Таксамо уповажнюємо сповідників до роз- 
рішання в згаданім часі від гріхів ради клятви задержаних 
Ординарієви Конституцією Апост. „Apostolicae Sedis modera
tioni" з р. 1869, а в які впадають: 1) Clerici in sacris constituti 
vel Regulares aut moniales post votum sollemne castitatis matri
monium (etiam quod dicitur civile) contrahere praesumentes; nec 
non omnes cum aliqua ex praedictis personis martimonium 
contrahere praesumentes. 2) Procurantes abortum effectu secuto.
3. ) Litteris apostolicis falsis scienter utentes, vel crimini in ea re 
cooperantes.

При розрішуванні від висше згаданих гріхів згл. клятв 
належить кождого разу накладати відповідну покуту прим, 
частіше принимання св. Тайн, милостиню і и.

В кінці пригадуємо всім 0 0 .  Сповідникам, що мають 
і на дальше власть привертати каючимся утрачене право 
petendi debitum conjugale (гл. Перем. Епарх. Відомости з р. 
1930 Ч. III ст. 56).

4. 663. — Речинець іспитів конкурсових о душпастирські
бенефіції в р. 1933.

Іспити конкурсові о душпастирські бенефіції відбудуть
ся цего року в днях 16 і 17 травня і 10 і 11 жовтня.

До іспиту конкурсового належить зголоситися на пів 
місяця перед речинцем іспиту.;

Священики, що перший раз здають іспит, обовязані 
зазначити в поданню чи і коли зложили іспит з догматики, 
моральної і церковного права, а перед самим іспитом пред- 
ложиіи письменно вироблені проповіди згл. егзорти.



Ч. 644. — Речинець іспитів з доґматики, моральної 
і церковного права в р. 1933.

Іспити з доґматики, моральної і церковного права від
будуться цего року в днях 10 мая і 4 жовтня.

До іспиту з доґматики приступають священики висвя
чені в р. 1932, до іспиту з моральної священики висвячені 
в р. 1981, а до іспиту з церковного права священики 
висвячені в р. 1930. В тих самих речинцях є -обовязані 
приступити до іспитів зі згаданих предметів ті священики, 
що були до цего покликані в попередніх роках, а ще доси 
їх не. зложили.

Вкінці пригадується що священики, яві не зложили 
повисших іспитів, не будуть допущені до іспиту конкур- 
сового, хиба що предложилиби умотивоване оправдання, 
для яких причин до згаданих іспитів не приступили.

Ч. 441. — В справі зібрання даних до тематизму.

В ціли зібрання даних потрібних для видання тем а
тизму на рік 1934 Еп. Ординаріят заряджує слідуюче:

Всеч. О.О. Парохи, Завідателі і Самостійні (Управля
ючі) Сотрудники предложать найдалі до 15. квітня ц. р. на 
звичайному піваркуші паперу такі дати:

1) назва (титул) парохіяльної й усіх дочерних церков, 
деревляні чи муровані і коли збудовані;

2) назва (титул) богослуж. каплиць на території па
рохії (назвати місцевість і дату побудовання, чи віцпусто- 
ва і т. д.);

3) назва місцевости, в котрій мешкає парох і відда
лення від кождої з дочерних церков;

4) назви місцевостий (міст, сіл і присілків) приналеж- 
них до парохії, в котрих однак нема церкви ані каплиці 
але є гр.-кат. вірні;

5) точне число гр.-кат. душ у кождій місцевости 
з окрема;

6) число душ лат. обряду а також чужовірців для 
кождої місцевости з окрема;

7) до якої парохії належать місцеві вірні латинського 
обряду і де є осідок пароха тзгл. сам. сотрудника;

8) імя і назвиско, рік уродж. свячень і канонічної
інституції пароха; д

34 ,
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9) імя і назвиско, рік уродж. і свячення сотрудника;
Ю) імена і назвиска рік уродж. і свячень інших свяще

ників гр.-кат. перебуваючих постійно на території парохії;
11) імя, назвиско і точна адреса патрона церкви;
12) осідок староства і віддалення від місця осідку 

священика. На случай, якби дочерна місцевість належала 
до іншого повіту, треба це зазначити окремо;

13) назва почти, телеграфу, суду повітового і зелізни- 
чої станції та точне віддалення від місця осідку иароха.

Еп. Ординаріят звертає увагу передовсім на Точні 
цифрові дати греко-католицьких вірних. Душпастир ’Є обо- 
вязаний знати, кілько має вірних у парохії, а якщо не 
знає точно, то на обчислення має доволі часу. Вихідною 
датою є день 1. квітня ц. р.

До подання якнайточніших дат зобовязується О.О. 
Душпастирів в совісти. У випадках легкодушного занед
бання Еп. Ординаріят доручить обчислення душ дотичному
0. Деканови згл. одному зі сусідних священиків на кошт 
нерадивого душпастиря.

Дати мають бути споряджені на піваркуші паперу і 
предложені О.О. Деканам найдалі до 15. квітня. Окремих 
аркушів, — як це мало місце давнішими роками — в цім 
році не висилається.

О.О. Декани вишлють зібрані дані вже дня 16 квітня 
до Еп. Ординаріяту без огляду на те, чи всі до того часу 
їх предложать, зазначуючи ев. власні сумніви на пооди
ноких аркушах.

Ч. 506. — Конкурс на опорожнені парохії.

З  речинцем до 15. квітня 1933. виставляється на кон
курс счідуючі опорожнені парохії.

Деканат Балигородський: 1. Горянка, 2. Рябе. — Дек. 
Бірчанський : Грозьова. — Дек. Бориславський: Рибник.— 
Дек. Буківський: Пулави. — Дек. Височанський: К расне.— 
Дек. Горлицький: 1. Боднарка, 2. Бортне, 3. Гладишів,
4. Долини, 5. Климківка, 6. Ліщини, 7. Новиця, 8. Рих- 
валд, 9. Смерековець. — Дек. Грибівський: 1. Баниця,
2, Бідьцарева, 3. Із би, 4. Королева руська, 5. Фльоринка.— 
Дек. Динівський: ГІавлокома. — Дек. Добромильський:
1. Макова, 2. Тарнава. — Дек. Дуклянський: 1. Граб,
2. /: Гирова, 3. Доніниця, 4. Крампна, 5. Поляни,
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6. Радоцина, 7. Ростайне, 8. Святкова, 9. Тиханя, 10. 
Чорне. — Дек. Жовківський: Пили. — Дек. Жукотин-
ський: 1. Галівка, 2. Гвоздець, 3. Дністрик головецький,
4. Липє. — Дек. Короснянський: 1. Близянка, 2. Ріпник,
3. Чорноріки. — Дек. Краковецький: 1. Малнівська воля.— 
Дек. Лежайський: 1. Краків, 2. Дубрівка. — Дек. Ліський:
1. Ліщовате. — Дек. Лупківський: 1. Воля Мігова, *2. Со-
линка, 3. Явірник. — Дек. Любачівський: 1. Милків, 2. Си- 
нявка. — Дек. Лютовиський: 1. Береги гор., 2. Хміль, 3. 
Поляна. — Дек. Медицький: Барич. — Дек. Мостиський:
Чернева. — Дек. Мушинський: 1. Матієва, 2. Ростока вел.,
3. Явірки. — Дек. Немирівський: 1. Матерів, 2. Щ ирець.— 
Дек. Перемиський: Сливниця.— Дек. Підбужський: 1. Під- 
буж, 2. Сприня, — Дек. Порохницький: 1. Дубецько, 2.
Крамарівка.—Дек. Равський : 1. Белзець, 2. Голе равське.— 
Дек. Риманівський: 1. Дальова, 2. Ясель. — Дек. Розлуць- 
кий: Свидник. — Дек. Сінявський: Майдан сінявський. —
Дек. Старосамбірський: 1. Білич. гор., 2. Лінина мала,
3. Лопушанка хомина. —■ Дек. Тіснянський: 1. Ветлина,
2. Криве ад Тісна, 3. Лопінка, 4. Терка, 5. Яблінки, 6.
Яворець. — Дек. Турчанський: Яблінка вижна. — Дек.
Чесанівський: Плазів.

Прошення внесенні не по формі і не заосмотрені по
трібними залучниками, а особливо без свідоцтва конкур- 
сового іспиту як і ті, котріб вплинули по дни 15. квітня 
1933, будуть уважані яко безпредметові.

Примічається, що Всч. 0 0 . ,  що одержать презенту 
на таку парохію, котра крім матерної церкви має одну або 
більше дочерних, зобовязуються в кождім часі, на жадання 
перемиського Еписк. Ординаріяту, згодитися на евентуальне 
відлучення дочерних церков разом з ґрунтами.

При тім Еписк. Ординаріят повідомляє всіх Отців, на- 
міряючих внести подання о приняття в спис на висше зга
дані парохії, що дотації їх і скількість ґрунтів приналеж- 
них до парохії будуть, без згляду на інституцію пароха 
на дану парохію, нормовані по гадці Конкордату і обовя- 
зуючих в Епархії норм за відомостю Апост. Престола.

4. 717. — Про церковну скарбону і господарку церковним
грошем.

Еп. Ординаріят пригадує отсим Всеч. Духовенству
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давніше оголошені зарядження що до господарки грошем 
церковної скарбони.

Гріш складений вірними на тацу в церкві має своє 
окреме призначення і священик не повинен уживати його 
на ніякі інші потреби окрім стисло церковних ані теж ви
позичати його.

Виїмково може він ужити цього гроша на інші як 
чисто церковні потреби лише за дозволом Еп. Ординаріяту, 
як напр. на оплату єпархіального щематизму, Еп. Відо- 
мостий і др. Не вільно теж уживати цього гроша на ви
датки для ерекції, як огородження приходської площі, по
права будинків І Т. Ц .

Дуже обережно належить також поступати при роб- 
ленні видатків коштом скарбони на парохіяльну бібліотеку 
та католицьку пресу.

В кождім окремім випадку належить постаратися о до
звіл Еп. Ординаріяту, який може трактувати подібні по
дання лише в таких випадках, коли церква є достаточно 
заосмотрена і якщо скарбона розпоряджає більшою сумою 
гроша.

Невказана річ побирати зі скарбони гріш на оплату 
катол. часописів також з оглядів чисто виховних, на котрі 
Еп. Ординаріят неоднократно звертав вже увагу Всеч. 
Отців. Вірних треба призвичаювати до того, щоби като
лицький часопис оплачували самі. Не може оплатити оди
ниця, тоді нехай їх більше зложать разом, або нехай 
уладжують збірку на ту ціль в брацтві чи в іншій установі. 
Вірні повинні зрозуміти, що католицький часопис, як сівач 
доброго зерна, заслугує на те, щоби за нього заплатити, 
та що їхнім обовязком є в нинішних часах підперти його 
так морально як передовсім матеріяльно. ОО. Душпастир 
не повинні теж з власної кишені передплачувати для своїх 
парохіян католицької газети, а якщо у виїмкових випадках 
се роблять, то дотичний читач повинен знати, що свяще
ник за нього заплатив, бо католицька газета даром не да
ється. Щ о інше є визичити комусь часопись до прочитання, 
однак кождого разу треба домагат ся його звороту. Х о
дить про те, щоби вірні, особливо менше свідомі, навчилися 
ставити католицьку пресу висше другого друкованого слова.

ОО. Декани зволять звертати Духовенству увагу на 
на повистпі моменти при нагоді дек. зборів та візитацій.
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Ч. 502. — Рішення Адміністрацийного Трибуналу в справі 
обезпечення церковної прислуги в Касі хорих.

Najwyższy trybunał Administracyjny 
L. R. 5303/30.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Najwyższy Trybunał Administracyjny w sprawie skargi Po

wiatowej Kasy chorych w Żółkwi na orzeczenie Urzędu Wojewódz
kiego we Lwowie z 8 i 11 marca 1930r. L. 221/29,246/29 i 251/29 
w przedmiocie ubezpieczenia na wypadek choroby gr. kat. djaków 
i pałamarzy, po przeprowadzonej dnia 3 czerwca 1932 r. rozpra
wie^ to po wysłuchaniu sprawozdania «sędziego — referenta, — 
oddala skargę, jako nieuzasadnioną.

P O W O D Y
Zarząd Powiatowej Kasy Chorych w żółkwi uznał Mykietę 

Mylana diaka w cerkwi w Zameczku, Senia Wowkuna diaka i Mi
kołaja Kułyka, pałamarza, w cerkwi w Artasowie oraz Pawła Sała 
diaka i Lucia Byka pałamarza w cerkwi w Krechowie za podle
gających obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek choroby i nało
żył na ks. proboszczów tych parafji jako pracodawców obowiązek 
uiszczenia składek ubezpieczeniowych za wyżej wymienionych pra
cowników w czasie od 1 stycznia 1924 do 31 grudnia 1926 w kwo
cie 53 zł. 04 gr. względnie 106 zł. 08 gr.

Starostwo powiatowe w Żółkwi nie uwzględniło odwołań ks. 
proboszczów i zatwierdziło decyzje Kasy Chorych z powodów 
w nich przytoczonych. Urząd Wojewódzki we Lwowie orzeczeniami 
z 8 i 11 marca 1930 r. L. 221, 246 i 251/29, uwzględnrł odwołania 
ks. proboszczów i uchylił orzeczenia Starostwa i Powiatowej Kasy 
Chorych, ponieważ przeprowadzone dochodzenia wykazały, że 
osoby wymienione na wstępie pełniły swe czynności w cerkwi 
dobrowolnie z poczucia religijnego i że zajęcie ich nie opierało się 
na stosunku roboczym lub służbowym i dlatego nie podlegają one 
obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek choroby po myśli art. 3 
ustawy z 19 maja 1920 r. Dz. Up. 272.

Na te orzeczenia wniosła Powiatowa Kasa Chorych w Żółkwi 
skargę do Najwyższego Trybunału Administracyjnego, który roz
ważył co następuje:

Skarżąca Kasa Chorych podnosi zarzut, że wbrew zapatrywa
niu pozwanej władzy z przeprowadzonych dochodzeń wynika, iż 
wymienione na wstępie osoby pełniły swe funkcje diaków wzgl.
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pałamarzy na podstawie stosunku służbowego do proboszczów 
odnośnych cerkwi i za wynagrodzeniem pobieranem wprawdzie nie 
od służbodawcy, lecz od osób trzecich, co jednak wobec przepisu 
art. 19 ustawy z 19 maja 1920 Dz. Up. 272 jest bez istotnego zna
czenia dla stosunku służbowego, że zatem osoby te podlegają 
obowiązkowi uuezpieczenia na wypadek choroby na zasadzie art. 3 
cyt. ustawy.

Najwyższy Trybunał Administracyjny zaznacza, że cechą cha
rakterystyczną stosunku służbowego względnie umowy służbowej 
(o usługi) test obowiązek pełnienia usług dla osoby drugjej (służbo
dawcy) według jej dyspozycji (§ 1151 austr. kod. cyw.) Decydujące 
znaczenie dla kwestji, czy wymienione na wstępie osoby zatrudnione 
były w odnośnych cerkwiach na podstawie stosunku służbowego 
i podlegały obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek choroby, po
siada zatem ustalenie, czy osoby te były obowiązane do stałego 
pełnienia swych czynności i czy czynności te podpadają pod poję
cie usług spełnianych dla proboszczów tych cerkwi, jako służbo- 
dawców według ich dyspozycji.

Otóż ze znajdujących się w aktach sprawy sprawozdań orga
nów policyjnych i gminnych i protokolarnych zeznań stron wynika, 
że Mykieta Mylan, właściciel 13 morgowego gospodarstwa rolnego, 
z którego się utrzymuje, spełniał w czasie od 1 stycznia 1924 do 
31 grudnia 1927 funkcje diaka w cerkwi Zameczku w niedziele 
i święta i przy chrzcinach, ślubach i pogrzebach dobrowolnie z po
budek religijnych, bez wynagrodzenia, nie zaś na podstawie umowy 
z proboszczem względnie komitetem parafjalnym i że otrzymywał 
„za stratę czasu" od parafjan szczupłą zapłatę : że Seń Wowkun 
zmarły w r. 1929 i Mikołaj Kułyk, mając własne utrzymanie, speł
niały swe funkcje w cerkwi w Artasowie w niedziele i święta i 
podczas nabożeństwa dobrowolnie i zupełnie bezpłatnie, a od pa
rafjan otrzymywali bardzo drobne datki: że wreszcie Paweł Sało 
i Łuć Byk, gospodarze rolni, a ostatni także sekretarz gminny, peł
nili funkcje cerkiewne w Krechowie w niedziele i święta jedynie 
z poczucia religijnego bez żadnej umowy a przy ślubach, pogrze
bach i t. p. na żądanie stron za wynagrodzeniem „za stratę czasu".

W rekursach swych od orzeczeń Kasy Chorych i Starostwa 
w Żółkwi gr. kat. proboszczowie w Zameczku, Artasowie i Krecho
wie zaprzeczali, aby wymienieni pozostawali do nich w jakimkol
wiek stosunku służbowym i aby ich można uważać za służbo- 
dawców, obowiązanych do ponoszenia składek ubezpieczeniowych.

Z powyższych ustaleń nie wynika, aby wymienione na wstępie
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osoby były prawnie zobowiązane wobec proboszczów do stałego 
pełnienia czynności diaka wzgl. pałamarza. Również i czynności te, 
o ile mogłyby przy chrzcinach, ślubach, pogrzebach i t. p. być 
uważane za usługi świadczone osobom interesowanym i przez nich 
wynagradzane, to spełniane podczas nabożeństwa w niedziele i 
święta posiadają raczej charakter czynności wchodzących w zakres 
obrządku religijnego a nie usług spełnianych dla proboszczów jako 
służbodawców. Jeżeli zatem na podstawie powyższych ustaleń 
pozwana władza uznała, że wymienione na wstępie osoby nie były 
zatrudnione w odnośnych cerkwiach na podstawie stosunku służbo
wego z proboszczem i że wobec tego nie podlegają obowiązkowi 
ubezpieczenia na wypadek choroby, to Najwyższy Trybunał Admi
nistracyjny nie mógł się w tern dopatrzeć zarzuconej mylnej oceny 
prawnej stanu faktycznego.

Skargę należało zatem oddalić, jako nieuzasadnioną.
Warszawa dnia 13 września 1932 r. — (Підписи).

Х Р О Н І К А .

Крилошанські відзнаки одержали:

Ч. 553. о. Федоряк Антін парох в Лісковатім.
Померли:

о. Хотинецький Климентій парох в Черневі 2/2 1933. 

Душу єго поручається молитвам Всеч. Духовенства.

З  гр. кат. Еп. Консисторії. 

Перемишль, дня 20. лютого 1933.

о. Микола Грицеляк
канцлер.

t  ЙОСАФАТ
Епп.

Накладом гр. кат. Еп. Консисторії в Перемишлі.
Днукарня гр. кат. Капітули в Перемінили.



РІК 1933. Квітень Ч. IV.
-а-

П Е Р Е М Н Ш І Е П А Р Х І Н Л Ь Н І

ВІДОМОСТИ
Його Святість Папа Пій XI. проголошує надзвичай
не Літо Милостиве і Загальний Великий Ювилей 
в хвилі, коли добігає до кінця девятнадцять віків 

від довершення відкуплення людського роду.

П І Й  Е П И С К О П
С Л У Г А  Б О Ж И Х  С Л У Г ,

ПОЗДОРОВЛЕННЯ І АПОСТОЛЬСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ 
ВСІМ ВІРНИМ, ЩО ДО ЇХ ВІДОМА ДІЙДЕ ЦЕЙ ЛИСТ.

Спішимо сповнити обітницю, яку Ми дали в Наве- 
черя Різдва Ісуса Христа, не лишень Пресвітлому Збо
рові Отців Кардиналів і тим всім, що прибули до Нас 
побажати Нам щастя, але й цілому католицькому світові, 
заповідаючи надзвичайне Літо Милостиве і Загальний Ве
ликий Ювилей, коли добігає до кінця девятьнадцятий вік 
від довершення відкуплення людського роду.

А хотяй історія точно не усталила властивої дати 
відкуплення, однак сам факт відкуплення, а радше тодіш- 
ний спліт незвичайних подій є так важний і так поважний, 
що-не годиться поминути його мовчанкою. Тому нехай 
люде спонукані цею ущасливляючою подією бодай на хвилю
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відірвуть свої гадки від справ дочасних і переминаючих, 
що так немилосердно ними потрясають, а звернуть їх до 
справ небесних і вічних; і хай від теперішнього положення 
непевного і пригноблюючого піднесуть свій ум до того 
вічного щастя, до котрого покликав нас Христос Господь 
проливаючи Свою Кров і обсипуючи нас незчисленними 
преріжними добродійствами. Хай усунуться від гамору що
денного життя і »в свому серці застановляться* особливо 
на протязі cero памятного року, як дуже полюбив нас наш 
Спаситель і з якою горячою ревностю висвободив нас від 
неволі гріха; а так дійсно запалають збільшеною любовю 
і наче якоюсь, конечністю будуть приневолені до взаїмної 
любови для люблячого їх Спасителя.

Ч у д а  в і д к у п л е н н я .

Для користи усіх бажаємо тут бодай коротко повто
рити ряд cero рода Божих добродійств, з котрих також 
виринула правдива цивілізація, якою послугуємось і якою 
хвалимося. 1 так установлення на «Господній Вечері« Пресв. 
Евхаристії і уділення її поодиноким Апостолам, що були 
наділені священичим достоїнством на слова: »Робіть се на 
мій спомин* (Лук. 22, 19) і 1. кор. 11. 24). Сграсти Ісуса 
Христа, Його Розпяття і смерть за спасення людей; наста
новлення Марії Діви під хрестом Сина Матірю всіх людей; 
а відтак предивне воскресення Ісуса Христа, яке є умови- 
ною і певного запорукою нашого воскресення; відтак не
бавом уділена через Hero власть Апостолам відпускати 
гріхи; а також правдиве Першенство юрисдикції повірене 
і затверджене св. Петрові і його Наслідникам; вкінці Гос
поднє Вознесення. Схід св. Утішителя Духа а також опо
відання перший раз через Апостолів в спосіб чудесний 
і тріюмфальнии Ьвангелп. 1 іцож, дорогі сини, святішого; 
іцож більше достойного, щоби його обходити пропамятним 
торжеством? Бо з цих чудових подій і Божих дарів, якими 
закінчилося туземне життя Ісуса Христа, випливає для нас 
життя, яке є .правдивим життєм, а також родиться на довгі 
віки новий лад для цілої людської суспільности.

Сі проте події цілою душею розважаймо і їх горячою 
любовю почитаймо в сім покаяннім році. Побуджаймо себе 
до .горячої молитви, до цокадння. за наші провини, стара
ючись через молитву і покаянні діла 'забезпечити не лишень
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зведеної так многими блудами, розєцнаної так многйми 
ворожнечами і сварками, струдженої так многими журбами, 
загроженої так многими небезпеками.

Хай Премилосерний Бог дасть, щоби Милостиве Літо, 
яке небавом маємо розпочати, привернуло мир душам, 
Церкві всюди належиту свободу, а всім народам згоду 
і правдиве щастє.

С в я т о  п а м я т к и  Г о с п о д н і х  С т р а с т е й .

Тому що святкування цего Ювилею розпічнеся від 
надходячих Свят Пасхи і рівнож в пасхальнім часі закін
читься, уважаємо слушною річчю, щоби кождий Епископ 
заохочував своє стадо, щоби всі належито очистилися від 
гріхів в Тайні Покаяння і кріпилися Євхарисгійним хлібом 
не лишень у Великодному часі, щоби сповнити заповідь 
Церкви, але як найчастіше і як найчобожніше через ціле 
Милостиве Літо; а надто щоби у Велику Пятницю з особ- 
лившою ревністю розважали Господні страсти. Хай це буде 
особливий та не найменшої ваги овоч cero торжества.

А що повний відпуст, який небавом уділимо, на про
тязі покаянного року можна буде доступити лишень в Римі, 
горячо бажаємо, щоби ви, любі сини, як найчисленніше 
прибували як паломники до Вічного Міста; до цего Міста, 
що є наче осередком католицької віри, осшком і столицею 
Намісника Ісуса Христа. Бо ту можна віддавати честь 
пресвітлим Мощам Гдніх Страстей, на котрі ніхто з хри- 
стіян не зможе дивитися, щоби не відчув горючішої любови 
до Бога і нової заохоти до совершеннішоґо життя. Ту, як 
відомо, переховується стіл, на котрім по перецанні Ісус 
Христос освятив Ангельський Хліб і здивованим ученикам 
подав Себе під евхаристійними видами. Ту вкінщ, дорогі 
сини,маєте спільного Вітця, що з жичливим серцем на вас 
чекає і бажає випросити Боже благословення на вас, на 
ваші справи і ваші наміри.

Надто буде відповідною річчю, щоби на протязі цего 
року відбувалися численніші побожні паломництва до свя
тих місЩь Палестини. Там хай вірні оглядають і почитають 
само видовище тих; святих подій, що їх ювилей обходимо.

' Рівнож бажаємо, Щоби в сім ювилейнім році особливою
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побожністю окружено сі місцевости, де переховується 
особливі памятки Господньої Муки.

У д і л е н н я  Юв ил е ю.

Втішені надією тих обильних плодів, що їх в душі 
вже тепер переживаємо і в покірній молитві поручаємо 
Отцеві Милосердя, за згодою Всечесних Братів Наших 
Кардиналів Св. Р. Ц., силою Всемогучого Бога, блаженних 
Апостолів Петра і Павла і Нашою, для спасення душ і на 
пожиток католицької Церкви, w цим Листом заповідаємо 
і оголошуємо, бажаючи, щоби Його принято як заповідже- 
ний і оголошений, Надпорядочний Загальний Ювилей у сім 
Вічнім Міст', що розпочинається з днем 2. квітня б. р. 
і має тревати аж до 2. квітня 1934.

Всім проте вірним обох полів, що по належитім при- 
няттю св. Тайни Покаяння і Пресв. Євхаристії або того 
самого дня або в ріжних днях, у якім небудь порядку 
трикратно відвідають Базиліки: Лятеринську св. Івана, Ва- 
тиканську св. Петра, св. Павла при дорозі до Остії і св. 
Марії Більшої на Есквіліні і там помоляться в Нашім намі- 
ренні, милостиво у Бозі призволюємо і уділяємо на про
тязі цего Милостивого Літа повний відпуст цілої кари, що 
її мають понести за свої гріхи, як що перед тим отримали 
відпущення і прощення поповнених ними гріхів. В справі 
відвідування Базилік належить завважити, що вірні, котрі 
щойно вийшли з Базиліки по відбуттю святих відвідин, мо
жуть негайно назад вернути до неї і раз і другий в ціли 
других і третіх її відвідин. Установляємо це в сім намірі, 
щоби улекшити виповнення умовин.

Яким в загалі є намір Римських Папів, добре знаєте, 
дорогі сини; а яким є в теперішнім випадку, досить обширно 
виложили Ми вже передтим.

Крім cero постановляємо, що вірні можуть доступити 
цего відпусту не лиш для себе, але і для померших, і то 
тільки разів, кільки разів належито сповнять приказані 
діла.

Щоби молитви, які будуть відмовлятися в часі згада
них відвідин, горячіше заохочували і загрівали до розва
жання Божого Відкуплення а особливо Господніх Страстей, 
постановляємо і приказуємо ось що: крім сих молитов, що 
їх кождий самохіть відповідно до своєї побожности буде
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до Бога заносити, належить перед престолом, де перехо
вуються Найсв. Тайни, відмовити пять разів »Отче наш, 
Богородице Діво і Слава Отцу* а крім cero ще один раз 
в Нашім намірі; відтак кождий має відмовити перед 
образом Рознятого на Хресті Ісуса Христа три рази іспо- 
відання віри » Вірую* і один раз молитовку »Покланяємося 
Тобі, Христе, і благословимо Тебе, що Ти відкупив світ 
св. Твоїм Хрестом* або иньшу подібну молитовку; відтак 
треба удатися до Богородиці Діви і розважаючи її болі, 
відмовити там 7 разів Ангельське Поздоровлення »Бого- 
родице Діво* долучуючи один раз молитовку: „Мати Маріє, 
зділай се, благаю, щоби я рани Ісуса глубоко в серці моїм 
носив“ або иньшу подібну; вкінці належить приступити 
до Конфесії ц. є. до олтаря на середині церкви і ще раз 
побожно відмовити визнання католицької віри звичайною 
формулою, яку ми висше згадали. — Поставлені ту умо
вний, конечні до досгуплення повного відпусту ювилейного, 
уділюємо і для тих, що в наслідок недуги або якої іншої 
слушної перешкоди у Вічному Місті або в наслідок пере
шкоди виїзду або заскочені смергю ще не змогли доповнити 
приписаного числа відвідин, а навіть їх не зачали, в сей 
спосіб, що по належитій сповіди і св. Причастю можуть 
користати з ювилеиного відпусту таксамо, як колиби дійс
но відвідали чотири висше вичислені Базиліки.

Б а ж а н н я  Св. Отця .

Вкінці в Бозі заохочуємо вас, улюблені сини, чи за
мешкуєте в Римі, чи прибудете як паломники, щоби ви не 
поминаючи так догідної спосібности з найглибшою поша
ною відвиділи преславну каплицю Св. Мощей, що нахо
диться в Сесоріянській Базиліці Св. Хреста, а також щоби 
по звичаю серед молитов і розважань перейшли иа колінах 
по Святих Сходах.

А щоби цей Наш Лист лекше дійшов до відома всіх 
вірних, зараджуємо, щоби їх відбиткам, навіть друкованим, 
як що однак будуть власноручно підписані яким небудь 
прилюдним нотарем І заосметрені печаткою якогось цер
ковного Достойника, давано таку саму віру, яку би да
вано самому сему Листові, колиби його предложено або 
показано.

Нікому проте з людей не вільно цего письма, що
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містить в собі Наше заповідження, оголошення., уділення 
і зарядження зменшувати або зухвало поборювати. А ко- 
либи хтось на се відважився, нехай знає, що стягне на 
себе гнів Всемогучого Бога і св. Апостолів Петра і Павла.

Дано в Римі  у св. П е т р а ,  дня 6. січня, в празник 
Господнього Богоявлення, 1938 року, одинадцятого Нашого 
Архієрейства.

Е. Кард.  П а ч е  длі, Секретар Стану. Ф р. А. 
Кард ,  Ф р і в і р т ,  Канцлер св. Римської ІД. П е т р о  
Кард .  Г а с п а р і  — . Камерлєнго св. Римської 
Церкви. Ио с иф В і л ь п е р т ,  Декан^ Колегії Апо- 
стопьских Пронотарів. Домінік Ио р і о ,  Апо
стольський Пронотар.

Крім Енцикліки, якою Св. Отець заповів Загальний 
Надпорядочний Відпуст Ювилейний, видав Св. Отець для 
ЗО. січня 1933, 3 Апостольські Конституції дотичачі цего 
Ювилею.

. І так першою Апостольською Конституцією „Nullo  
ПОП tem pore“ з а в і ш у є  Св. Отець поза Римом на час 
Ювилею і для Східної Церкви з в и ч а й н і  в і дпуст и для 
жив и х ,  шо  їх о д н а к  вс і  м о ж н а  ж е р т в у в а т и  за 
п о м е р ш и X .

Не підпадають однак сему завішенні слідуючі відпусти 
установлені для живих: • .

I. Відпусти зискувані у хвилі ємерти (indulgentiae lucran
dae in articulo mortis). .

II. Вілпуст за відмовлення на голос дзвона молитви 
,,Ангел Господень“ або в пасхальному часі ,,Ангел вопіяшеи 
а як одно і друге не може статися, то пять разів „Бого
родице ДівоД

III. Відпуст за побожні відвідини церкви в часі 40- 
годинної адорації Найсв. Тайн.

IV. Відпуст, що його позискують ті, що супроваджа- 
ють Пресв. Евхаристію до недужих, або при сій нагоді 
посилають свічку або смолоскип, що їх другий має нести.

V. Відпуст за побожні відвідини каплиці Portiuncula 
коло Асижу.

VI. Відпусти привязані до святих місць Палестини,
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а се для користи тих, що в ювілейнім році відвідають тії 
святі місця.

VII. Відпуст недавно наданий для тих, що побожно 
відвідають печеру в місцевости Люрд, а це з нагоди 75- 
літного ювилею появи Божої Матери в згаданій печері. 
Цей відпуст в Люрд можна буде доступити в ювилейнім 
часі лишень раз, але кождого дня.

VIII. Відпусти, що їх уділяють Кардинали, Папські 
Нунції, Архієпископи і Епископи в часі Архієрейських 
богослужень.

Тою самою Конституцією завішує Св. Отець поза 
Римом на час ювилейного року всякі власти комунебудь 
дані розрішати від резерватів Апостольського Престола, 
звільнювати від цензур, розрішати від обітів і тіїж заміню
вати на інші діла, розрішати від неправильностей і пере
пон (ab irregularitatibus et impedimentis), о скільки мають бути 
виконувані поза Римом і його передмістєм, поза Палести
ною і поза Люрдом.

Виїмки під тим зглядом становлять:
I. Всі власти в який небудь спосіб уділені кодексом 

канонічного права.
II. Всі власти уділені Апостольським Престолом pro 

foro externo Нунціям, Інтернунціям, Апостольським Делега
там, а також Ординаріям і висшим Наставникам монаших 
Чинів і Законних Згромаджень насупроти своїх пічинеких.

III. Остають в силі уповажнення, що їх pro foro in
terno звичайно уділяє св. Понітенціярія Ординаріям або 
сповідникам, але лишень тоді, коли той, шо відбуває спо
відь, в дану пору без ніякої шкоди не може удатися до 
Риму, о чім розсуджує Ординарій або сповідник.

Конституцією „Indicto  a N o b is“ уділяє св. Отець над
звичайні широкі власти на ювилейний рік усім сповідникам 
в Римі.

В 3-ій Конституції „Q u i um bratilem “ дає Св. Отець 
право користати з ювилейного відпусту і поза Римом мо
нахиням і іншим постійно перешкодженим. На основі цеї 
Конституції можуть доступити ювилейного відпусту:

І) Всі монахині о торжественних обітах, що жиють 
по монастирах, в котрих обовязує стисла клявзура; рів- 
нож кандидатки і новички тих згромаджень; таксамо і всі 
інші особи, що через більшу частину року перебувають
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по тих монастирах в діли образовання, або з якоїсь іншої 
слушної причини; вкінці всі прочі особи, мешкаючі в мо
настирі, що яко слуги або для збирання датків виходять 
поза монастирські мури.

II) Всі законні сестри з аоєдинчими обітами згрома
джень апробованих Папою згл. Епископом, хотяй не звя- 
зані строгою клявзурою, також їх кандидатки, новички і 
всі оссби, що з ними спільно жиють і мають в згрома
дженні domicilium або quasi domicilium.

III) Всі жінки, що ведуть побожне, спільне життя 
без ніяких обітів, що їх однак заведення церковна вдасть 
затвердила або на стало або на пробу; рівнож їх канди
датки, новички, вихованки, як також особи, що з ними 
спільно жиють як се було сказане під II.

IV) Всі жінки, що належать до згромаджень III Чина 
і за дозволом духовної власти під одним дахом ведуть 
спільне життя; рівнож всі, що з ними разом жиють як під П.

V) Дівчата і жінки в захистах» і домах притулку, хо- 
тяйби не були під проводом монахинь і законних Сестер.

VI) Ці пустинники, що ведуть самітне життя в без
настанній клявзурі віддані контемпляпії і належать до мо- 
нашого або законного Чина, як Трапісти, Камедули або 
Картузи.

VII) Католики обох полів, що находяться у неволі 
або у вязниці або на вигнанні або засуджені на роботи 
при карних домах і в домах поправи; також священики і 
монахи передержувані в монаших або інших домах поправи,

VIII) Христіяне обох полів, що в наслідок недуги, чи 
тілесної немочі не можуть в ювилейному році удатися до 
Риму або у Римі не можуть відвидіти приписаних Базилік; 
заняті по шпиталях доброохотно або за заплатою; ті, що 
приняли на себе обовязок поправляти других і ними 
управляти; рівнож зарібники працюючі на щоденне своє

• uудержання, які не можуть на так довгий час перервати 
своєї праці; вкінці старці понад 70 літ життя.

Для осягнення ювилейного відпусту мають ті всі від
правити св. Сповідь, приняти св. Причастя, помолитися 
в намірі св. Вітця, а саме о поширення католицької Цер
кви, о винищення блудів, о згоду між пануючими і о мир 
в цілій людській сусгіільности.

Замість відвідин Римських Базилік хай сповнять такі
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добрі діла, що їх з узглядненням здоровля і положення 
поодиноких і з огляду на обставини місця і часу означить 
Ординарій чи сам, чи через дієцезальних сповідників.

При виповнюванні згаданих умовин м о жу т ь  вони 
д о с т у п и т и  юв и л е йно г о  в і дпу с т у  на п р о т я з і  С вя
т о г о  Р о к у  т ільки раз і в ,  к і лько  р а з і в  виповнять  
п р ип ис а н і  діла.

В ра з і  н е б е з п е ч н о ї  с л а б о с т и  в и с т а р ч и т ь  з а 
чати в и к о ну в а ння  д о б р и х  діл, що  їх Е п и с к о п  згл.  
спов і дник о з н а ч и в  з а м і с т ь  відвідин Р и м с ь к и х  Б а 
зилік.

Всі згадані особи можуть в иб р а т и  собі котрого-  
небудь  с пов і дник а  а п р о б о в а н о г о  мі сцевим Е п и 
скоп ом.

Всім тим сповідникам уділює св. Отець повновласть 
при слуханні сповідей згаданих осіб в ціли позискання 
ювилейного відпусту розрішати при наложенні спасенної 
покути від всіх цензур і гріхів задержаних Папі або Ор- 
динарієві з виїмком екскомуніки затягненої через гріх 
єреси формальної і зовнішної і цензур задержаних Папі 
в найособливший спосіб. Сю вдасть можуть виконувати 
сповідники лишень в Тайні Покаяння і то по наложені на 
каючогося спасенних покут і вимог вказаних канонічним 
правом і правилами належної карности. З  цего  упов а ж-  
нення мо жу т ь  вони к о р и с т а т и  л ише нь  при тій 
сповіди,  яку к а ючиис я  п е р ши й  р а з  в і д б у в а є  в ці
ди п о з и с к а н н я  ювилейног о  в і дпусту .

Сповідникові, що його вибрала собі монахиня, уділяє 
св. Огець власть розрішати від всіх приватних обітів зді- 
ланих нею по зложенні торжественних законних обітів, 
хотяйби сі зовсім не противилися захованні правил. Ці 
сповідники одержують власть заміни способом диспензи 
(це є навіть на менше діло) всіх приватних обітів навіть 
заприсяжених, якими звязали себе Сестри в згромаджен
нях з поєдинчими обітами, жінки, що належить до III Чина 
законного, дівчата і жінки мешкаючі у спільних домах 
з виїмком обітів застережених Апостольському Престолові 
і сих, що розрішення від них виходидоби на шкоду третої
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особи або заміна менше здержувалаби від гріха, як сам 
обіт.

Подавши до відома в українськім перекладі Енцикліку 
Св. Отця Папи Пія XI, що нею заповідає ювилейний рік 
з нагоди 1900-ліття Відкуплення людського роду, про яку 
ми вже згадали у Нашім посланні пастирськім з дня 15 
лютого с. р. — та короткий зміст Апостольських Консти
туцій, що дотинать ювилейного відпусту, горячо поручаємо 
Всч. 0 0 .  Душпастирям, щоби у своїх проповідях в сім році 
ювилейнім часто повертали до сеї теми, як великим добро
дійством є відкуплення людського роду довершене Христом 
Спасителем на хресті на горі Голготі, що його плоди при- 
мінюються нам на кождій Службі Божій, при кождій св. 
Тайні. Щиро заохочуйте, Всч. Отці, своїх вірних, щоби 
охотно і обильно користали з тих жерел ласки Божої. 
Особливо учіть їх, щоби як найчастіше принимали св. 
Тайни Покаяння і Пресв. Евхаристії та свої діти вчасно 
провадили до Евхаристійного Ісуса по добре відбутій св.

•  *  о  •  и  исповіди. Іоді доперва сей рік ювилеинии стане правдиво 
покаянним роком і принесе обильні плоди для нас і на
шого народу.

Не жалуйте труду ані гроша, щоби дати парохіянам 
нагоду відбути місію або принайменше реколлєкції. Хоч 
як тяжка тепер кріза матеріальна, нарід з певністю допо
може жертвами на сю ціль, як що побачить добру волю і 
жертвенність зі сторони свого душпастиря.

Рівнож поновно Вас просимо: закладайте, де ще нема, 
товариства Апостольства Молитви і інщі релігійні брацтва 
та товариства і ведіть їх солідно.

Душпастир, що будучи довший час в парохії, не 
подбав для народу о місію, не заложив для парохіян брацтва 
чи товариства, яке успішно причинялобися до розвитку ре
лігійно-морального життя в парохії, не заслугує на імя 
пастира, але хиба на імя наємника-ремісника.

З  огляду на це, що ювилейний відпуст для живих 
з деякими виїмками можна буде доступити лишень в Римі, 
заохотять Всч. 0 0 .  Душпастирі тих своїх парохіян, що 
зможуть, до побожного паломництва у Рим, де вони будуть 
могти звидіти дорогі памятки Христових Страстей, гріб
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першого Намісника Христового, св. Апостола Петра, гроби 
премногих св. мучеників, що їх тіла спочивають в римських 
підземеллях т. зв. катакомбах, побачать також спільного 
Отця всіх христіян, Святійшого Вселенського Архієрея 
Папу Римського.

Дотично релігійних торжеств з нагоди ювилею зара
джуємо для нашої Епархії ось щ о :

Дня 2 квітня ц. р. ц. є в 5-у Неділю Вел. Посту як 
в день розпочаття ювилею відправлять Всч. 0 0 .  Душпа- 
стирі торжественну Службу Божу перед виставленими 
Найсв. Тайнами, відчитають висше подану Енцикліку, і по
яснять коротко зміст папських Конституцій дотичачих 
ювилейного відпусту та піднесуть, яке велике значіння для 

' христіян католиків має святкування цего ювилею. По за- 
амвоннш молитві наступить процесія з Паисв. іаинами, а 
по процесії суплікація з благословенням Найсв. Тайнами.

В неділі і свята належить і на дальше долучувати 
Службу »о умиренії Церкви**. Дуже горячо поручаємо 
Всч. 0 0 .  Душгіастирям, щоби крім майських, червневих і 
і жовтневих богослужень у всі інші будні дні ювилейного 
року відправляли відповідно до дня тижня або акафіст до 
Страстей Христових або молебен до Найс. Серця згл. 
Пречистої Діви і в сей спосіб дали вірним нагоду відви- 
дати Ісуса в Найсвятіших Тайнах і отворити перед ним 
своє серце у щирій молитві.

Рівнож горячо поручаємо закладати і відбувати дорогу 
хрестну, що у великій мірі може причинитися до злагід- 
нення терпінь, що їх тепер всі переживаємо.

Пригадуючи ще раз, що до доступлення ювилейного 
відпусту поза Римом через особи, що можуть його тут 
доступити треба 1) належито висповідатися, 2) приняти св. 
Причастя, 3) помолитися в намірі Св. Отця і 4) замість 
відвідин 4 Римських Базилік виповнити якесь добре діло 
призначене дієцезальним Епископом або сповідником, рівно
часно що до 4 умовини зараджуємо ось що: а) клявзурові 
монахині, їх новички і кандидатки замість посіщення цер
ков відмовлять 4 рази молебен до Пресв. Серця Ісуса або
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4 рази молебен до Прч. Діви Марії або в разі перешкоди 
4 рази вервицю в намірі св. Отця, додаючи кождого разу 
1 раз «Вірую в єдинаго Бога*, 1 раз «Кресту твоєму по
кланяємся Владико і т, д.« і 7 разів «Богородице Діво* 
на честь 7 болів Прч. Д. Марії.

Всі інші особи мають відвідати 4 рази місцеву церков, 
що в ній переховуються Наисв. Іаини і при кождім посі- 
щенні відмовити 6 Отченаш і 6 Богородице Діво, додаючи 
кождого разу 1 раз «Вірую, Кресту твоєму покланяємся 
Владико і 7 Богооодице Діво* в намірі св. Отця.

Хто не мігби відбути 4 посіщень церкви, має той сам 
обовязок, що клявзурові монахині.

Щ о до осіб хорих і замкнених у вязницях, уділяємо 
їх сповідникам вдасть замінювати посіщення церкви на інші 
побожні і милосерні вчинки, по осудові сповідника. Рівнож 
пригадуємо, що кождии, що бажає доступити ювилеиного 
відпусту, мусить находитися при виповненні останнього при
писаного доброго діла в стані освячуючої ласки і тому, 
колиби вже по сповіди поновно впав в гріх, мусить ще раз 
висповідатися (не вистарчить совершенний жаль); інших 
діл вже довершених нема обовязку повтаряти.

r p  иіаксамо звертаємо увагу, що до позискання ювилеи
ного відпусту не вистарчить великодна сповідь і великоднє 
св. Причастя, але треба ці св. Тайни для доступлення 
ювилейного відпусту осібно приняти.

Повідомляючи вірних про ювилейний відпуст пояснять 
при сім Всч. 0 0 .  Душаастирі і катехити, що відпусти за 
померших не підлягають завішенні, а також, що всі від
пусти призначені для живих можна жертвувати за помер
ших.

Вкінці належить заохотити вірних до несення помочі 
душам в чистилищі остаючим відаустами, яких собі не мо
жуть примінити.

На ч ас  ювилейног о  р оку  п о з в а л я є м о  усім 0 0 .  
Спо в і д ни к а м р о з р і ш а т и  від є п и с к о п с ь к и х  р е з е р 
ватів.

Кінчимо словами св. Аи. Павла : »Яко співробітники
напоминаємо вас, щоби ви не приймали Божої ласки на 
дармо. Бо каже: Приємного часу вислухав я тебе і в день
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спасення поміг тобі. Се ниві час догідний* се нині день 
спасення«. (II Кор. 6, 1—3).

Подякуймо Господу Богу, що дає нам добру нагоду 
навернути себе,, навернути наших вірних.

Всіх сил доложім, щоби у душах закріпити царство 
Боже. t  ЙОСАФАТ, Епп.

Комітет учасників свята
„УКРЯЇНСЬКД МОЛОДЬ ХРИСТОВІ".

В с т у п :
Святійший Отець Папа Пій XI. у свойому Різдвяному 

слові до народів оголосив з нагоди 1900-ліття Христових 
мук— »Святий Рік«, що треватиме від 2. квітня 1933. року 
до 2. квітня 1934 р.

Український Нарід, зокрема Українська Молодь, котра 
переживає історичну »Голгофту« мук свого існування, 
у »Святому Році* заманіфестує свою любов до Христових 
Ідеалів публичною релігійною маніфестацією у Львові.

Це буде великий протест проти підривання основ ре
лігії і релігійного життя у нас, і руйновання большевиками 
релігії і релігійного життя на Великій Україні.

Щоби це одиноке в нашому народі свято гідно від
святкувати, Архіегіархіяльний Інститут Католицької Акції 
для Українців за благословенням і під протекторатом Ви- 
сокопреосвяшенних Владик Галицької Церковної Провінції, 
приступає до організації цього свята.

Запорукою такого Великого Свята є організація учас
ників.

Архіепархіяльний Інститут Католицької Акції запро
шує всю організовану католицьку молодь української на- 
родности до активної участи. Зголошення прохається слати 
на адресу парохіяльного Уряду місцевости, де та органі
зація існує.

Зокрема свідомі католики-українці як духовні, так і 
світські негайно приступлять до обєднання молоді обох 
полів на це свято. З а  підставу обєднання молоді на свято 
бере Аепархіяльний Інститут Католицької Акції Церкву і 
її організаційні одиниці: парохію і деканат.
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Я. Правильник для парохії.
1. Н а з в а :

«Парохіяльний Комітет Учасників(ниць) Свята: «Укра
їнська Молодь Христові*.
1. Ціль:

Організаційно й морально приготовити молодь обох 
полів до свята: «Українська молодь Христові*, котре від
будеться на весну 1933. року (точніша дата буде подана 
окремим обіжником).
3. Пр о в і  ц: в Комітеті бере гр. кат. парохіяльний Уряд;

сам або через свого делегата.
4. Члени:

Членом цього Комітету може бути лише католик 
української народности в літах від 14—25 року. До орга
нізації можна вписувати всю католицьку молодь української 
народности в поданих літах.
5. В і д з н а к а :
Відзнакою Комітету і відзнакою учасників(ниць) 
свята є: (синє тло і жовті букви X  і Р), пришите 
на лівому рукаві повиїце ліктя.
6. П р а ц я  п р о в о д у  в ГІарохі ї :

Провід займеться організацією католицької молоді 
української народности. Окремо створить Комітет хлопців, 
окремо дівчат. На чолі цих Комітетів назначить провідників 
(провідниць).

До участи в святі належить вибрати найздоровіщих 
членів Комітету. Кожний парохіяльний Комітет є обовяза- 
ний дати щонайменше 10. учасників Свята (хлопців і дівчат). 

Провід Комітету займеться:
а) вишколенням учасників свята (наука походу чвір- 

ками — точність і солідарність у днях свята, перестері
гання програми свята на хвилини);

б) вивченням «Католицького Гимну* (гл. співаник 0 0 .
Василіян з р. 1926. стр. 293. — «О спомагай нас...« пер
шу й останню часть); . , ..

в) приготуванням учасників; до святої Сповіди й свя
того Причастя в день свята;
1 г) безнастанним удержуванням звязку з Деканальним 
провідником Комітету свята:: «Українська Молодь Христові* 
і з Ценгралею: »Діловий Комітет Свята« Львів, вул. Сикс- 
туська 39а ;



55

д) приготуванням матеріяльних засобів (гроша) на по
дорож і поворот звязані зі святом. (У цій справі вийде 
окремий обіжник). У деяких справах може провід виру- 
чуватися провідником (-ицею) Комітету.

7. —• В ціди призбирання фонду зобовязати членів до 
добровільних грошевих вкладок. У випадку недостачі фон
дів на перевезення залізницею учасників свята слід вихо
вати їх у такому дусі, щоби підводами або пішки — про- 
гульками вибралися на свято.

8. — Після зорганізовання молоді і приготовання у
часників на свято здати письменний звіт через деканаль- 
ний Комітет до Ділового Комітету Свята найдальше до 
кінця березня 1988. р.

9. — Парохіяльний Комітет учасників свята «Україн
ська Молодь Христові« перед відходом згл. від'їздом на 
свято, злучаться в «Деканальний Комітет Учасників Свята 
«Україпська молодь Христові« (окремо хлопці, а окремо 
дівчата), і разом буде становити о к р е м у  о д и н и ц ю  в часі 
свята під одним прапором і одним провідником, якого ви
бере Деканальний Уряд у порозумінню зі всіми парохіяль- 
ними Урядами Деканату.

Б. Правильник для Деканату.
1. Провід Деканату: У місці осідку Деканату, Дека

нальний Уряд зорганізує провід „Деканальний Комітет 
Учасників (ниць) Свята Укр. Молодь Христові“ . — У склад 
проводу увійдуть:

а) провідник хлопців учасників свята
б) провідниця дівчат-учасниць свята
в) хорунжий для хлопців і хорунжа для дівчат
г) справник подорожі (обовязково священик)
д) секретар — провадитиме діловодство звязане зі 

святом.
2. Деканальний Комітет Учасників (иць) свята «Укра

їнська Молодь Христові» справить на це свято прапор, 
окремий для Комітету дівчат, окремий для хлопців. Взір: 
синє полотно — вимір 150 X 100 цм. на ньому ініціял 
Христа жовтою краскою: (подібний до відзнаки
учасників). Прапор прикріпиться на окремому дер
жаку, котрий буде нести хорунжий (а).

3. Провідник „Деканального Комітету Учасників Свята
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Українська Молодь Христові1* що місяця провірить по па- 
рохіях діяльність парохіяльних Комітетів і при кінці кож
ного місяця зложить звіт Архіепархіяльному Інститутові 
Католицької Акції (Діловому Комітетові).

4. Учасники краєвого свята: „Українська Мододь
Христові4* будуть поділені на 54 Деканальні Комітети, кот
рими проводитиме провідник ,,Ділового Комітету Свята'1, 
з рамени Архіепархіяльного Інституту Католицької Акції.

В. Кінцева постанова.
Після скінчення свята організаційні одиниці як паро- 

хіяльні, так і Деканальні Комітети становитимуть підставу- 
субстрат до організації гр. кат. молоді української народ- 
ности під назвою «Католицька Акція Української Молоді* 
(у скороченні ,,КАУМ“ ) у Польщі. Статут цеї організації, 
окремо для хлопців і окремо для дівчат, приготовляються 
разом з правильником однострою для її членів.

Х Р О Н І К А .

Іменовання:
Ч. 589. о. Жарський Іван, декан і парох в Глудні одержав 
титул Радника Еп. Конститорії. — Ч. 1121. о. Мухнацький 
Яків, парох в Мокротині деканом жовківським. — Ч. 1842.
о. Галушка Ігнатій, парох в Загірю заступником декана 
рудецького. •

Крилошанські відзнаки одержали :
Ч. 1248. о. Боднар Евген, парох в Смерекові.

Померли:
о. Сливинський Михайло, б. декан ліський, парох в Ти- 

ряві волоській 17/8 1983.
Душу єго поручається молитвам Всеч. Духовенства.

З  гр. кат. Еп. Консисторії. 

Перемишль, дня 27. березня 1933.

о. Микола Грицеляк
канцлер.

і  ЙОСАФАТ
Епп.

Накладом гр. кат. Еп. Консисторії в Перемишлі. 
Друкарня гр. кат. Капітули в Перешпили.



РІК 1933. Травень Ч. V.

П Е Р Е М Н Е Ш  щ т т  Е І А Р Х І І Л Ь І І

ВІДОМОСТИ
Ч. 2684. Духовні вправи для священиків.

Cero року відбудуть духовні вправи всі священики, 
котрі cero обовязку з якоїнебудь причини не сповнили 
в означенім реченці, дальше всі безженві, висвячені до 
1982. р. включно, вкінци жонаті, котрі останній раз від
правили реколєкції 1930. р.

На переведення сих духовних вправ визначується 4 
серії: 2 для безженних священиків і 2 для жонатих. З  огля
ду на душпастирські обовязки священиків супроти вірних 
деякі Деканати, в яких є більше число Отців, обовязаних 
до відправи реколєкцій, ділиться на 2 частини, з котрих 
одна часть священиків буде могла відбути духовні вправи 
в одній серії, а друга в иншій.

І. С е р і я  д у х о в н и х  в п р а в  відбудеться виключно 
для безженних священиків в часі від понеділка 26. червня 
вечером до пятниці 80. червня рано, в котрій — як висше 
зазначено — обовязані взяти участь всі Отці висвячені як 
безженві до 1932. р. включно з отсих Деканатів: Балиго- 
родський, Бірчанський, Буківський, Височанський, Горлиць- 
кий (І. частина), Грибівський (І. часть), Динівський, Добро- 
мильський, Дуклянський (І. часть), Жовківський, Жукотин- 
ський, Комарнянський, Короснянський, Краковецький, Ку- 
ликівський, Лежайський, Ліський, Лучанський, Любачівський, 
Лютовиський і з м. Перемишля (І. частина).
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II. С е р і я  відбудеться також лише для безженних від 
понеділка вечером 17. липня до пятниці 21. липня рано,

• о  • • * z * ' •в котрій візьмуть участь всі прочі оезженні священики.
III. С е р і я  буде від понеділка вечером 24. липня до 

пятниці 28. липня рано, в котрій візьмуть участь жонаті 
священики отсих Деканатів: Балигородський, Белзький І. (по
ловина), Бірчанський, Бориславський, Буківський, Варяж- 
ський (І. частина), Великомостенський (І. часть), Височан- 
ський, Горлицький, Грибівський, Динівський, Добромильський, 
Дрогобицький, Дуклянський. Жовківський, Жукотинський, 
Комарнянський, Краковецький, Куликівський, Лежайський, 
Ліський, Лупківський, Лучанський, Любачівський, Лютови- 
ський, Мединицький (І. часть), Медицький (І. часть), Мос- 
тиський і Мушинський.

IV. С е р і я  буде від понеділка 31. липня вечером до 
пятниці 4. серпня рано, в котрій візьмуть участь жонаті 
Отці всіх прочих Деканатів.

0 0 .  Катехити обовязані взяти участь в реколєкціях 
разом зі священиками свойого Деканату в дотичній Серії 
і тому рівнож обовязані зголосити свою участь у свого 
о. Декана. Те саме обовязує і других священиків незаня- 
тих в душпастирстві.

Для належитого переведення сьогорічних реколєкцій 
Канцелярія Епископської Консисторії висилає списи свя
щеників обовязаних відбути реколєкції до Деканальних 
Урядів, а оо. Декани зголосять учасників до Еписк. Кон
систорії н а й д а л ь ш е  до 10. червня.

За виконання cero розпорядку відповідають в першій 
мірі оо. Декани.

Отці приділені до одної серії реколєкцій, не можуть 
бути приняті до другої серії без окремої згоди Еписк. Орди- 
наріяту, о що обовязані постаратись оо. Декани найдальше 
до 10. червня.

Зголошення від поодиноких священиків, прислані без- 
посередно до Еп. Консисторії, а не ч е р е з  д о т и ч н і  
Дек.  Уря ди ,  як також священиків, котрі не зголосили 
своєї участи, а приїдуть на реколєкції, не будуть узгляднені.

ОО. Учасники духовних вправ зголосяться в будинку 
Духовного Семинара в часі від 4— 6 години вечером перед 
реколєкціями; пізнійші зголошення не будуть узгляднені. 
Означену оплату складається при зголошенню згори. Та
кож належить привезти свою постіль.
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Священики, котрі відбули духовні вправи в однім з на
ших монастирів, є обовязані прислати до Еп. Консисторії 
посвідку відбутих реколєкцій через свої Деканапьні Уряди.

В інтересі самих Отців Учасників духовних вправ 
проситься о точне заховання виспіє поданих приписів.

Ч. 2685. В справі належитости за миро.
Належитість за миро від гіарохії виносить 2 зол.
Повисшу квоту позволяється побрати з церковної 

скарбони, а канцелярія Еп. Консисторії відтягне її з платні 
за липень 1938.

Ч, 2686. В справі належитости за Еп. Відомости в р. 1933.
Належитість за Епархіяльні Відомости на рік 1933 

виносить 6 зл. Квоту сю позволяється побрати з церковної 
скарбони, а канцелярія Еп. Консисторії відтягне її з платні 
за червень.

Всч. 0 0 . ,  які не побирають платні, як також 0 0 .  Ка- 
техити надішлють повисшу квоту до канцелярії Еп. Кон
систорії.

Ч. 563. — В справі книжочки : „Про чудотв. Ікону Матері 
Божої в Камінці Струмиловій".

Накладом гр. кат. церкви в Камінці Струмиловій по
явилася книжка о. Дра Ігнатія Цегельського: «Дещо про 
церкви та Чудотворну Ікону Матері Божої в Камінці 
Струмиловій «.

Автор присвячує головну увагу культові Чудотворної 
Ікони Струмило — Камінецької Божої Матері, а крім цего

•  О  •  .  і •  ,подає відомости про основання и важніші події з історії 
Камінки Струмилової, описує тамошні давні церкви і мо
настирі, подає історію брацтв, місій і відпустів, та історію 
будови нової церкви Пресв. Богородиці.

З  огляду на це, що й вірним Перемиської Епархії 
жовківського, сокальського й других поблизьких повітів, є 
знана чудотворна Ікона Матери Божої в Камінці Струмі- 
ловій, подаємо повисше до відома й поручаємо сю кни- 
жочку з тим, що вона причиниться до скріплення релігій
ного життя, та буде для вірних відбуваючих богомілля до 
Струмило— Камінецької Матері Божої і для . Духовенства 
цінною памяткою.
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Ч. 1460. Нові книжки.

Бр. Йосиф Ґродськии ЧСВВ. »Предвічна Женщина« або 
Життя Прч. Діви Марії, (Жовква), Видавництво ЧСВВ. Ціна 
цеї гарно ілюстрованої книжки, яка має 228 стор., вино
сить 2’25 зл. враз з почтовою пересилкою. Замовляти можна 
в Жовкві у Видавництві 0 0 .  Василіян.

Ч. 506. — Про набування книжок до парохіяльних бібліо
тек у катол. видавництвах і в Тов. „Просвіта" та про 

поборювання неграмотности.
Парохіяльна чи брацька бібліотека, з котрої моглиб 

користати якнайширші круги вірних, це установа без ко
трої в нинішних часах просто неможливо обходитися свя- 
щеникови, що хоче бачити будьякі успіхи своєї душ- 
пастирської праці. Пригадуючи Всеч. 0 .0 .  Душпастирям 
давніше в цій справі видані зарядження, поручаємо горячо 
доложити всіх зусиль, щоби парохіяльні згл. брацькі бі
бліотеки були вивінувані у якнайдобірніші книжки та щоби 
тих книжок було по змозі якнайбільше. Наше село й 
місто рветься до читання, а в зимових місяцях читає дуже 
богато. Та нам не може бути байдуже, що читають 
наші вірні. Якщо не подбають про лектуру для своїх па- 
рохіян. 0 .0 .  Духовні, то подбають про неї зовсім певно 
вороги Церкви, очивидно зі шкодою для неї і для душ 
вірних.

Обовязок душпастиря зовсім ясний: він повинен по
старатися о бібліотеку добрих книжок для своїх парохіян. 
Ходилоб хиба о те, де взяти фонди на се, відки і які книжки 
спровадити.

Щ о до першого, то добре зорганізоване церковне 
брацтво навіть у сьогоднішних тяжких часах може здо
бутися на купно малої бібліотеки хочби зі самих член
ських вкладок. З  початку можнаби купити лише кілька 
книжок, а пізніше в міру впливу фондів бібліотеку комплє- 
тувати новими книжками. Ходить про те, щоби зробити 
початок і постепенно іти вперія, бо зрозуміла річ, що 
доброї бібліотеки ніхто не створить в одній хвилині.

Коли ходить о джерела закупна книжок, то тут на 
першому місці стоять наші католицькі видавництва в краю. 
Богато гарних видань для дітвори і старших по зниженій
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ціні має теж на складі То-во «Просвіта^у Львові, Ринок ч. 10. 
Котрі з уміщених у катальогах »Просвіти« книжки надають
ся до парохіяльних і брацьких бібліотек, в цьому зорєн- 
тується кождий о. парох, а якщо ні, то Еп. Ординаріят 
може в індивідуальних випадках уділити потрібних інформа- 
цій згл. служити списом надаючихся книжок.

Однак і найкрасша бібліотека не принесе богато хі- 
сна, якщо в парохії люди не будуть з неї користати задля 
неграмотности. Тому в парі зі закладанням бібліотеки по
винно, іти поборювання неграмотности.

Акцію поборювання неписьменности ведуть з чималим 
успіхом наші освітні установи на місцях. В січ році таку 
акцію на ширше закроєну міру розпочинає То-во »Про- 
світа«. Еп. Ординаріят заохочує Всеч. Отців, щоби зі сво
його боку піддержали цю акцію, а то з добре зрозуміло
го інтересу Церкви. Якщо священик випустить цю справу 
зпід ока, тоді займуться нею другі і можуть легко вико
ристати на шкоду релігії і катол. Церкви.

Душпастирська второпність вкаже кождому зі Всеч. 
Отців, як тією справою занятися і як її повести.

Ч. 61/Орд. — В справі урядової кореспонденції церковних
властей і урядів.

На відповідне письмо Ґнєзнєнської Архієпископської 
Курії надіслало їй Міністерство В. Р. і О. П. таку відпо
відь (ІІ/ІІІ 1930 р. Nr. VI R. К. 5180/29):

У відповіли на повисите письмо заявляє Міністерство, 
що вважає, що а) почтовим урядам і агенціям прислуговує 
право контролі надаваних в отвертому стані, звільнених 
від почтових оплат посилок під оглядом змісту; б) церковні 
власти й уряди можуть висилати як посилки звільнені від 
зложення почтових оплат усі справи, що лежать в їх 
крузі ділання на основі державних законів а з окрема кон
кордату. — Отже о скільки йде про наведені в залучнику 
повисшого письма Міністерства почт. і телеграфів конкретні 
випадки, то повідомлення про науку релігії, про збори 
церковної чи парохіяльної ради, про години богослужень, 
мають бути без сумніву вільні від оплати, зате кореспон
денція в справі товариств, якими якийсь духовник займа
ється, не може з того привилею користати — Директор 
Департаменту Фр. Потоцький.
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Ч. 903. — Оголошення дотично 4-літної дівчини полишеної 
на краківськім зелізничім двірці.

З  кінцем 1918., або на початку 1919 р. стрінув якийсь 
Андрій Уляновський на желізничім двірці в Кракові жінку 
Українку, котра вертала з евакуації до дому в околиці 
Перемишля.

Уляновський заявив їй, що є готов взяти одну дитину 
на виховання, на що мати радо згодилася, віддаючи йому 
около 4-літну донечку, котру назвала Иосифа. По при
чині натовпу на желізничім двірці в Кракові та жінка за
гинула між людьми, і не сказала нічо, чи дитина є охре
щена, як називаєся, яке становище занимають єї родичі і 
де мешкають. •

Поручається Всеч. і Впр. 0 0 .  оголосити про це вірним 
з проповідальниці в церкві і евентуально донести Еп. Орди- 
наріятови відповідні дані про назвиско дитини, чи є охре
щена, і де мешкають єї родичі.

Х Р О Н І К А .

Іменовання:

Ч. 2448. о. Галушка Ігнатій, парох в Загірю — ру- 
децьким деканом.

Завідательства одержали:
Ч. 6437. о. Рожко Володимир. — Підбуж. Ч. 1294. 

о. Дідич Микола — Яблінка виж. Ч. 1295. о. Плахта 
Михайло — Чернева. Ч. 1318. о. Боберський Юпіян — 
Тарнава добром. Ч. 1298. о. Крут Семен — Свидник. 
Ч. 1296. о. Бортник Тома — Либохора. Ч. 1317. о. Го- 
рошко Михайло — Яблониця поль. Ч. 1032. о. Кондраць- 
кий Василь— Синявка. Ч. 1306. о. Гриник Василь — Ізби. 
Ч. 1312, о. Кондро Олексій — Матієва. Ч. 1305. о. Рудяк 
Василь — Крамарівка. Ч. 1308. о. Середович Василь — 
Гирова. Ч. 1286. о. Воробій Михайло — Добрачин. Ч. 1316. 
о. Костишин Володимир — Більцарева. Ч. 1336. о. Щурко 
Степан — Макова. Ч. 1319. о. Клачинський Антін — 
Гвоздець. Ч. 1313. о. Дмитришин Степан — Барич. Ч. 1337. 
о. Бурий Іван — Цетуля. Ч. 1338. о. Тиховський Лев —
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Коханівка. Ч. 1547. о.^Весоловський Петро — Тирява вол. 
Ч. 1778. о. Яросевич Йосиф — Колодно. Ч. 2262. о. Дутка 
Іван — Полнятичі. 4 . 2 5 0 2 .  о. Липин Петро — Кропильники. 
Ч. 2579. о. Тріска Иосиф — Малнівська Воля.

Сотрудництва одержали:
Ч. 983. о. Др. Степан Граб — Перемишль. Ч. 1314.

о. Білий Степан — Кульчиці. Ч. 1320. о. Савицький 
Дмитро — Грімно. Ч. 1303. о. Пристай Володимир сам. — 
Яблонів. Ч. 1295. о. Тимчук Семен— Вільшаник. Ч. 1293.
о. Білинський Петро — Комарники. Ч. 1299. о. Кот Ан
дрій сам. — Опарівка. Ч. 1304. о. Тимняк Ізидор сам. — 
Вислок в. Ч. 1311. о. Веселий Володимир — Доброгостів. 
Ч. 1279. о. Заяць Микола — Лінина вел. Ч. 1284. о. Ми
кита Микола сам. — Розділе. Ч. 1282. о. Мацюрак Севе- 
рин — Довге. Ч. 1287. о. Дяк Василь — Орове. Ч. 1278. 
о. Скаб Михайло — Добрусин. Ч. 1285. о. Німилович 
Дмитро сам. — Яблониця р. Ч. 1275. о. Др. Панас Ми
кола — Журавиця. Ч. 1283. о. Евин Антін — Кречовичі. 
Ч. 1281. о. Чеверинський Степан — Городище. Ч. 1280. 
о. Павлик Роман — Міротин. Ч. 1277. о. Сенета Ми
рослав — Красна. Ч. 1315. о. Рибалт Володимир упр. — 
Туринка. Ч. 2578. о. Томашівський Іван — Кобильниця 
руська. Ч. 2575. о. Кузьмич Нестор — Добромиль. Ч. 2580. 
о. Дочило Михайло упр. — Старе Село. Ч. 2574. о. Ко
вальський Юрій сам. — Рихтичі. Ч. 2577. о. Пулик Олек- 
сандер — Туре. Ч. 2576. о. Гнат Дмитро сам. — Сушиця 
рик. Ч. 1807. о. Весоловський Михайло упр. — ЛиповецЬ 
рим.

Померли:
Ч. 2321. о. Боднар Володимир, парох в Кропильниках, 

декан рудецький 11. квітня 1933.
Ч. 2262. о. Дигдалевич Антін, парох в Полнятичах, 

б. декан порохницький 14. квітня 1933.
Душі їх поручається молитвам Всеч. Духовенства.

З  гр. кат. Еп. Консисторії.
Перемишль, дня 12. травня 1933.

о. Микола Грицеляк 1 ИОСАФАТ
канцлер. Епп.
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II. ч я с т ь .
о. О. ОРСЬКИЙ.

Нове право про збори в Польщі.
(Дальше).

8. Арт. Повідомлення згл. подання о дозвіл має містити 
в собі: а) імя і назвиско та адресу того, що скликує збо
ри; б) докладне заподання місця, часу і початку зборів; 
в) ціяь і програму зборів; г) заподання мови, в якій бу
дуть відбуватися наради, якщо вони не будуть вестися 
в державній мові. 9. Арт. (1) Влада може заборонити від
буття зборів в льокалі, о скільки воно противиться припи
сам закона про збори, або приписам карних законів, або 
якщо загрожувалоби безпеці, спокоєві або прилюдному 
порядкові. (2) Заборона має бути подана до відома зголо- 
шуючого на письмі зі заподанням причини найпізніше один 
день перед зборами. 10. Арт. Якщо зайшлиби обставини 
заподані в 9. Арт. влада заборонить збори під голим не
бом. 11. Арт. (1) Не вільно відбувати зборів під голим не
бом у відступі У* км.: а) від місця урядового побуту пре
зидента републики; б) від місця засідань сойму, сенату 
і народніх зборів і то протягом часу сесії. Це саме відно
ситься до військових обєктів, магазинів вибухових матеріа
лів, укріплених місць, місця вправ і стрільниць. (2) У по
одиноких випадках може воєвідська влада загальної адмі
ністрації виїмково позволити на відбуття зборів під голим 
небом у відступі 1І2 км. від військових обєктів висше ви
числених в порозумінню з дотичним начальником округа 
корпусу.

По я с не ння .  Постанови другого розділу відносяться 
тільки до прилюдних зборів в льокалях і під голим небом, 
прилюдних маніфестацій і походів, пропагандових переїздів 
на возах і самоходах.

5) Право скликування cero рода зборів має тільки 
особа, що задоситьучинила законом вимаганим прикметам. 
І так вона мусить бути: а) польським горожанином; чу
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жинці не мають проте права скликування прилюдних збо
рів і бути на них предсідниками; б) повнолітною, себто 
скінчити 21. рік життя. Судово уповнолітнена особа не 
може скликувати зборів і ними проводити, бо повнолітність 
надана судом дає особі тільки приватні права; в) спосіб- 
ною до правних актів. Особа позбавлена розуму або така, 
що находиться під курателею, є позбавлена права, склику
вати збори.

6) При скликуванню прилюдних зборів належить роз- 
ріжнити, чи вони мають відбутися в льокалі чи під голим 
небом. Прилюдні збори в льокалі вимагають тільки зголо- 
шення до компетентної влади, себто повітового згл. город- 
ського староства. Зголошення належить доконати в такім 
часі, щоби влада одержала зголошення найпізніше на два 
дні перед зборами, як прим, прилюдні збори в льокалі ма
ють відбутися в четвер, то зголошення мусить вплинути до 
влади найпізніше в понеділок. І збори можуть відбутися, 
коли влада не повідомить про заборону зборів. Право ви
разно приписує, щоби зголошено збори на письмі; для- 
того неважним є устне, телефонічне зголошення або до 
протоколу. Коли придюдві збори мають відбутися поза 
осідком повітової влади загальної адміністрації (староства) 
на прикл. в селі, то зголошення можна (не муситься) до
конати за посередництвом найблизшого постерунку поліції. 
Той припис має на ціли улегшити обовязок зголошення 
зборів до влади. Але і тоді дводневний термін числиться 
не від часу зголошення зборів на постерунку поліції але 
від cero часу, коли зголошення вплинуло до староства. 
Річ ясна, що сю дорогу можна виминути і вислати зголо
шення впрост до староства. На жадання сторони, котра 
зголошує збори, влада є обовязаною видати безплатно по
свідку про доконане зголошення зборів. Є вказаним, по
старатись про таку посвідку, щоби посідати доказ випов
нення обовязку зголошення зборів перед поліцією, непо- 
відомленою про збори. Але контрольні органи не мають 
права, жадати такої посвідки, коли збори відбуваються 
в льокалі. Влада безпеки (поліція) має сама ствердити, що 
збори правно зголошено. Розбиття поліцією зборів в льо
калі правно зголошених з причини браку посвідки, наражує 
її на карно судову відповідальність з 286. арт. карного 
кодексу.
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7) Збори під голим небом можуть відбутися тільки тоді, 
коли перед їх розпочаттям надійде виразне позволення влади. 
Без виразного позволення староства не вільно відбувати 
прил. зборів під голим небом. Подання про дозвіл на скли- 
каннє зборів під голим небом мусить надійти до влади на 
три дні перед зборами.

8) В письмі зголошення згл. в поданню о дозвіл на 
скликання зборів, так в льокалях як і під голим небом, на
лежить заподати імя, назвиско і адресу скликуючого збори. 
Зі змислу права випливає, іцо зголошення згл. подання
0 дозвіл може доконати тільки фізична а не правна особа
1 тільки та особа, що уряджує збори. Наведення інших 
даних щодо особи скликуючої збори, як заняття, стано- 
виско, вік і т. п. не є конечне. їх моглаби влада домага
тись в тім випадку, колиби з огляду на особливші обста
вини заходили сумніви щодо ідентичности особи, колиби 
на прим, в даній місцевости під тою самою адресою меш
кали дві особи того самого імени і назвиска.

В зголошенню зборів згл. поданню о дозвіл належить 
докладно подати місце і час зборів. Ціль cero припису є 
та, щоби староство знало, де має евентуально вислати 
свойого представника і щоби на час провірити, чи місце 
є на збори відповідне зі санітарних, огневих, будівляних 
оглядів. Збори мусять відбутися в місци поданім в письмі, 
бо в противнім випадку влада уважатиме збори як не зго- 
лошені. Припис права не вимагає, щоби в письмі подати 
імя і назвисько власника льокалю, чи ту обставину, яка 
стверджувалаби право, використування льокалю на збори. 
Однак в деяких випадках повинен скликуючий збори по
старатися і про cero рода посвідку, щоби скликуючий міг 
евентуально усунути ті особи, котрі в разі потреби не хо- 
тілиби опустити льокалю. Час зборів належить означити 
як найточніше, на прим, о год. 10. чи 15. Загальне запо- 
дання часу (перед полуднем, вечером) не вистарчає.

В зголошенню згл. поданню належить дальше запо
дати ціль і програму зборів. Право не вимагає докладного 
означення ціли і програми. Вистарчить тільки загально 
подати предмет, над котрим збори мають застановитися, 
примір. збори в ціли будови парохіяльної читальні. В про
грамі належить заподати порядок нарад без іменного ви
казу референтів, прим. 1) Отворення зборів; 2) Вибір пред-
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сідника; 3) Реферат; 4) Дискусія; 5) Голосовання; 6) Вибір 
комітету і 7) Спільна молитва. Порядок поодиноких точок 
можна змінити, чи то рішенням зборів чи самого предсід- 
ника. В зголошенню згл. поданню належить заподати і мо
ву, з виїмком польської, в якій будуть відбуватися збори. 
Наради можуть проте відбуватися в кождій мові, навіть 
незрозумілій для влади.

9) Влада може заборонити скликання зборів з причин 
виразно у праві наведених. До них належать слідуючі три 
причини. Коли відбуття зборів противиться а) приписам 
cero права про збори, або б) карним законам (коли збори 
скликано в ціли обговорення крадіжи, підпалу, убійства 
і т. п.); або в) загрожує прилюдній безпеці (лихий стан 
льокалю, склад учасників зборів насуває слушне підозріння 
взаїмної бійки); або прилюдному спокоєві (бурливий пере
біг зборів буде третим особам перешкаджати в нормаль
нім виконуванню їхніх занять; або прилюдному порядкові 
(наслідки зборів можуть викликати ограничення нормальних 
прав більшої скількости людей).

Заборону скликання зборів влада має видати на письмі 
з заподанням правних причин при рівночасному наведенню 
конкретних фактів. По мисли арт. 75. точ. 1. і 2. розпо
рядку Президента з дн. 22. III. 1929. Dz. U. R. Р. ч. 36 
і точ. 344 з дн. 24. III. 1928 р. про адміністраційне посту- 
повання, заборона не може бути загально умотивована, як 
примір. забороняєсь скликання зборів з причини загроження 
прилюдної безпеки, але мусить містити наведення кон
кретних фактів, які грозять в данім випадку прилюдній 
безпеці. Однак з важної державної рації може влада близ- 
шого умотивовання заборони не подавати. Проти заборони 
можна внести протягом 14 днів від дати доручення відклик 
до воєвідського уряду через староство, котре заборону 
видало. Заборону має доручити влада зголошуючому збори 
не пізніше як в дні перед відбуттям зборів. Однак пізніше зго- 
лошення заборони, прим, в сам день відбуття зборів, не дає збо
рам титулу правного відбуття. Сей термін обовязує тільки 
владу і такі збори може вона розвязати. Але спізнення 
видання заборони становить нарушення службових обовяз- 
ків і скликуючий збори чи учасники можуть перед ВИСІЛОЮ 

владою потягнути даний орган влади до дисциплінарної 
відповідальносте.
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10) 3  тих самих причин, що для прилюдних зборів
в льокалі, може видати влада заборону і на скликання збо
рів під голим небом. Але ся заборона не мусить міститися 
вже на письмі і не мусить бути дорученою в день перед 
скликанням зборів. Длятого належить оголошувати і скли
кувати прилюдні збори під голим небом доперва після по
переднього одержання позволення. Проти відмови відбуття 
зборів під голим небом прислугує рівнож право відклику 
до висілої влади, котрий належить внести протягом 14 днів 
від дня доручення за посередництвом влади, пі о відмову 
видала. •

11) Під місцем урядового побуту президента Р. П., 
засідань сойму, сенату і народніх зборів належить розуміти 
положення даного будинку. Заборона скликування зборів 
під голим небом у відступі 1/г км. від сих місць є абсо
лютно категоричною і її не можна ухилити жадним рішен
ням влади.

Розділ НІ. Відбуття зборів.
Арт. 12. У зборах не можуть брати участи узброєні 

особи з виїмком представників влади. Арт. 13. (1) Кожді 
збори повинні мати предсідника, котрий отвирає збори, 
проводить нарадами і замикає збори. (2). За предсідника 
уважається того, що скликує збори, доки він цеї чинности 
не поручить кому іншому, або збори за його згодою не 
виберуть собі іншого предсідника. 14. Арт. (1). За перебіг, 
порядок і спокій на зборах відповідає предсідник. Тому є 
він обовязаний придержуватися приписів і протиділати всему, 
іцо загоожувалоби безпеці, спокоєві і прилюдному поряд
кові. (2). Предсідник має право усунути зі зборів учасника, 
що своїм поведенням унеможливляє наради, або силою хоче 
їх ударемнити. (3). О скільки збори не піцчиняються заря
дженням предсідника, які він видає як сповнення свойого 
обовязку, або перебіг зборів противиться карним приписам, 
повинен предсідник збори розвязати. 15. Арт. (1). На кожді 
прилюдні збори може влада делегувати свойого представ
ника. (2). Цей представник влади має предложити предсід- 
никови свою делегацію. (3). Представник влади одержує 
відповідне місце. Предсідник є обовязаний на жадання уді
ляти йому інформацій відносно промовців і внескодавців, 
як рівнож відносно змісту зголошуваних внесків і рішень.
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16. Арт. (1). Представник влади має право розвязати збори: 
а) о скільки зайшлиби випадки предвиджені в 14. Арт. 
а предсідник не сповнить свойого ооовязку, або не при- 
міниться до жадання представника влади відносно розвя- 
зання зборів; б) як що предсідник після вичерпання ден
ного порядку не замкне зборів. (2). Розвязання зборів має 
попередити упімнення. 17. Арт. (1) Кождий учасник зборів 
має підчинитися зарядженням предсідника згл. представ
ника влади. (2). Сейчас після замкнення чи розвязання 
зборів зібрані є обовязані розійтися.

П о я с н е н н я .  12) Під зброєю, що її не можуть посі
дати учасники зборів, належить розуміти, на основі загаль
ного права, всякого рода предмети, котрі при нормальнім 
уживанню можуть спричинити ушкодження тіла. Урядові 
особи можуть тільки тоді мати зброю, коли беруть участь 
в зборах в службовім характері або коли зброя належить 
і поза їх службою до їхнього приписаного строю. Вій
ськові особи в чинній і нечинній службі не можуть взагалі 
брати участи в прилюдних зборах, з виїмком послів до 
сенату і сойму, воєводів, міністрів і віцеміністрів. Але і тоді 
сі останні не можуть виступати у військовім строю. Забо
рону участи в зборах узброєних осіб впроваджує право 
з огляду на прилюдну безпеку.

1В) Нормальний хід нарад і порядок зборів вимагає, 
щоби кожді прилюдні збори, чи то в льокалю чи під голим 
небом, мали свойого предсідника. Предсідником зборів є 
у праві завсігди скликуючий збори, і то так довго, доки 
сеї чинности він сам не поручить іншій особі або за його 
згодою збори не виберуть іншого предсідника. З  того ви
пливає, що без згоди скликуючого, збори не можуть ви
брати іншого предсідника.

14) До прав предсідника належить отворення зборів 
після провірення, що їх скликано по нормам гіравних при
писів. На випадок ствердження неформальностей і немож- 
ливости іх усунення, може предсідник зборів не отвиратш 
До предсідника належить весь провід нарад. Він має право 
усунути учасника зборів тільки в тім випадку, коли сей 
своїм поведенням унеможливлює наради. Коли предсідник 
зборів є рівночасно власником льокалю або його покори- 
стувачем, може візвати до залишення льокалю ті особи, 
котрі прийшли на збори без запрошення. До прав пред-
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сідника належить вкінци і замкнення зборів після вичер
пання порядку нарад.

Крім прав має предсідник зборів і обовязки. До них 
належить у першій мірі відповідальність за цілий перебіг 
прилюдних зборів. З  cero титулу є він обовязаний, чувати 
над перестеріганням приписів права, і протиділати всему, 
що грозилоби безпеці, спокоєві і прилюдному порядкові. 
Обовязком предсідника є розвязання зборів тоді, коли збори 
не підпорядковуються його зарядженням звязаним з його 
предсідництвом, або коли перебіг зборів противиться кар
ним приписам. По думці арт. 164. карного кодексу підля
гає вязниці або арештові до двох літ сей, що бере участь 
в зборах, котрих ціллю є проступок, а карі вязниці або 
арешту до 5. літ сей, що cero рода збори уряджує або 
ними проводить. Предсідник підлягає сим карам вже тоді, 
коли такі збори толерує. Сама промова учасника зборів, 
шо містить в собі проступок або намову до проступку, не 
надає єще зборам характеру злочинної ціпи і за зміст cero 
рода промов предсідник не відповідає. Исго обовязком є 
тільки, безпроволочно відібрати такому промовцеві голос 
або і збори розвязати.

15. На всі прилюдні збори, так в льокалю як і під 
голим небом, може (не мусить) влада делегувати свойого 
представника. Він мусить виказатися перед предсідником 
зборів делегацією на письмі. Без писемної делегації пред
сідник не має обовязку допустити представника влади до 
участи в зборах. Колиби така особа, будучи мнимим пред
ставником влади, не хотіла зборів добровільно опустити, 
предсідникові прислугує право, покликати до помочі полі
цію в ціли його усунення а опісля внести зажалення до 
компетентної влади, коли се був державний урядник. Пред
ставник влади після виказання делегації має одержати місце 
по власному виборі. Представникові влади є обовязаний 
предсідник зборів подавати інформації про особи бесідників 
і внескодавців, як їх назвиска і адреси. Рівнож на жадання 
представника влади мусить предсідник зборів устно пере
класти внески. Змісту промов не обовязаний предсідник 
зборів передкладати.

16) Представник влади має право розвязати збори 
у таких, у праві предвиджених випадках: Коли предсідник 
зборів не перестерігає cero, щоби збори відбувалися по
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приписам права, (допустив до участи зборів прим, узброєну 
особу і т. п.); коли предсідник не протиділає всему, що 
загрожує безпеці, спокоєві і порядкові; коли предсідник не 
усуне зі зборів учасника, котрий своїм поведенням унемож
ливлює наради або намагається насильно їх ударемнити; 
коли предсідник не допильнує, щоби учасники підпоряд
кувались його зарядженням; коли предсідник не розвяже 
зборів мимо cero, що їх перебіг противиться карним при
писам; коли предсідник не приміниться до жадання пред
ставника влади відносно розвязання зборів; коли предсід
ник не замкне зборів після вичерпання денного порядку, 
який предложено владі. Колиби представник влади розвя- 
зав збори з інших причин, як тут наведено, предсідник 
може внести проти него зажалення до компетентної влади. 
Представник влади має попередити розвязання зборів осто
рогою. Після видання остороги має представник влади по- • • «-»лишити відповідний час для виповнення даних поручень. 
Осторога має на ціли, звернути увагу предсідникові зборів 
на неформальности, які зайшли у веденню зборів, щоби 
тим способом дати йому можність їх усунути і не допу
стити до розвязання зборів.

17. Кождий учасник зборів має підпорядкуватися віз- 
ванням і зарядженням предсідника зборів згл. представника 
влади. З  хвилею замкнення згл. розвязання зборів через 
одного з них, самі учасники мають безпроволочно розійти
ся. Сей обовязок не відноситься до власника льокалю, 
його родини і служби. Сей обовязок має дальше свою силу 
без огляду на се, чи збори замкнено згл. розвязано правно 
чи ні і з якої небудь причини. Ні предсідник зборів ні 
представник влади на випадок замкнення згл. розвязання 
зборів не мають обовязку, взивати учасників до безпрово- 
лочного опущення зборів. Вже в самім освідченню, що 
збори замкнено згл. розвязано, міститься завізвання учас
ників- до відходу. Невиповнення cero обовязку потягає за 
собою вину проступку і кари.

(Кінець буде).



ОПОВІСТКА.

Речинець Загальних Зборів Тов-а 
„Епархіяльна Поміч“ в Перемишлі.

Н а основі §  33. у ста в а  відбудуться Звичайні З а гал ь н і 
Збори Т о в ар и ств а  „Еп ар х ія л ьн а  П ом іч“ дня 7. червня 
1933 р. о год. 10. дополудня у великій салі гр* 
кат. Духовної Семинарії в Перемишлі

зі слідуючим дневним порядком:
1. О творення Зб о р ів ;
2. В ідчитання протоколу попередних З а г . Зб ор ів ;
3. З в іт  з д іяльности уступ аю ч о го  Вид ілу;
4. З в іт  провірної К о м іс ії;
5. Вибір 5. членів і двох заступ н и к ів  нового Виділу;
6. Вибір провірної К о м ісії;
7. Справа створення ем еритального фонду для свя

щ еників нездатни х до праці;
8. С права оснування свящ еничої б іб л іо теки ;
9. В нески  й зап и ти .
Перед Загальним и Зборам и відправиться в катедр. 

церкві о год. 9-ій С л уж б а  Б о ж а за розвій Т о в ар и ств а . 
Членам  Т о в а р и ств а  п р и гад ується  обовязок відправлення  
двох С л уж б  Б о ж и х : одної за  ж ивих а друго ї за  помер- 
ш их членів Т о в ар и ств а .

Перемишль, дня 29. квітня 1933.
ВИДІЛ.

Накладом гр. кат. Еп. Консисторії в Перемишлі. 
Друкарня гр. кат. Капітули в Перемишля.



РІК 1933. Червень Ч. VI.

П Е Р Е М Ш І І І Е Л Ш Ш Л Ь Н І

ВІДОМОСТИ
Ч. 3323, До Всеч. 0 0 . Деканів в справі заступництва 

в уряді Візитатора науки релігії в школах.

З  огляду на те, що імена і назвиска 0 0 .  Візитаторів 
науки релігії в школах мають бути подані до відома Кура
торі! і дотичних Рад шкільних повітових, Еп. Ординаріят 
повідомляє, що заподав шкільним владам покищо лиш 0 0 .  
Деканів, Містодеканів, Шкільних Комісарів і тих священи
ків, що до котрих 0 0 .  Декани окремо просили, щоби 
могли ними заступитися у візитації науки релігії.

Котрий з 0 0 .  Деканів задля розлогости деканату або 
з інших оправданих причин не мігби перевести візитації 
науки релігії, повинен про се вчас повідомити Еп. Орди
наріят і назвати священика, котрим бажавби заступитися 
в уряді візитатора, щоби Еп. Ординаріят зі своєї сторони 
міг це подати до відома шкільної влади.

Ч. 3168. — Обовязок оо. деканів і парохів щиро занятися
неопресвітерами.

Дуже важна се річ, якщо новопоставлений священик 
найде у перших літах свого душпастировання щиро бать
ківську пораду і заохоту та коли має щирого приятеля, 
що в часі небезпеки його перестереже і наставить на добру 
дорогу. Добре леребуті перші літа душпастирства звичайно
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дають молодому священикові належний напрям на ціле 
його життя і скріплюють у нього любов і цінення свяще- 
ничого покликання.

Тому тяжкий і святий обовязок мають 0 0 .  Декани 
і Парохи щиро чувати над цілим поведенням початкуючих 
священиків, подавати їм потрібну поміч та захоронювати 
їх від всего що небудь моглоби відводити їх від належного 
і ревного сповнювання священичих обовязків.

З  окрема ОО. Декани повинні звертати бачну увагу 
на се, щоби між парохами а сотрудниками були всюда 
унормовані відносини.

Ч. 3167. — Обовязок деканів дотично введення
оо. душпастирів.

До обовязків декана належить між іншими введення 
душпастирів в їх обовязки і віддання їм в імени і заступ- 
стві Ординарія церков, дібр, фундацій, легатів, всіх актів 
і книг, як також всіх церковних маєтків, що ними мають 
управляти (пор. Чинности і рішення Львівського пров. 
Собора з р. 1891 Титул VII гл. V т. З ст. 201).

Щоби декан міг належито сповнити сей обовязок му
сить бути при передачі душпастирського уряду або сам 
або через другого священика і точно провірити все, що 
віддає новопоставленому душпастиреві, списуючи з сеї 
чинности точний протокол.

З  окрема обовязані оо. декани впроваджувати особисто 
в душпастирські обовязки новопоставлених священиків.

Еписк. Ординаріят поручає 0 0 .  Деканам цего точно 
придержуватися.

Ч. 3324. — Речинець іспиту на дяків.
Іспит на дяків відбудеться в Перемишлі в дяківськім 

Інституті дня 4. липня с. р. о 10. годині рано.
Приватисти, які бажалиби бути допущені до cero іспиту 

мають внести свої подання через власний Уряд парох.
Всч. оо. парохи зволять при тих поданнях зазначити 

моральне поведення дотичного кандидата.

Ч. 3325. — Речинець до вношення подань о принятте до 
дяківського Інституту в Перемишлі.

Кандидати, які стараються о принятте до дяківського
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Інституту в Перемишлі на шк. р. 1933/34 мають внести 
свої подання через власний Уряд парох. до гр. кат. Капі
тули найдальше до кінця вересня ц. р. Необхідні услівя 
приняття суть слідуючі: 1) Свідоцтво хрещення. 2) Добре 
моральне поведення кандидата стверджене власним Урядом 
парохіяльним. 3) Укінчення IV. по крайній мірі III. кл. 
народних шкіл. 4) Добрий чистий голос. Перед приняттям 
до Інституту відбудеться вступний іспит в дяківськім Інсти
туті дня 6. жовтня ц. р. о год. 10. рано, на котрий всі 
кандидати мають явитися.

Ч. 3394. — Вакаційний час в Енископській Консисторії.

Повідомляється Всч. Духовенство, що вакаційний час 
в Еп. Консисторії і в Ординаріяті треватиме в сім році 
так як минувшими роками від 15. липня до 31. серпня.

Ч. 3035. — Конкурс на опорожнені парохії.

З  речинцем до 31. липня 1933 виставляється на кон
курс слідуючі опорожнені парохії:

Де к а н а т  Б е л з ь к и й :  Боратин (без Острова). Де к а 
нат  Б о рис л ав с ь кий:  Доброгостів. Б і рча  н сь кий:  Гро- 
зьова. В и с оч а н сь кий:  Либохора. К о р о с н я н сь к ий:
Ріпник. К р а к о в е ц ь  кий: Коханівка. Куди кі в с ь кий: Ко
лодно (без Печихвостів). Л е ж а й с ь к и й :  Краків. Лі ський:  
Тирява волоська. Л ю т о в и с ь к и й :  Поляна. По р о х ниць -  
кий: Полнятичі. Римані  вський:  Дальова. Рудецький:  
Кропильники. С а м б і р с ь к и й :  Самбір. Т у р ч а н с ь к и й :
Яблінка вижна. Г о р л и ц ь к и й :  Климківка. Гри б і в с ь к и й :  
Фльоринка. Д о б р о м и л ь с ь к и й :  Макова. Ду к л я нс ь к ий :  
Мшанна.

Прошення внесені не по формі і не заосмотрені потріб
ними залучниками, а особливо без свідоцтва конкурсового 
іспиту як і ті, котріб вплинули по дни 31. липня 1933, 
будуть уважані яко безпредметові.

Примічається, іцо Всч. 0 0 . ,  що одержать презенту 
на таку парохію, котра крім матерної церкви має одну або 
більше дочерних, зобовязуються в кождім часі, на жадання 
перемиського Еписк. Ординаріяту, згодитися на евентуальне 
відлучення дочерних церков разом з ґрунтами.

При тім Еписк. Ординаріят повідомляє всіх Огців, на-
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міряючих внести подання о приняття в спис на виспіє зга
дані парохп, що дотації їх і скількість грунтів приналеж- 
них до парохії будуть, без згляду на інституцію пароха 
на дану парохію, нормовані по гадці Конкордату і обовя- 
зуючих в Епархії норм за відомостю Апост. Престола.

Ч. 2842. — Нова книжка.
Вийшла з друку книжка: „Kościół Katolicki w ustawo

dawstwie polskiem*. 6  се збірник законів, що нормують 
відносини держави до Католицької Церкви в Р. П. П.

Один примірник згаданого підручника коштує 3 зл. 
Можна замовляти у Впов. Євсевія Копистянського, Рефе
рента Тернопільського Всєвідства в Тернополі, Воєвідство.

Ч. 3451. — Знесення австрійських розпорядків і декретів
дотично кат. Церкви.

Премієр Ради Міністрів і Міністри Внутрішних Справ, Вій
ськових Справ, Скарбу, Справедливости, Вірсісповідань 
і Публичної Освіти як рівнож Рільництва і Рільних Реформ 
видали слідуюче розпорядження в справі виконання поста
нов Конкордату заключеного між Апостольським Престо
лом та Польською Республикою.

На підставі 2 арт. устави з 23. квітня 1925 про затвер
дження договору з Ап. Престолом, іцо очеркує відношен
ня Держави до Римо-Кат. Церкви (Д. У. Р. Ц. ч. 47 поз. 
324) і арт. X X V  Конкордату заключеного між. А. Пре
столом та Польською Республикою (Д. У. Р. П. з 1925 р. 
ч. 72 поз. 501) заряджуєсь слідуюче:

§ 1. Крім законів, розпорядків і декретів дотично пред
метів що до них відносяться постанови конкордату а котрі 
знесено вже в інший спосіб виразно або мовчки, стратили 
обовязуючу силу по думці X X V  арт. Конкордату заклю- 
ченого між Ап. Престолом а Польською Республикою 
з днем введення його в жиїтє ц. є. з днем 2. серпня 1925 
ниіце наведені правні приписи.

1. Губерніальний розпорядок з 1. березня 1783 ч. 4293 
про поступованнє на випадок опорожнення бенефіції.

2. Декрет надворнсї канцеляр ї з 2 кі ітня 1802 ч. 151
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в справі умовин перенесення душпастиря в стан нечинний 
(спочинку). .

3. Губерніальний розпорядок з 15. травня 1821 ч. 24726 
що містить приписи про знаджування інвентарів (австр. 36. 
уст. прав, додатковий том 1814— 1826 стр. 78 ч. 88).

4. Декрет надворної канцелярії з 23. серпня 1821 ч. 
24009 в справі інтеркалярного заряду в єпископських 
столових добрах.

5. Декрет надворної канцелярії з 24 червня 1824 про 
обовязок вінкульовання церковних капіталів (австр. Зо. У. 
Пол. Т. 52. стр. 77. ч. 292).

6. Декрет надворної канцеляріі з 1. березня 1825 про 
поміщення теопьогічних учеників (питомців) і дозір над 
екстерністами (австр. Зо. У. пол. Т. 53 стр. 26).

7. Декрет надвірної канцелярії з 4, вересня 1835 ч. 
33097 в справі заховання fundus instructus духовним бене- 
фіціятом.

8. Розпорядок Міністра Віроісповідань і Освіти до
тично католицьких теольогічних заведень епархіяльних* мо
настирських і факультетів (австр. Д. У. П. ч. 319).

9. Рескрипт Міністерства Віроісповідань і Освіти 
з 11. серпня 1857 ч. 1091 Ц. У. виданий на предложення 
соборів єпископів з 1856 дотично вибору законних настав
ників та надзору над майном законів.

10. Розпорядок Міністра Віроісповідань і Освіти з 29 
березня 1858 в справі унормовання теольогічних студій 
(австр. Д. У. П. ч. 50).

11. Розпорядок Міністрів Віроісповідань і Освіти та 
Справедливости з 13. червня 1858 в справі творення зако
нів духовних і конгрєґаційних як рівнож виконання їх 
управнень дотично заключування правних актів (австр. Д.
3 . П. ч. 95).

12. Рескрипт Міністерства Віроісповідань і Освіти 
з 15. жовтня 1858 ч. 5282 в справі заряду церковним майном.

13. Розпорядок Міністрів, Справедливости та Віроіспо
відань і Освіти з 7. лютоко 1859 в справі відділення 
движимого майна від приватного єпископів австр. Дз. Д. ч. 33.

14. Рескрипт Міністерства Стану з 28. серпня 1865
4. 6.657. ц. У. в справі виготовлення і справджування 
інвентарів на випадок опорожнення єпископства (опацтва).

15. Рескрипт Міністерства Віроісповідань і Освіти
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з 8 січня 1880 ч. 17721 з 1879 про інвентарі церковного майна 
(австр. Д. Р. М. В. і Пр. ч. 3).

16. Рескрипт Міністерства Віроісповідань і Освіти з 
15. травня 1892 ч. 10987 з 1890 р. про спосіб інвента
ризації недвижимоко церковного майна.

§ 2. Повищий розпорядок обовязує на просторі окру
гів Аоеляцийних Судів в Кракові, у Львові та на просторі 
Окружного Суду в Тешені.

§ 3. Повищий розпорядок входить в життя з днем 
проголошення.

Х Р О Н І К А .

Іменовання:
Ч. 2958. о. Жук Михайло, парох в Снітниці — грибів- 

ським деканом.
Ч. 2651. о. Ломницький Антін в Розділю — радником 

Еп. Консисторії.
Крилошанські відзнаки одержали:

Ч. 3085. о. Жук Віктор, парох в Жужелю.
Ч. 3085. о. Гарасовський Станислав, парох в Себечові.

Канонічну інституцію одержали:
Ч. 1478. о. Хоростіль Василь — Млини.
Ч. 1650. о. Фуканьчик Григорій — У герці мін.
Ч. 2340. о. Іванець Петро — Куличків.
Ч. 3084. о. Левицький Теодор — Ришкова Воля.

Завідательства одержали:
Ч. 2749. о. Чайковський Кирило — Потік великий. 
Ч. 2980. о. Веселий Володимир — Доброгостів.
Ч. 3044. о. Федевич Ілля — Самбір.
Ч. 3081. о. Григорович Володимир — Радошиці.
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Сотрудництва одержали:

Ч. 2972. о. Кузьмич Нестор — Дорожів.
Ч. 2971. о. Терлецький Михайло сам. Рихтичі.
Ч. 2858. о. Волошин Микола сам. Теляж.
Ч. 2546. о. Молодовець Микола — Реклинець.
Ч. 3083. о. Евин Антін упр. Кречовичі.

Померли:

о. Білас Михайло, парох в Либохорі 19/2 1933. 
о. Хтєй Олексій, парох в Доброгостові 21/5 1933. 
о. Рабій Франц, парох в Самборі 25/5 1933.
Душі їх поручається молитвам Всеч. Духовенства.

З  гр. кат. Еп. Консисторії.
Перемишль, дня 14. червня 1933.

о. Микола Грицеляк
канцлер.

і  ЙО САФ АТ
Епп.

Накладом гр. кат. Еп. Консисторії в Перемишлі. 
Друкарня гр. кат. Капітули в Перемишлі.
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II. чясть.
о. О. ОРСЬКИЙ.

Нове право про збори в Польщі.
(Докінчення).

Розділ IV. Сходини.
18. Арт. Неприлюдними зборами є: а) сходини осіб, 

особисто знаних тим, що скликують сходини або їх пред- 
сідникові, які відбуваються в льокалях, б) сходини членів 
законних товариств, що відбуваються в льокалях. 19. Арт. 
Сходини не вимагають повідомлення ні дозволу влади. 
20. Арт. (1) Влада не може делегувати представників (арт. 4.) 
на сходини. (2). Колиби одначе владу повідомлено, що 
сходини переступають приписи, подані в 18. арт., органи 
прилюдної безпеки можуть увійти до льокалю сходин в ціли 
ствердження цеї обставини і на випадок ствердження та
кого переступства сходини розвязати. (3) Органи прилюд
ної безпеки повинні увійти до льокалю сходин і їх розвя
зати, як що ціль або перебіг сходин противиться карному 
законові, або загрожує безпеці, спокоєві або прилюдному 
порядкові. (4) Рішення арт. 17. мають відповідне примінен- 
ня до сходин.

Пояснення .  18) Приписи IV. розділу про непри- 
людні збори або сходини культурно-освітних і суспільно- 
виховавчих товариств, належить уважати за найважніші 
в цілім новілі праві про збори. Проте заслугують вони на 
докладніше обговорення.

Нове право про збори розуміє під неприлюдними збо
рами або сходинами; а) збірку осіб тільки особисто знаних 
скликуючим сходини або їх предсідникові, яка відбувається 
в льокалях. Збірка людей, зорганізована в певній ціли, під 
голим небом ніколи не може бути неприлюдними зборами 
або сходинами. Коли сходини скликує відразу кілька осіб, 
вистарчить, щоби особи були знані тільки одному зі скли
куючих сходини або їх предсідникові. Право не жадає ви
готовлення поіменного спису учасників сходин, ані устного 
чи писемного запрошення. Сходини можуть скликувати 
і чужинці, малолітні та особи позбавлені можности вико-
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нування правних актів. Військові особи, в чинній і нечин
ній службі, не можуть сходин скликувати, ними прово
дити і в них брати участь. Виїмок становлять тут посли 
до сойму і сенату, воєводи, міністри і віцеміністри всіх 
ресортів крім військового, і то лише в тім випадку, коли 
виступають в цивільному убранні.. Віськові особи, в чинній 
і нечинній службі, можуть скликувати сходини, ними про
водити і в них брати участь тільки за виразним дозволом 
міністерства військових справ. (§ 4. Розпор. Міністра Військ. 
Спр. з 25. IV. 1932 р. поз. 451. Дн. 3.) Рівнож державні 
і комунальні урядники та поліцаї не можуть брати участи 
в сходинах, о скільки їх поіменно на них не запрошено. 
Предсілник сходин має право і обовязок візвати їх до 
опущення льокалю, щоби присутність тих осіб, предсідни- 
кові або скликуючому сходини особисто незнаних, не пе
ремінила сходин на прилюдні збори в льокалю. Колиж ті 
особи прийшли за запрошенням або предсідникові є знані, 
може позбавити їх голосу, колиби вони промовляли проти 
сеї організації, котра скликала сходини. На випадок спро- 
тиву може їх візвати до опущення льокалю. б) За непри- 
людні збори або сходини уважає право також збірку в льо- 
калі членів законно істнуючих товариств. Законними є такі 
товариства, які істнують згідно з приписами нового права 
про товариства, (з дн. 27. X. 1932 р. Дн. 3. ч. 94. поз. 
808, яке увійшло в життя з днем 1. І. 1933 р.), і всякого 
рода спілки, як промислові, торговельні**, акційні та коопе
ративи. Колиби яке товариство відбуло сходини наприм. 
в огороді, котрий не становить замкненої цілости з будин
ком, такі сходини прибралиби вже характер прилюдних 
зборів.

19) Сходини, про котрі згадано в 18. арт. під а) і б) 
не вимагають ані зголошення до влади ані дозволу на їх 
відбуття. .

20) Влада загальної адміністрації, себто староство, не
має жадної інгеренції у відношенні до сходин. Але її мають, 
при докладно правом означених умовинах, органи прилюд
ної безпеки (поліція). Один рід умовиц дає поліції тільки 
право, другий строгий обовязок вступлення до льокалю, 
де відбуваються сходини. Поліція може увійти до льокалю 
сходин в ціли ствердження правного характеру сходин, 
себто чи учасники сходин є особисто знані скликуючим
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сходини або їх предсідникові, чи сходини уладжує законне 
товариство, чи на сходинах беруть участь виключно його 
члени. Органи прилюдної безпеки можуть вступити до льо- 
калю тоді, коли вони одержали відомість, що заходить на- 
рушення щойно поданих умовин. Дійсне ствердження на- 
рушення умовин дає поліції право, сходини розвязати.

Поліція має строгий обовязок, увійти до льокалю тіль
ки під cero рода умовинами, коли ціль або перебіг сходин 
противиться карному законові, або загрожує безпеці, спо
коєві або прилюдному порядкові. Ті умовини вже пояснено 
близше під 9). (Гл. Пер. Еп. Відомости Р. 1938. ч. V. стор. 67).

Розділ V. Зїзди.
21. Арт. Зїзди уважаються за прилюдні збори, або 

за сходини, залежно від їхнього характеру (арт. 2. т. 1., 
арт. 18). 22. Арт. (1) Зголошекня про зїзди, що мають 
характер прилюдних зборів, приймає згл. дає на них до
звіл: а) псвітова влада загальної адміністрації, коли на зїзд 
прибувають делегати з території одного повіту; б) воєвід- 
ська влада загальної адміністрації для всіх інших краєвих 
зїздів. (2). Про територіальну питоменність рішає місце 
зїзду. 23. Арт. (1) Всякого рода міжнародні зїзди вимага
ють дозволу. (2) Під міжнародним з'їздом розуміє сей закон 
зїзд, що його скликує загранична організація, або краєва, 
коли на цей зїзд прибувають делегати заграничних орга
нізацій з правом їх репрезентувати та брати участь у 
ставленні внесків і рішень. (3) Дозвіл на такі зїзди дає 
Міністр Внутрішних Справ в порозумінні з міністром За
граничних Справ. v

П о я с н е н н я .  21) Окремий рід зборів займають в но
вім праві зїзди. Під з'їздом належить розуміти збірку людей, 
зложену переважно з делегатів, вибраних більшим числом 
членів якогось товариства у ріжних місцевостях. Військові 
особи можуть брати участь в зїздах тільки за дозволом 
Міністерства Військ. Справ. Офіцири в резерві і нечиннім 
стані та військові особи — посли до сойму і сенату, воє
води, міністри і віцеміністри —- потребують дозволу началь
ника корпусного округу (Д. О. К.), коли виступають у вій
ськовому уніфсрмі (§ 5. 6. Розп. Мін. Спр. Військ, з 25. 
IV. 1932. Дн. 3. поз. 451). Право надає з'їздам характер 
прилюдних або неприлюдних зборів, залежно від умовин



83

означених в 2 і 18. Арт. Зїзди мають характер неприлюд- 
них зборів тоді, коли вони відбуваються в льокалі і беруть 
в них участь тільки члени законно істнуючих товариств, 
згл. особи особисто знані скликуючим або предсідникові. 
Всі інші з'їзди мають характер прилюдних зборів.

22) З'їзди характеру неприлюдних зборів (сходин) не 
потребують ані зголошення ані дозволу влади. Від з'їздів 
характеру прилюдних зборів вимагає нове право або зго
лошення, коли вони відбуваються в льокалях, або дозволу, 
коли вони відбуваються під голим небом. Зголошення на з'їзди 
приймає згл. уділяє на них дозвіл: а) повітова влада за
гальної адміністрації (староство), коли на з'їзд прибувають 
делегати одного тільки повіту; б) воєвіцська влада загаль
ної адміністрації (воєвідський уряд) для краєвих зїздів. Про 
територіальну владу, що дає дозвіл згл. приймає зголо
шення, рішає місце зїзду. Коли на примір загально крає- 
вий зїзд мавби відбутися під голим небом в Перемишлі, 
дозвіл дає воєвідський уряд у Львові.

23) Окремий рід зїздів становлять в новім праві між
народні зїзди. Під ними розуміє нове право з'їзди, що їх 
скликують заграничні організації і з'їзди, що їх скликує 
краєва організація, на котрі прибувають делегати загра- 
ничних організацій але з правом, їх репрезентувати та 
брати участь у ставленні внесків і рішень. Міжнародним 
зїздом не буде проте по приписам права такий зїзд, що 
його скликує краєва організація, в якім беруть участь де̂  
легати заграничних організацій тільки в характері гостей 
або глядачів. Всі міжнародні зїзди, чи вони відбуваються 
під голим небом чи в льокалі, ставить право на рівні з при
людними зборами. Вони вимагають дозволу, що його дає 
Міністерство Внутрішних Справ в порозумінні з Міністер
ством Заграничних Справ.

Розділ VI. Передвиборчі збори.
24. Арт. (1). Збори, що їх скликується у справі вибо

рів до законодатних тіл та інших прилюдно-правних кор
порацій на територіях, обнятих виборами в часі від дня 
розписання до дня самих виборів, в ціли обговорення справи 
виборів і застанови над кандидатами, вимагають тільки зго
лошення в дотичній владі (арт. 6. т. 1), о скільки відбував 
ються під голим небом. (2). Передвиборчі збори в льокалях
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не вимагають зголошення. (3). Впрочім ті збори підлягають 
всім приписам cero права.

По я с не ння :  24. Нове право обговорює окремо пе
редвиборчі збори. Під ними розуміє воно збори, що їх 
скликується у справі виборів до законодатних тіл та при- 
людно-правних корпорацій. Законодатними тілами є сойм 
і сенат. Прилюдно-правними корпораціями є: соймики, гро
мадські і міські ради, промислово-торговельні, ремісничі, 
адвокатські, лікарські, інжинєрські палати, каси хорих, за
ведення обезпечень умових працівників і заведення обез- 
печень робітників від нещасть. Щоби збори могли мати 
характер передвиборчих зборів, мусять зберечи такі вимоги 
права: а) можуть вибутися в часі від дня оголошення ви
борів до дня голосовання виключно в території, де вибори 
відбуваються; б) предметом зборів має бути обговорення 
тільки справи виборів і застанова над кандидатами. Колиби 
збори мали яку іншу піль, тратять характер передвиборчих 
зборів. Передвиборчі збори в льокалях стоять у праві на 
рівні зі сходинами, проте не вимагають ані зголошенпя ані 
дозволу. Передвиборчі збори під голим небом ставить право 
на рівні з прилюдними зборами в льокалях та вимагає для 
їх відбуття тільки зголошення. Впрочім підлягають і перед
виборчі збори приписам нового права про збори.

Розділ VII. Карні приписи.
Арт. 25. (1) Хто: а) безправно займає або відмовля

ється опустити місце чи льокаль, яким правно заряджує 
хто інший як скликуючий або предсідник зборів; б) скли
кує збори, зїзд або сходини з нарушенням приписів розді
лів II, IV або V ; в) проводить зборами, з'їздом або сходи
нами, що їх влада заборонила; г) проводить зборами, з'їздом 
або сходинами після їх розвязання предсідником або пред
ставником влади; г) візваний не опустить місця зборів (арт. 
14) або не опустить місця зборів після їх розвязання (арт. 
14. 16. 17); бере участь в зборах проти припису арт. 12; 
підпадає карі гривни до 1000 зл. або арешту до 6 тижнів, 
о скільки даний чин не підлягає строгішій карі по мисли 
інших приписів. Всі інші нарушення cero закону підляга
ють карі гривни до 500 зл. або карі арешту до 2 тижнів. 
(2) До вимірення кари покликані є повітові влади загальної 
адміністрації.
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П о я с н е н н я :  25) Новий закон предвиджує дуже строгі
1) кари за нарушення правних приписів про збори та 
означує 2) владу, шо має вимірювати кари. 1) Кари.
0  скільки даний чин не потягає за собою єще більшої 
кари за нарушення інших приписів карного закону, як 
нанрим. забурення прилюдного спокою, зради держави і т. 
п., підлягає карі гривни до 1000 з к  або карі арешту до 
б тижнів сей, хто: а) безправно займає або відмовляється 
опустити місце чи льокаль, що ним заряджує законно скли
куючий або предсідник зборів. Донесення робить предсід- 
ник з описом докладного перебігу даного випадку. Рівнож
1 поліція має зробити донесення, коли її про справу пові
домлено або вона про неї в якийнебудь інший спосіб дові
далася, після перепровадження слідства у даній справі.
б) Хто скликує прилюдні збори, сходини, з'їзди або перед
виборчі збори з нарощенням правних приписів про їх скли
кування, як наприм. коли не зголошено прилюдних зборів 
в льокалю, коли без дозволу влади скликано прилюдні 
збори під голим небом, коли в сходинах законного това
риства беруть участь нечлени або особи особисто незнані 
скликуючому або предсідникові зборів і т. д. Донесення 
робить поліція, після попередного перепровадження слідства.
в) Хто проводить зборами, з'їздом або сходинами, що їх 
влада заборонила, г) Хто проводить зборами, зїздом або 
сходинами після їх розвязання предсідником або представ
ником влади, г) Хто візваний предсідником д і опушення 
прилюдних зборів, не задосить учинить сему ьізванню або 
не опустить місця прилюдних зборів ЧИТО після їх розвя
зання предсідником або представником влади чито після 
замкнення зборів з хвилею вичерпання денного порядку, 
д) Хто бере участь в зборах узброєний. Всі інші тут не 
вичислені нарушення приписів про збори підлягають карі 
гривни до 500 зл. або або арешту до 2. тижнів.

2) Владою, що вимірює кари, є староство. Особі, не
справедливо діткненій виміром кари, прислугує право, про
тягом 7 днів від дати доручення, жадання від в іади, спря
мувати справу на судову дорогу. На випадок відмови cero 
жадання зі сторони влади, може дана особа, протягом 8. 
днів від повідомлення про відмову, сама або безпосередно 
або посередно через владу звернутися до властивого окруж
ного суду з жаданням розгляду справи. Коли в означенім
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правом часі дана особа не скористає з прислугуючого її 
права, вирок влади стає правосильним.

Розділ VIII. Переходові і кінцеві постанови.
Adt. 26. Справу скликування, предсідництва і участи 

військових осіб в зборах і сходинах нормує розпорядок 
Міністра Військових Справ, виданий в порозумінні з Міні
стром Внутрішних Справ. Арт. 27. (1) Приписам cero за- 
кона про збори не підлягають: а) всякого рода збори, скли
кувані в діли виповнення законних уставів та збори, що 
їх скликують властиві влади і прилюдні уряди; б) релтійні 
сходини і походи, що їх уряджують релігійні, правом узнані 
товариства, о скільки вони відбуваються усталеним тради
цією способом, або способом предвидженим актом, який 
признає дане віроісповідання; весільні і похоронні походи 
та паломництва; в) товариські, родинні і шкільні сходини;
г) розривкові сходини в льокалях; ґ) академічні збори 
і сходини, що відбуваються на просторі академічних шкіл 
або інших висших шкії, що одержали управнення акаде
мічних шкіл. (2). Колиби сходини, згадані в т. б) в) і г) 
загрожували безпеці, спокоєві або прилюдному порядкові, 
може влада видати р і д п о в і і ш і  зарядження. Арт. 28. Сей 
закон зовсім не нарушує а) обмежень, що випливають із 
санітарних, будівельних, пожарних і дорогових приписів; 
б) правних обмежень військових осіб, що містяться в при
писах, які ограничують їх участь в політичнім і громадян
ськім життю; в) постанов арт. 82 і 164 польсько-німецької 
умови на Горішнім ІІІлеську, заключеної в Женеві дня 
15. травня 1922 р. (Дн. 3. Р. П. ч. 44. позиц. 871). Арт. 29. 
Виконання cero закона поручається Міністрові Внутрішних 
Справ, що до арт. 11 т. 2. в порозумінню з Міністром 
Військових Справ, а що до арт. 26. Міністрові Військових 
Справ в порозумінню з Міністром Внутрішних Справ.

Арт. ЗО (1) Сей закон входить в життя з днем його 
проголошення і обовязує на цілій території Польщі. (2). 
Рівночасно тратять силу: а) тимчасові російські приписи 
про збори з дн. 17. березня 1906 р. (додаток до арт. 115 
закона про запобігання і здавлювання проступків в т. XIV 
36. зак. рос.); б) розпорядок Ком. 1 єн. Східних Земель 
з дн. 25. травня 1919 р. про збори (Дн. 3. В. 3. ч. 5, 
поз. ЗО); австрійський закон про збори з дн. 15. листопада
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1867 р. (авст. дн. з. ч. 185; г) рішення §§ 1, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 і 20 німецького за- 
кона про товариства з дн. 19. квітня 1908 р. (Дн. 3. Н. 
стр. 151) що до сходин і зборів; г) закон з 5. серпня 
1922 р. про свободу передвиборчих зборів Дн. 3. Р. П. 
ч. 66, поз. 594, як рівнож всі інші приписи, що відносять
ся до зборів і сходин.

П о я с н е н н я :  26) Участь військових осіб в прилюд
них зборах і сходинах унормував осібний розпорядок Мі
ністра Військових Справ з дн. 25. IV. 1932 р., котрий про
голошено в Дн. 3 . ч. 48. поз. 451. Про участь військових 
в зборах була вже у відповідних місцях бесіда.

27). Сей артикул дуже важний. Він означує ті роди 
зборів котрі не підлягають приписам нового права про 
збори, себто можуть відбуватися без ограничень предви- 
джених в новім праві. До винятих з під приписів нового 
права про збори належать: а) всякого рода збори, що їх 
скликується в діли виконання приписів устава, та збори, 
що їх скликують властиві влади і прилюдні уряди. До сих 
останніх належать прим, збори повітової, міської, громад
ської ради; б) релігійні сходини і походи, що їх уряджу
ють узнані державою віроісповідання. Під релігійними схо
динами належить розуміти богослуження і наука релігії 
в льокалях і під голим небом. Релігійні походи, се проце
сії з нагоди ріжних свят, як Божого Тіла, Йордану, про
цесій в поле, в діли благословення збіжжа і т. п. Щоби 
отже сходини чи походи не підлягали законові про збори, 
мусять мати слідуючі три ціхи: а а) релігійний характер, 
себто такими уважають їх приписи даної релігії; б б) їх 
має уладжувати релігійне товариство. На основі каноніч
ного права (с. 100 § 1) і Конкордату (арт. 1. і 16) з 1925 
заключеного між Апостольською Столицею а Р. П. П. като
лицька Церква є правною особою узнаною в Польщі. Всі 
релігійні сходини чи походи в парохії має уладжувати 
парох, згл. належить їх уряджувати в тісному порозумінню 
з парохом; в в) сходини чи походи мають відбуватися 
в спосіб предвиджении актом, що його признає правне 
віроісповідання, себто, мусять відбуватися по літургічним 
приписам, і в спосіб усталений традицією. Сю ціху мають 
сходини чи походи тоді, як що вони є загальними, стало 
практикованими і конечними. До торжеств усталених тра



88

дицією належать Євхарисіійні конгреси, Папські Академії 
Свячене, Свято Молоді і т. д. Якщо сходини чи походи 
мають сі умовини, не потребують вони ні зголошення ні 
дозволу. Не вимагають; ні дозволу ні зголошення також 
і весільні та похоронні походи і паломництва; в) при
людні товариські збори і сходини в льокалях і під голим 
небом, як прогульки, танці; родинні, як іменини, ювилеї; 
шкільн', як наукові курси, наукові прогульки, сходини; 
г) розривкові сходини в льокалях, концерти, академії, ама
торські представлення. У нас потребують вони однак до
зволу староства; г) академічні збори і сходини, що від
буваються на території академічних та інших правно узна
них висших шкіл. Тут мають свою силу приписи закону 
про академічні школи.

Однак і в тих наведених випадках, влада прилюдної 
безпеки має право дбати про безпеку, спокій і прилюдний 
порядок. Поліція може зборонити навіть і релігійні збори 
і походи, коли заходить обосноване підозріння, що насту
пить замішання прим, порядку, безпеки чи спокою. В інших 
випадках, шо до весільних походів, товариських, родинних, 
шкільних зборів, розривкових сходин в льокалях, має по
ліція право, пильнувати та видавати відповідні розпорядки 
для безпеки, спокою і прилюдного порядку. Артикули 
28—ЗО. не вимагають близших пояснень"’)*

Поклик до Духовенства.
Трівка памятка ювилейного року.

На Заг. Зборах Тов-а ,,Епархіяльна Поміч“ в Пере
мишлі дня 7. червня 1933 р. ухвалено:

,,ІДоби утревалити па м ять 1 9 0 0 - л і т т я  Х р и с т о 
в их  с т р а с т е й ,  буде найкраще, коли по наших цер
квах устроїться Х р е с т н і  д о р о г и .  Досвід з відправи 
хрестної дороги навколо церкви при розвиненні образів на

• • и оцерковних стінах вні церкви учить, який великий вплив 
має ця відправа на розбудження релігійних настроїв і по
чувань у вірних, іож  використаймо цей ювилеинии рік для 
такої гарної ціли, та прикрасім наші церкви образами

_  • О  О  ^  Охрестної дороги, а вірним даймо новий пооожнии засю 
до поглиблення реліґійности“ .

*) Порів. Dr. М. Richter: „Ustawa о zgromadzeniach1', Warszawa-
Przemyśl 1932; W. Oleksy7: „Nowa ustawa o zgromadzeniach11, в кн. „Prze
wodnik społeczny1' Poznań P. XIII. 4. 8 -9 . стор. 269—289.;



РІК 1933. Л ипень Ч. VII.

І І Е Р Е М И С Ь К І Е П Ш Ш Л Ь Н І

в

Ч. 3959. — Обовязки оо. Душпастирів дотично кандидатів
духовного стану.

Егшск. Ординаріят пригадує Всеч. о. Душпастирям 
розпорядок ч. 3259 поміщений в Епарх. Відомостях з р. 
1920 сгр. 37—38, по думці котрого кождий душпастир є 
обовязаний заопікуватися в особливший спосіб кандидатом 
духс вного стану перебуваючим чи то в часі ферій чи при 
інших нагодах в його парохії.

Обовязком душпастиря є чувати, щоби кандидат ду
ховного стану так під кождим зглядом поводився, як цего 
вимагає духовний стан, до котрого приготовляється а саме:

1) по можности кождого дня вислухав Служби Божої, 
і служив до Неї;

2) якнайчастіше сповідався і причащався;
3) пом-ігав душпастиреви в цих гіарохіяльних заняттях, 

які йому ві іьно виконувати;
4) вистерігався невідповідного товариства і приставав 

лише з особами, котрі визначаються релігійним життям;
5) не брав участи в прилюдних зборах і забавах;
6) о кождім виїзді з парохії і повороті до неї повідом

ляв місцевого душпастиря.
Щоденно відгіравлювана місцевим душпастирем Служба 

Божа в точно означеному часі, часті розмови з кандида
том духовного стану на тему душпастировання, аскези,
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вічливого поведення та залишення критики Духовних Вла
стей, можуть дати кандидатам духовного стану гарний 
і хосенний напрям на ціле життя.

Еписк. Ординаріят поручає Всеч. о. Душпастирям ви
конати совісно цей обовязок і предложити в свойому часі 
вичерпуючий звіт про поведення кандидата перебуваючого 
в часі ферій в дотичній парохії.

Ч. 3958. — Речинець для вношення подань о приняття до
духовної Семинарії

Гімназійні абітурієнти, що наміряють посвятитися ду
ховному станови, мають внести до Еписк. Ординаріяту про
хання о приняття до духовної Семинарії найдальше до 
15. серпня ц. р.

До прохання належить долучити:
1) метрику хрещення і миропомазання;
Ł) свідоцтво іспиту зрілости в оригіналі і всі гімназійні 

свідоцтва;
3) власноручно написаний перебіг свойого життя і
4) заяву дотично доплати за удержання в дух. Семи

нарії.
Опінію що до фізичної здібности кандидата до духов

ного стану видасть семинарійний лікар.
Кандидат, котрий покінчив науки в гімназії, яка нахо

диться поза округом перемиської Епархії, має упросити 
свойого о. катихиту, щоби надіслав звіт про його поведен
ня впрост до Еписк. Ординаріяту.

Про день, в котрому кандидат буде обовязаний осо
бисто явитися в Еписк. Ординаріяті, зістане кандидат 
окремо повідомлений.

Еписк. Ординаріят поручає Всч. о. Душпастирям по
відомити о повисшім гімназійних абітурієнтів перебуваючих

• • и • о •в окрузі їх парохіи і переслати в свойому часі впрост до 
Еписк. Ординаріяту совісний звіт що до поведення канди
дата і його родичів зі заподанням їх чеснот згл. налогових 
блудів.

Ч. 3915. — Заходи в справі побільшення науки реліґії в школі.
Часто буває, що Всеч. 0 0 .  Душпастирі в тракті науки 

на протязі шк. року роблять у шкільної влади усильні 
старання о побільшення числа годин науки релігії в школі.
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ПІ їхні заходи не все осягають бажаний успіх, бо Ради 
шк. бороняться декуди тим, що подія годин вже усталений 
та що вони мають точно означений контингент годин ре
лігії на даний шкільний рік для своєї округи. Колиж зав
дяки інтервенції у висших властей осягається побільшення 
числа годин релігії, то це треває довший час і на тім тра
тить добро науки релігії а тимсамим також добро молодих 
душ.

В ціли управильнення цієї справи на будуче, Епп. 
Ординаріят поручає інтересованим О.О. Душпастирям, 
щоби завчасу, ще перед усталенням шкільного поділу го
дин, поробили потрібні для побільшення числа годин ре 
лігії заходи, з одної сторони в заряді школи, який укладає 
поділ годин, опісля через дотичного Ординаріятського Від- 
поручника в Раді шк. повітовій, подаючи останньому точні 
дати що до типу школи, числа гр.-кат. дітвори та вимага
ного числа лекцій релігії на тиждень.

Ч. 3960. В справі зберігання прав пароха дотично похо
ронного обряду.

Права й обовязки пароха що до уладження похорон
ного обряду для померших вірних на терені його парохії 
є усталені загальними законами Церкви і постановами 
Львівського Провінціяльного Синоду з 1891 р. Приймаючи 
сі закони і постанови як відомі, Еп. Ординаріят поручає 
Всеч. Духовенству їх совісно заховувати і придержуватися 
в практиці а на цьому місці особливо пригадує, що до 
пароха (завідателя, управляючого сотрудника, самост. со- 
трудника) належить рішати, чи помершому вірному по ка
нонічним приписам належить церковний похорон чи ні, як 
має виглядати похорон у своїй церковно-обрядовій частині, 
хто провадить похорон, які священики беруть в ньому 
участь, чи і котрий священик має ев. говорити нагробне 
слово і т. п. та що без дозволу дотичного пароха згл. 
проти його волі не можна посторонньому священикови брати 
участи в похоронному обряді у церковних ризах.

А часто водиться, що світські установи приготовляють 
своїм помершим діяльним членам величаві похорони, на 
які прибувають запрошені священики з околиці, і проти 
волі місцевого пароха і беруть участь в похоронах для
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звеличання діяльности небітдика, яка може тут і там у сво
йому відношенні до релігії і Церкви стояла під знаком за
питу. Буває, що вірні, які знали олизше дійсні релігійні 
настрої покійного гіршаться з того, коли бачать, що свя 
щеники як служителі Церкви так звеличують память чоло
віка, що на те в Церкві собі зовсім не заслужив. Не може 
одначе парох без справедливої і важної причини заборо
няти участи в похоронах священикам чи побожним сто 
варишенням, що їх запросила рідня покійного.

Ч. 3916. Цінні видання.
Поручається Всч. Отцям і вірним слідуючі популярні 

і актуальні видання:
1) Слово про святу Христову Церкву. Видавництво 

0 0 .  Васйліян у Жовкві 1983, брошура стор. 24.
В брошурі обговорюються в популярний спосіб на 

зразок пропдвіди такі питання: Кілько є Христових Цер
ков? Котра Є- правдива Христова Церква? По чім пізнати, 
хто належить до правдивої Христової Церкви? Слідують 
ще збивання закидів противників. Брошура надається до 
масового поширення в місцевостях загрожених схизматиць- 
кою та сектанською агітацією.

2) Соціялістичні кличі в світлі правди. Зібрав і поя 
снив о. Маркіян Марисюк ЧСВВ. Друкарня 0 0 .  Васйліян 
у Жовкві 1983, сторін 24.

Брошура обговорює в популярний спосіб закиди со
ціалістів і безбожників проти релігії та Церкви і заосмо- 
трює їх короткими досадними відповідями. Надається до 
масового поширення по містах і тих селах, де загніздили
ся радикали та сельроби.

Обі брошури повинні знайтися в парохіяльних, брат
ських та читальняних бібліотеках у кількох примірниках.

Ціна кожної з них виносить 20 грош в.

Ч. 3520. Оголошення дотично метрики уродин і хрещення
Розалії Потемко.

Епископська Консисторія мукачівської єпархії віднесла
ся до Нас з проханням о винайдення метрики уродин 
і хрещення Розалії Потемко уродженої около 1902 р. 
в Галичині. Родичі єї називалися: Адам Потемко обряду 
рим.-кат., а мати Катерина Щевішка обряду греко кат.
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Поручається Впр. і Всч. 0 0 .  переглянути метрикальні 
книги кілька літ перед і кілька літ по 1902. році, чи зга
даний случай не є записаний в книзі уродин і хрещення 
і евентуально переслати метрику уродин і хрещення Роза- 
лії Потемко Епискоиській Консисторії в Перемишлі.

Ч. 3303. — Поручається книжочку: „Українського краю
Заступниця й Мати".

Появилася побожна книжочка п. н. «Українського 
краю Заступниця й Мати« накладом «Брацтва Страждучої 
Матері Божої на БілостодН в Лісках коло Белза.

Ся книжочка може причинитися до поширення на- 
божности до Матері Божої, тому поручаємо її Всечесному 
Духовенству і вірним, особливо тим, що відвідують від- 
пустове місце на Білостоці.

Ч. 4110 — Речинець присилання зібраних грошей на 
на „Петрів гріш" — до ЗІ. серпня.

Пригадується Всч. урядам парохіяльним, що квоту 
грошей зібраних на «Петрів гріш« належить пересилати 
до канцелярії Епископ. Консисторії найдальше до 81. 
серпня ц. р.

Х Р О Н І К И .

Іменовання:

Ч. 3643. о. Павлюк Матвій, парох в Боянци — заві- 
дателем деканату Великомостенського.

Ч. 3948. о. Куновський Володимир, парох в Висоцку 
нижнім — заступником декана деканату Височанського.

Ч. 4039. о. Вітик Михайло, парох в Колбаєвичах — 
заступником декана Рудецького деканату.

Канонічну інституцію одержали:
Ч. 3435. о. Др. Мельник Михайло. — Нижанковичі.
Ч. 3986. о. Воробій Михайло — Добрачин.
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Померли:
о. Гумецький Юліян, декан і парох в Мостах великих 

20/6 1933.
о. Венгринович Діонізій, парох в Кречовичах 25/6 1933. 
о. Несторович Лев, емер, катихит гімн, в Перемишлі. 

29/6 1933.

Душі їх поручається молитвам Всеч. Духовенства.

З гр. кат. Еп. Консисторії.
Перемишль, дня 15. липня 1933.

о. Микола Грицеляк
канцлер.

t  ЙОСАФАТ
Епп.

Накладом гр. кат. Еп. Консисторії в Перемишлі.
Друкарня гр. кат. Капітули в Перемишлі.
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II. чясть.
u

о. О. ОРСЬКИЙ.

<“Ч • ЧУ •Зовнішнє и внутрішнє апостоловання.
(Кілька гадок під розвагу з приводу Ювил. Року).

В біжучому році (від 2. IV. 193В—2. IV. 1981) при
падає 1900-літня річниця найбільшої події в історії світа, 
а то річниця Викуплення людського роду Ісусом Христом. 
З  сею річницею лучиться рівночасно цілий ряд найзнеслі- 
іпих Божих Дарів. В сім році упливає також 1900 літ від 
установлення Найсв. Тайни Евхаристії, Свяіценичої влади, 
Смерти Ісуса Христа, установлення Преч. Діви Марії Ма 
тірю людського роду, Вознесення Г. Н. J. Хр., Зіслання св. 
Духа та розпочаття апостольської діяльности катол. Церкви.

 ̂ Св. Отець Пій XI. звертає увагу цілого світа на ті 
надзвичайні події і з того приводу проголошує Ювилейний 
Рік в тій непохитній надії, що він принесе нинішному 
світови такі користи, що їх принесло для поганського світа 
Відкуплення.

Нинішні часи можна вже порівняти до часів, що по
передили епоху Відкуплення людського роду. Неповгамо- 
вана жажда уживання, ідолопоклонство перед грошем, 
самолюбство, ненависть, пімста, ось це є та атмосфера, що 
серед неї вегетував римський нарід. Упадок обичаїв й віри 
дійшов вже до того степення, що як стверджує один того
часний поганський історик, Риму не уздоровить жаден 
геніальний муж стану чи фільоссф... хиба сам Бог у власній 
Особі вступить на землю.

І дійсно зійшов сам Бог на землю. Всім людям подав 
многоплідне й обильне зерно св. Євангелії. Воно стало 
жерелом відродження й щастя поганського світа. Людей 
позискував Ісус Христос Своїм подвійним апостолованнєм; 
зовнішним, коли навчав, творив чуда і організував Свою 
Церкву, та внутрішним, коли молився,терпів й тихо працював.

Відносини нинішних часів є подібні до тих, що пану
вали перед 1900 літами. Як тоді наступила моральна об
нова поганського світа через апостоловання Ісуса Христа, 
так і тепер тільки воно одно може стати дорогою до від
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родження нинішного зляїцизованого світа. До cero апо- 
столовання в особливіший спосіб заохочує нас теперішний 
Намісник Христа, Пій XI. Проте подамо тут кілька гадок 
про це подвійне апостоловання, зовнішнє й внутрішнє, по 
взору Спасителя.

1. Зовнішнє Апостоловання. Його можна практи
кувати при помочі ріжних середників. Наймогучішими 
з них є слово, письмо й апостольський чин.

Богато проповідників працювало для впровадження 
Божого Царства до людських душ при помочі перекону
ючого слова. Горячі й сердечні слова більше переконували, 
зміняли світогляди та провадили людей до Бога, чим вчені 
дискусії чи аргументи. Нинішні часи з своєю пропагандою 
слова про свідоме материнство, нерозривність подружжа, 
усунення релігії зі школи, ставлення нації понад Бога

( и  о  і  • \  » •  •  окраинии націоналізм;, вимагають і від нас дійсно енер
гійного але горячого й сердечного слова.

Побіч живого слова велике значіння в апостолова^нню 
займає письмо, преса чи книжка. В останніх часах вже 
богато говориться й пишеться про пресу. Про те тут тільки 
скажемо, що преса найсильніше ділає на духовий устрій 
суспільности. Вона якраз вироблює прилюдну опінію та 
стає диктатором в духовім світі. Могучість й силу преси 
належито оцінюють вороги Бога й Церкви до св їх пере- 
воротних цілей. І треба признати, що до своєї ціли змага
ють вони з подиву гідним завзяттєм та не жалують на 
пресу и з іу книжку ні часу, ні праці, ні гроша. Сього
річний Ювилейний Рік повинен і католикам дати притоку 
до поглиблення значіння доброї преси й книжки. Як що 
католики сю силу занедбають, можна за голосом Апостоль
ського Престола й католицького Епископату сказати, що 
тоді з певністю замовкнуть дзвони і опустіють церкви. Не 
дивно, що і теперішний Св. Отець Пій XI. горячо пору- 
чає, щоби »кождий католик свідомий свойого післанництва 
став апостолом ширення преси і доброї книжки«. (Промова 
до провід, італ. К. А. дн. 23. XII. 1932 р.).

Д. б.



РІК 1933. Серпень-Листопад Ч. VIII-XI.

П ЕРЕМ Н ЕШ Е П А Р Ш Л Ь Н І

ВІДОМОСТІ!
Яндрей ШЕПТИЦЬКИЙ

Божою Милістю і Благословенням Святого Япостоль- 
ського Престолу Митрополит Галицький, Ярхіепіскоп 

Львівський, Епіскоп Камінця Подільського

Григорій ХОМИШИН
Божою Милістю і Благословенням Святого Япостоль- 

ського Престолу Епіскоп Станиславівський
СІ
Йосафат КОЦИЛОВСЬКИЙ

Божою Милістю і Благословенням] Святого Япостоль- 
ського Престолу Епіскоп Перемиський, Самбірський

і Сяніцький

Григорій ЛЯКОТД
Божою Милістю і Благословенням Святого Япостоль- 
ського Престолу Епіскоп тит. Данійський, Помічник

Перемиський

Іван ЛЯТИШЕВСЬКИЙ
Божою Милістю і Благословенням Святого Япостоль- 
ського Престолу Епіскоп тит. Ядадейський, Помічник

Станиславівський



98

Іван БУЧКО .
Божою Милістю і Благословенням Святого Апостоль
ського Престолу Епіскоп тит. Кадоенський, Помічник

Львівський
Всечесному Духовенству і Вірним 

Божий Мир і Архієрейське Благословення.

Протестуючи недавно проти злочинів большевицької 
влади на Придніпрянській Україні, а передусім проти зло
чинів поповнених на сільському населенню, Ми спільним 
письмом заохочували Вас до посту, жалоби, молитви, до 
добрих діл для випрошення з неба Божого милосердя для 
страждучих і умираючих з голоду наших братів.

Ціле українське громадянство нашого краю, послухало 
Нашого зазиву і Комітет Гатунку України установив по 
порозумінню з Нами на 29 жовтня день національної жа
лоби і протесту, звертаючися до духовенства з проханням 
торжественних богослужень і відповідних проповідей на 
цей день.

Ідучи на зустріч бажанню Комітету, відзиваємося знову 
тим спільним посланієм до вірних Нашої Церковної Про< 
вінції. Відзиваємося спільним посланієм до всіх, щоби всіх 
зєднати у любові для наших терплячих братів.

Йде про ратування нашого народу; мусимо отже бути 
злучені любовю то того народу, Христовою любовю в одно. 
Ця любов розтягається далеко поза границі Нашої Цер
ковної Провінції й обнимає всіх Українців і поза ними всіх 
терплячих, кривджених і вбогих. Вона обнимає і всіх не- 
зєдинених наших братів, що не мають великого щастя на
лежати до вселенської Церкви, до того Христом установ
леного, а по цілому світі розсіяного всесвітнього брацтва 
любови. Наша любов звертається з особлившим співчуттям 
і глибоким болем до тих, що там за кордонами терплять 
невиносимі муки і вмирають з голоду. На вид того, що 
там діється, дрож грози і співчуття переходить майже ціле 
людство. Але те загальне співчуття не ратує голодуючих. 
Людська поміч при найліпшій волі мало може супроти 
страшної руїни. Ми майже безсильними свідками нечуваних 
і небувалих подій.

Всеж таки з великою вдячністю мусимо на цьому місці

)
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згадати ті спочування нашій недолі зі сторони многих лю
дей і народів, викликані Нашим першим письмом. З  особ- 
лившою вдячністю вітаємо започатковану віденським Кар
диналом Архієпископом Теодором Інніцером акцію для ря
тування України через створення у Відні інтернаціональ
ного, міжконфесійного комітету.

А понад все віра кріпить Нас обітницею, що можемо 
упросити з неба Божого милосердя. Віра кріпить нас обіт
ницею тріюмфу правди і справедливости.

Ми віримо й надіємося, що
«Воскресне Бог і розсиплються вороги Його і втікати

муть від лиця Його ті, що ненавидять Його.
Як щезає дим так і щезнуть, як тає віск від вогню.
Так погибнуть грішники від лиця Божого, а правед

ники звеселяться«.
Першим нашим письмом Ми взивали Вас взагалі до 

молитви, жалоби й покути, а сьогодні вертаємо до того 
самого та зараджуємо, шоби в неділю 29 жовтня — в день, 
коли обходимо празник Христового Царства — відбулися 
по всіх церквах торжественні богослуження, при яких буде 
відчитане те Наше письмо з відповідними поясненнями, 
притім додаємо ще усильну раду покутних діл, посту, спо- 
віди й милостині.

Від травня відбуваються по парохіях торжества, при 
яких українська молодь прирікає Христові Цареві досмертну 
вірність. В надії, що та посвята Христові об йме усю нашу 
молодь, особлившим покликом звертаємося до неї. »Много 
може молитва ираведного«—каже св. ап. Яков. Митим словом 
звернемося до Тебе, Українська Католицька Молоде : много 
може молитва невинних і чистих сердець.Прирікаючи Христові- 
Цареві вдень Його празника на ціле життя вірність і послух, 
памятай про тих, що конаючи в болях, не мають потіхи мо
литви, св. Тайн і христіянського похорону. Ви, невинні 
душі молодих, принимайте на себе хоч малу частину їх 
терпінь. Своєю покутою й молитвами сплатіть справедли
вости Божій за них. Такий закон Церкви — Христо
вого тіла: як Христос муками і смертю заплатив за наші 
провини, так і ми одні за одних можемо терпіти, надолу
жувати, жертвувати своє життя та тим приспішувати кін
цеву славну побіду Христа.



Благодать Господа Нашого Ісуса Христа і любов Бога 
Отця і причастя Святого Духа най буде зі всіми вами.

Дано у Львові, Станнславові й Перемишлі дня 17. Жовтня 
Ювілейного Року 1933.

f  АНДРЕЙ f  ГРИГОРІЙ f  ЙОСАФАТ
МИТРОПОЛИТ ЕПІСКОП ЕПІСКОП

і  ІВАН 
ЕПП. ПОМ. ЛЬВІВ.

f  ІВАН
ЕПП. ПОМ. СТАНИСЛ.

f  ГРИГОРІЙ 
ЕПП. ПОМ. ПЕРЕМ.

Ч. 6798. — В справі Празника св. Священомученика
Йосафата.

Сегорічний Празник св. Священомученика Йосафата 
переноситься на день 26. листопада с. є. на 25 неділю по 
Сході св. Духа.

Перед Празником належить всюди відправити триднев- 
ницю згл. девятницю, с. є. кождого дня відспівати молебен 
до св. Йосафата —■ де булоби більше число вірних —
з виставленням Найсв. Тайн, виголосити коротку проповідь• • • • * _ і відспівати суплікацію.

В сам день Празника с. є. в неділю 26. листопада 
відправлять Всч. 0 0 .  Душпастирі торжественну Службу 
Божу в честь св. Священомученика і навязуючи до 1900- 
літного ювилею смерти І. Христа виголосять проповідь на 
тему, як дуже, навіть у зверхних обставинах уподібнився 
св. Йосафаг у своїй мученичій смерти до страждань Бо
жеств. Спасителя. По -службі Божій належить відспівати 
»Тебе Богахвалим» і уділити благословення Найсв. Тайнами.

В неділю перед Празником належить заохотити вірних, 
щоби численно приступали до св. Тайн.

Ч. 6799. — В справі голошення катехитичних проповідей*

Конференція всіх наших Епископів зібрана в Римі 
в осени 1932 р. рішила перевести для народу трилітний 
курс катехитичний, щоби в сей спосіб доповнити всі браки 
знання катехізму головно у старших, що задля ріжних 
причин не мали змоги основно обучитися в релігійних 
правдах.



Згідно з волею згаданої конференції єпископату пору- 
чаємо зачати такий курс катехитичних проповідей на основі 
проповідей Швілінського в переводі О. Дра Левицького 
Ярослава почавши від неділі по Просвігценню 1934 р.

Ходить про се, щоби навчити нарід всіх правд віри 
і уоружити тойже проти нападів сектантів і схизматиків. 
В тій ціли всі проповіди мають бути голошені не лишень 
в матерних церквах, але також і в дочерних. Де священик 
є хорий, має сі проповіди голосити його заступник.
. Кожду таку проповідь належить так перевести, щоби 
при її кінці кождий зі слухачів міг дати відповідь на пи
тання катехізму, яких проповідь є довшим поясненням. 
Найліпше буде, якщо священик при кінці проповіди повто
рить дотичні катехізмові питання і відповіди. Кожду сліду
ючу проповідь належить зачинати від ядерного повторення 
попередної проповіди. Щ о кілька неділь знову належить 
ще раз повторити вже обговорені питання катехізму.

Зараджуючи голошення катехитичних проповідей по- 
ручаю вести в осібній книзі точну їх евіденцію, оо. дека
нам поручаю, щоби наставали на виконання cero рішення, 
а при нагоді деканальних зборів застановилися враз з кон- 
деканальними священиками, яким способом можнаби було 
як найуспішніше перевести сю справу, щоби як наиоільше 
число людей могли почути сі проповіди.

Згадані проповіди будуть Всч. ОО. Душпастирі голо
сили лишень в неділі. У свята треба буде узгляднювати 
ідею дотичного Празника. — t  ИОСАФАТ Епп.

Ч. 6797. — Стан брацтв і реліґійних товариств.

Егіиск. Ординаріят взиває всіх Всч. ОО. Душнастирів, 
щоби найдальше до кінця грудня 1933 р. предложили тут 
через Уряди деканальні всесторонній звіт про стан брацтв 
згл. і товариств у своїх парохіях. У тому звіті мають дати 
вичерпуючі відповіди на ось такі питання:

1. Котрі брацтва згл. товариства находяться в парохії 
і коли котре основане? подати точну дату ерекц'ї 
і затвердження статутів брацтва згл. товариства через 
Еписк. Ординаріят.

2. Хто під нинішню пору є провідником сих брацтв згл. 
товариств ?
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3. Яке число членів брацтв згл. товариств (хлопців, дів
чат, Ш К ’ЛЬНОЇ молоді, чоловіків, жінок)?

4. Який розвиток брацтв згл. товариств?
5. Якщо брацтва згл. товариства в занепаді, то які цьому 

причини.
6. Яким способом можнаби було оживити брацтва згл. 

товариства ?
7. Як часто відбувають брацтва згл. товариства сходини 

членів (згл. ревнителів і ревнительок)?
8. Чи відбуваються торжественні приняття до брацгв згл. 

товариств з дорученням грамот і медаликів?
9. Які практики релігійні відбувають члени брацтв згл. 

товариств ?
10. Чи брацтва згл. товариства мають власні прапори?
11. Чи брацтва згл. товариства мають власний маєток 

і кілько він виносить?
Всч. 0 0 .  Наставники деканатів припильнують, щоби 

відповіли на висше поставлені питання в пору були виго
товлені, провірять їх, подадуть свої завваги і поставлять 
дотичні внески.

Ч. 5452. — Обезпечення церков, парохіяльних будинків 
і рухомого майна в „Дністрі".

З  уваги на всенародній характер одинокого україн
ського Товариства Взаїмних Обезпечень «Дністер*, що 
своєю 40-літною діяльністю причинюється до піднесен
ня економічного життя нашого народу — поручається 
Впр. Отцям Парохам і Завідателям: 1) Там де церкви 
і парохіяльні будинки досі остають в цілости обезпечені 
в ПЗУВ, (а необезпечених церков на 1/3 частину в «Дні
стрі* є ще 40%) виповісти письменно обезпечення 
1/3 частини в ПЗУВ і обезпечити її в «Дністрі* за 
помічю місцевого агента. По закону примусовому обезпе- 
ченню в ПЗУВ підлягають тільки 2/3 частини будинків, а 
1/3 може бути обезпечена в іншому товаристві. Тому на
ціональним обовязком передусім Впр. Духовенства є вико
ристати цю законну можливість і обезпечити перкви і па
рохіяльні будинки на 1/3 частину в »Дністрі*. Якщо 1/3 
не буде обезпечена в «Дністрі*, будинок мусить бути 
обезпечений на повну вартість в ПЗУВ. Завважується, що
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речинець виповідження 1/3 обезпечення в ПЗУВ кінчить
ся вже 31. жовтня.

2) Там де церква і парохіяльні будинки є вже обез- 
печені на 1 /3 частину в »Дністрі« подбати, щоби поліси 
«Дністра* були все вчас викуплені.

3) 3  уваги на часті випадки пожежі та крадежі цер
ковної обстановки, дорогоцінностей і утвари подбати, щоби 
всі церковні рухомости були обезпечені від огню і крадежі 
в »Дністрі« і то на повну вартість, бо рухомости не під
лягають примусовому обезпеченню в ПЗУВ. —

Ч. 6800. — Конкурс на опорожнені парохії.

З  речинцем до 10. грудня 1933 виставляються на 
конкурс слідуючі опорожнені парохії:

Деканат Балигородський: Загочевє. Дек. Бірчанський: 
Грозьова. Дек. Великомостенський: Мости великі. Дек. Ви- 
сочанський: 1. Гнила, 2. Гусне вижне. Дек. Горлицький: 
Рихвалд. Дек. Грибівський: 1. Снітниця, 2. Фльоринка. Дек. 
Добромильський: Тарнава. Дек. Жукотинський: 1. Липє,
2. Мшанець. Дек. Короснянський: Ріпник. Дек. Лежайський:
1. Дубрівка, 2. Кречовичі. Дек. Ліський:Тирава волоська. Дек.
Лупківський: Радошиці. Дек. Мединицький: Ролів. Дек. Пере- 
миський: Сливниця. Дек. Підбужський: 1. Звір, 2. Сприня. 
Дек. Порохницький: Дубецько. Дек. Риманівський: 1. Да- 
льова, 2. Поляни сур. Дек. Тіснянський: 1. Ветлина,
2. Смерек. 3. Терка. Дек. Турчанський: Яблінка вижна. Дек. 
Чесанівський: Плазів.

Прошення внесені не по формі і не заосмотрені по
трібними залучниками, а особливо без свідоцтва конкурсо- 
вого іспиту як і ті, котріб вплинули по дни 10. грудня 
1933, будуть уважані яко безпредметові.

Примічається, що Всч. ОО., що одержать презенту 
на таку парохію, котра крім матерної церкви має одну 
або більше дочерних, зобовязуються в кождім часі, на 
жадання перемиського Еписк. Ординаріяту, згодитися на 
евентуальне відлучення дочерних церков разом з ґрунтами.

При тім Еписк. Ординаріят повідомляє всіх Отців, на- 
міряючих внести подання о приняття в спис на висше зга
дані парохії, що дотації їх і скількість грунтів приналеж- 
них до парохії будуть, без згляду на інституцію пароха
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на дану парохію, нормовані по гадці Конкордату і обовя- 
зуючих в Еаархії норм за відомостю Апост. Престола.

Збірка на „Петрів гріш“.

Арламівська воля зол. 4'15, Артасів 2, Бабина 7, Бан- 
дрів 5, Баниця 2, Батятичі 7, Бахів 2*23, Бахір 2, Башня 6, 
Береги дол. 2, Белз 5, Березень 5, Бігалі 6*88, Бітля 5, 
Биків 5, Близянка Г10, Бобятин 2*56, Боднарка 5, Боло- 
хівці 9*30, Болестрашичі 5, Боратин 6, Бориня 5*20, Бро- 
ниця 5, Брусно 2'50, Будинин 4, Букова 5, Ванів 3, Ва- 
нівка 5, Ванькова 16, Вапівці 3*50, Варяж 4, Вацевичі 5, 
Вербляни 3, Війське залуж. 5, Військо 4'50 Вільки Мазовецькі 
4 ‘47, Вільхівці 4'30, Вільшани2, Вірхомля 10’70, Волиця 10, 
Волошинова 2*32, Волоща 4'90, Волчищовичі 4, Воля 
нижна 5, Воля цеклинська 3, Вороблевичі 8*40, Вороблик 
Кор. 15, Воютичі 2*50, Вяцковичі 4, Галівка 7*28, Глади- 
шів 10*44, Гломча 4, Голе равське 2, Городище 4*60, Го- 
ринець 5, Горожанва вел. 6*60, Горохівці 2'50, Горуцько 
3*50, Горянка 7, Грімно 3*25, Дахнів 1Г55, Двірці 4*28, 
Диниска 5, Дністрик дуб. 1*50, Добра 9*17, Добрачин 4*40, 
Добряни 4, Добромиль 15*08, Добрусин 8, Довжнів 5, 
Ж абче мур. 4*18, Жапалів 5, Жерниця 5, Жужель 5, 
Жуків 9*35, Журавці 5, Забірє 3, Загірє 7, Загочевє З, 
Загутинь 3*37, Залісє, 5, Заліска воля 3, Залокоть 4. 
Зеертів 8, Зіболки 4, Ільник 3, Кавсько 15, Кальниця З, 
Карликів 7*10, Квасинина 5*65, Кінське 2*50, Кліцко 5, 
Клоковичі 4, Княжпіль 4*01, Комарно 10*30, Конів 5, Ко- 
нюшки корол. 3*75, Колодруби 4, Корениця 5, Коритники 5, 
Коровиця 2*50, Коростно 15, Корчмин 3, Костарівці 5, 
Красна 5, Кремпна 5, Крехів 9, Криниця 215 , Кропивник 
новий 4, Кропивник старий 8, Крупець 2*50, Куличків 2, 
Купновичі 5, Курилівка 3, Лаврів 7*46, Ластівки 3, Лівча
4, Лівчиці 3*16, Лімна 10*15, Лімна жук. 4*50, Ліско 10, 
Лісковате 5*50, Лімна 5*40, Ліщовате 4'63, Літиня 9*34, 
Либохора 9*50, Липа 3, Липє 2*50, Логіінка 2, Лопушанка 
хом. 5, Лужок дол. 3*28, Лосинець 3, Лукове 5, Любачів 
10, — 3, Люблинець 8, Матерів 3, Майдан сін. 4*77, 
Маковиско 5, Малнів 5, Мацина велика 5*50, Мацошин
5, Медвежа 5, Михновець 4, Мишлятичі 3, Михалевичі 
5, Михалевичі др. 3*30, МІгова 5, Міжинець 12, Млини
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4, Мсжротин 12, Мокряни малі 4, Монастир 2, Мона- 
стирець 5 ‘10, Мости великі 5, Мохначка 4'45, Мшанець 
З, Нагачів 5, Нагірні 10, Наконечне 3'26, Негрибка 15*30, 
Недільна 7*27, Ниновичі 3, Нисмичі 4, Ніновичі 3, Новий 
Санч 5, Олешичі 9, Ольховець 3*50, Ольшаник 3, Опака 
8, Опарівка 3, Павлокома 2, Передільниця 4*50, Перемишль 
18*03, Підгайчиїси 4*30, Пили 8, Плазів 4*37, Плоске 3*14, 
Подемщина 2'35, Полонна 5, Поляна 3, Порохник 3*50, 
Посада риб. 7*70, Постолів 3*50, Потелич 25, Пралківці 
10*13, Пристань 2*50, Пруси 5, Радимно 4*50, Радошиці 6, 
Реклинець 3, Речичани 3, Рибник 4*30, Рихвальд 5, Рогізно 
7, Розсохач 13, Розділе 5, Розлуч 3*50, Розджалів 2, Руда 
монастирська 4, Самбір 15*77, Салаті 2*50, Свидник 4, 
Селиска 3*24, Середниця 3*10, Середнє вел. 3*70, Сілець 4, 
Скварява нова 7, Скородне 1*77, Скопів 10, Смерековець 2, 
Смільна 2*50, Смільник 2, Снітниця 5, Сприня 3, Соколя 
2'50, Сосниця 6, Старява сян. 6, Сторонна 5, Страшевичі 
7, Стрільбичі 3*54, Стронятин 5, Суха воля 5*50, Східниця
3, Сянічок 5, Тарнава 8*91, Татари 9*62, Телешниця с. 
5 ’50, Теплиці 4*40, Терло 2*40, Тисовиця 1, Топільниця 
2*16, Торки 6*80, Тростянець 5*24, Трускавець 11*50, Ту- 
дорковичі 5, Тулиголови 1*63, Туринка 5, Тяглів 5, Угнів 
9*28, Угерці мін. 5, Угринів 7, Ульвівок 5, Улазів 5, Уня- 
тичі 2*50, Устє руське 2*50, Устіянова 4, Фельштин 2*20, 
Хміль 2, Хлівчани 8, | Цетуля 5, Чашин 4, Чернево 10, 
Чертеж 7, Шкляри 4, ПІкло 5*15, ПІляхтова 5, Щутків 4, 
Яблонів 3, Яблониця 2, Явірки 3*40, Явірник 4'85, Яво
рець 4, Яворів 23, Яворів мале передмістє 4*30, Яжів но
вий 3, Яжів старий 8, Якубова воля 6*50, Ялин 5, Ямна 
дільна 6, Ясель 2*50.

4. 5084. — Поручається книжочки: „Садочок українських
катол. Святих" і „Пісні до укр. кат. Святих".

Накладом Комітету будови церкви в Потеличі вийшли 
з печатні О.О. Василіян в Жовкві дві пов. книжочки.Зміст 
першої: Життєписи укр. катол. Святих з загальним пере
глядом і ілюстраціями, 136 сторін; а зміст другої: 7 пісень 
до укр. кат. Святих, ст. 16. Ціна обидвох книжочок з поч- 
товою оплатою 1*20 зл. Чистий дохід призначений на бу
дову гр. кат. церкви в Потеличі— місті. Книжочки написав 
о. Мих. Дороцький, парох потелицький.
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З  огляду на зміст: поглиблення культу наших катол. 
Святих, як- і на призначення чистого зиску, поручається 
пов. книжочки Всч. Духовенству і вірним до приватних, 
парохіяльних, братських і читальняних бібліотек.

Набувати в гр. кат. Уряді пар. в Потеличі, п. в місці

Ч. 6453. — В справі роземчих судів.

Звертається увагу Всеч. Духовенству на уставу з дня 
28. марта 1933 (Дн. 3. Р. П. Ч. 29 поз. 253) о розємчих 
судах установлених в кождім повіті для справ віддовження 
сільських хліборобів, що задовжилися у приватних вірите
лів, які користи они віднести можуть так в розложенню 
сплати своїх довгів на довготермінові рати і обнижки від
сотків від затягнених ними довгів, як і що до висоти за- 
леглих вже і майбутніх чиншів аренди від ґрунтів рільних, 
наколи они повизші справи, предложать до унормовання 
згаданим розємчим судам, що урадуватимуть до якогось 
часу в повітах.

Ч. 6786. — В справі оплачування почтових посилок.

Подається до відома Всеч. Духовенства, що з днем 
1. жовтня 1933 ввійшли в життє нові обовязуючі приписи
0 оплатах почтових посилок з дня 24. марта 1933 і з дня 
22. липня 1933. Всякі посилки до Еписк. Ординаріяту, 
Еписк. Консисторії, до Урядів деканальних і парохіяльних 
належить оплачувати як посилки звичайні. За посилки ті 
в справах стисло урядових — не особистих — до Еписк. 
Ординаріяту і Еписк. Консисторії адресовані, буде Всеч. 
Урядам парохіяльним звернена видана ними квота в висоті 
відповідаючій приділови на сю ціль для тут. Епархії. За іе 
всі посилки в справах особистих, подружих, церковних
1 т. и. належить оплачувати по приписам обовязуючої поч- 
тової тарифи з залученнєм значка почтового на відповідь. 
За ті видатки Уряди парохіяльні — зглядно самі Отці ду
ховні не одержать жадного відшкодовання. Корреспонден- 
цію до урядів державних і самоурядових в полагодженню 
справ, чито на їх візваннє, чи в виконанню обовязку за
коном означеного, як і в справах метрикальних або ста
тистичних — належить висилати неоплачену з зазначен
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ням на куверті »На візваннє урядове* згл. »В виконанню 
законного обовязку

Ввиду висше сказаного ні уряди деканальні ні паро- 
хіяльні не можуть наліплювати на листи значків: «посилка 
урядова*, бо листи з такими значками почта уважає як 
неоплачені і домагається за них подвійної оплати.

Х Р О Н І К И .

Іменовання.

Ч. 6134. о. Погорецький Антін, парох в Брунарах 
завідателем деканату Грибівського.

Ч. 5842. о. Ж ук Віктор, парох в Жужелі заступни
ком декана Белзького.

Ч. 4226. о. Яремкевич Василь, парох у Вовчім, Рад
ником Еп. Консисторії.

Ч.
Ч.
Ч.
Ч.
Ч.
Ч.
Ч.
Ч.
Ч.
Ч.

Ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Канонічну інституцію одержали:

4753. о. Чайківський Кирило — Потік великий. 
5879. о. Кміцикевич Теофіль — Суровиця.
5882. о. Ж ук Михайло — Михалевичі.
5887. о. Татомир Теофіль — Підбуж.
5889. о. Кульчицький Михайло — Матерів,
5898. о. Ліщинський Иосиф — Глиниці.
5899. о. Мазяр Стефан — Мякиш новий.
5905. о. Худа Михайло — Малнівська воля.
5906. о. Білинський Омелян — Білич горішний.
5907. о. Мриглод Петро — Красне.

Вавідательства одержали:

3270. о. Шуфлят Павло — Климківки.
3270. о. Філяс Іван — Боднарка.
4027. о. Евин Антін — Кречовичі.
4597. о. Білинський Петро — Гнила.
5272. о. Худик Володимир — Мшанна.
5879. о. Стахняк Йосиф — Поляни суров.
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Ч. 5882. о. Федунь Стефан — Снітниця.
Ч. 5882. о. Коцюмака Роман — Ролів.
Ч. 5906. о. Величкович Микола — Звір і доїздж. Сприня. 
Ч. 6478. о. Солтикевич Іван — Гусне.
Ч. 6190. Тимчишин Ярослав — Долини.
Ч. 6478. Горечко Теодор — Мшанець.

Сотрудництва одержали:

Ч. 5703. о. Молодовець Микола — Нижанковичі.
Ч. 5703. о. Мацюрак Северин — упр. Довге.
Ч. 5887. о. Рожко Володимир — упр. Берест.
Ч. 5889. о. Шумило Ростислав — сам. Новий Санч. 
Ч. 5905. о. Тріска Йосиф — сам. Туре.
Ч. 6243. о. Галабарда іїосиф ЧСВВ — Жовква.

Померли :

о. Яців Олексаедер, парох в Ролеві 28/8 1933. 
о. Ломницький Антін, сам. сотр. в Розділяю 29/8 1933. 
о. Устіянівскький Мирослав, декан і парох в Смереку 

30/8 1933.
Душі їх поручається молитвам Всч. Духовенства.

З  гр.-кат. Еп. Консисторії.

Перемишл, дня 17. жовтня 1933.

о. Микола Грицеляк
канцлер.

і  ЙОСАФАТ
Епп.

Накладом гр. кат. Еп. Консисторії в Перемишлі.
Друкарня гр. кат. Капітули в Перемишлі.



II. ч я с т ь.
109

о. О. ОРСЬКИЙ.

Зовнішнє й внутрішнє апостоловання.
(Кілька гадок під розвагу з приводу Ювил. Року).

(Дальше).

Могучим середником в зовнішнім апостолованню є чин,, 
катол. організація. На доказ цего нехай послужить хочби 
й Ірландія. І вона переходила великі переслідування за 
часів англійського короля Генрика VIII. Тисячі католиків 
йшли тоді на муки, церкви замикано, за голови католиць
ких Епископів чи священиків призначувано нагороди. Але 
Ірландія, якраз завдяки жертвенному чинові і сильній орга- 
нізацп свойого духовенства витревала у вірі і при кат. 
Церкві. Сьогодні вона виборола собі цілковиту незалежність.

Коли знова недавно в полуди. Америці почав приби
рати на силі комунізм а мійська рада в Буенос Айрес 
видала розпорядок, усунути з усіх шпиталів сестри-мона- 
хині, тоді за почином духовенства зорганізовано протести 
найвизначніших лікарів і професорів медицини в обороні 
сестер-жалібниць. Всі вони висказали своє узнання для 
діяльности сестер.

Противно, брак апостольського чину й кат. організації 
серед еспанського духовенства довів до відомих жалюгід
них подій.

2. Внутрішнє Апостоловання. Мимо великої й дійсної 
потреби зовнішного апостоловання, позістане однак всюди 
і по всі часи безперечно висша вартість внутрішного апо
столовання.

В и с ш а  в а р т і с т ь  в н у т р і ш н о г о  а п о с т о л о в а н н я .  
Внутрішнє апостоловання висше стоїть чим зовнішнє вже 
перед самим Богом і то в такій мірі, як висше стоїть внут
рішнє життя від зовнішного. В Бозі є повне, цілковите 
життя, Він є самим життям. А це життя Бога проявляєть
ся в найособливший спосіб не в зовнішних ділах (як нпр» 
в ділі сотворення) але у внутрішному діланню, що його 
Богослови зовуть: ad intra. В тім діланню Бог Отець від
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вічно родить Сина, через него св. Дух походить від Отця 
і Сина. А се є внутрішна, відвічна й безпереривна діяльність.

Також і сам наш Спаситель найперше практикував 
внутрішнє апостоловання молитви, терпіння й скромної, 
укритої праці, заки розпочав своє зовнішнє апостоловання. 
Зовнішному апостолованню присвятив Ісус Христос тільки 
З роки а внутрішному аж ЗО літ. А й серед зовнішного 
апостоловання велику вагу клав Спаситель на внутрішнє 
апостоловання. Кількож то разів бачимо Спасителя в Його 
апостольських подорожах, як Він усувається в гори або 
на пустиню, щоби віддатись внутрішному апостолованню, 
молитві чи то розважанню. »А Ісус відходив в пустиню 
і молився*, каже св. Лука (5. 16.) На розважанню пере
водив цілі ночі. »1 був цілу ніч на молитві Божій* (Лук. 
6, 12). Колиж Марта зажадала від Ісуса, щоби Він осудив 
позірну безчинність її сестри Марії і тим виказав висшість 
зовнішного, чинного життя, Ісус Христос відповів: »Марія 
добру часть вибрала, котра не відбереться від неї «(Лук. 
10.42.). Цим висказом сам Спаситель підчеркнув першен- 
ство й висшість внутрішного життя й з него випливаючого 
внутрішного апостоловання.

По взору Ісуса Христа ставлять і апостоли на пер
шому місці внутрішнє апостоловання, а хотячи віддатися 
зовнішному апостолованню, більше зовнішні річи (услугу- 
вання при столах) полишають діяконам: „А ми (апостоли) 
молитви й служення слова пильнувати мемо“ (Діяк. Апост.
6. 4.).

Висшість внутрішного апостоловання стверджують та
кож Св. Отці Папи римські, св. Доктори і Богослови. По 
їх думці внутрішнє апостоловання є: взнеслішим, бо має 
ширше поле ділання; певнішим, бо представляє менше не
безпек; богатшим, бо зміцнює пориви душі, збільшує сте- 
пень освячаючої ласки та каже душі ділати передовсім 
з мотиву любови; солодшим, бо душа віддана внутрішному 
апостолованню здається цілковито на Божу волю. Висшість 
внутрішного апостоловання так висказує одним реченнєм 
св. Вернард: »В ньому чоловік жіє чистіше, упадає рідше, 
підноситься скорше, поступає певніше, одержує більше 
ласк, умирає спок йніше, в чистилищи скорше очищується 
а в небі одержує більше нагород*.



В і д н о ш е н н я  в н у т р і ш н о г о  до з о в н і ш н о г о  
а п о с т о л о в а н н я .  Чинне життя і випливаюче з него 
зовнішнє апостоловання конечно потребує внутрішного 
життя. Кожде й найбільше зовнішнє апостоловання зало
миться, як що його жерелом й силою не буде внутрішнє 
життя.

Внутрішнє життя забезпечує душу передовсім перед 
великими й многими небезпеками зовнішного апостоловання. 
Скільки то небезпек подає зовнішнє апостоловання, знає 
це вже кождии священик-апостол, що хочби и наикорот- 
шии час цій праці посвячував свої сили. Апостол, що 
внутрішнє життя легковажить, є несвідомим тих небезпек 
і такого можна порівнати до подорожного, що без оружжа 
відбуває небезпечну дорогу лісом, повним розбійників. 
Правдивий знова апостол, що передовсім практикує внутрішнє 
життя, є свідомим тих небезпек, а вже сама свідомість мож
ливих небезпек охороняє його оружжем молитви, іспиту 
совісти й розважання перед небезпеками.

Внутрішнє життя подає дальше душі радість й потіху 
серед зовнішного апостоловання. Життя чоловіка відданого 
зовнішному апостолованню є повне проб, упокорень, про- 
тивностей й терпінь. Душа апостола відданого внутрішному 
життю ті тягарі двигає з іншим успособленням, чим апо
стол, що внутрішнє життя занедбує. Без внутрішного 
життя апостол скоро упадає на дусі, знеохочується до 
дальшої праці а цілий будинок його дотеперішної, нераз 
й дуже мозольної праці руйнується. Противно діється з 
правдивим апостолом, відданим внутрішньому життю. Йому . 
якраз внутрішнє життя подає щит проти знеохоти й з не
віри. Душа такого апостола підноситься за кождим непо- 
водженнєм єще висше. Очевидно, що й для правдивого 
апостола неповодження в його праці є жерелом смутку 
для нього, але такий смуток не зменшує його запалу. 
Його кріпить, піддержує те сильне переконання, що кожде 
неповодження, терпіння, спокійно переняте згідно з Божою 
волею, побільшує Божу славу та поступ в його власних 
чеснотах.

Вкінци внутрішнє життя є необхідною умовиною пло- 
довитости зовнішнього апостоловання. Плодовитість зовніш
ного апостоловання запевнив сам Ісус але тільки таким 
апостолам, що віддаються внутрішному життю: »Хто пе-



112

ребуває в мені а я в нім, той приносить много плоду«. 
(Тв. 15. 5.) Сі слова Ісуса Христа так обословує Св. Отець 
Пій X .: «Щоби відновити всьо в Христі через апостоль- 
ство чину, потрібна є ласка Божа, а апостол одержує її 
тільки тоді, коли є зєдинении з Ісусом. І ІЛ Ь КИ  ТОДІ, коли 
уформуємо Христа в собі, будемо могли легко віддавати 
Його родинам й суспільности. Всі про те, що беруть участь 
в апостольстві (роз. зовнішнім), мусять мати правдиву по
божність (себто внутрішнє життя)«. (Енцикл. д о  італ. 
Епископів з дн. 11. VI. 1905 р.).

Для підтвердження сеї правди, що плодовитість зов- 
нішного апостоловання залежить в першій мірі від внут- 
рішного апостоловання, вистарчить навести єще кілька 
прикладів з історії Церкви.

Св. Василій Великий був лиш кілька літ (8) Епископом. 
В тих роках поконав він єресь, зорганізував монашество, 
та полишив діла, що перетревали століття. А все то були 
овочі не так вродженого таланту і енергії, як глибокого 
внутрішного життя. Ного апостольські труди, це овочі 
довгих літ молитви й покути.

д. б.



РІК 1933. Грудень. Ч. XII.

П Е Р Е М И С Ь К І Е П Ш Ш Л Ь Н І

ВІДОМОСТІ!
ЙОСАФАТ КОЦИЛОВСЬКИЙ

БОЖОЮ МИЛІСТЮ І БЛАГОСЛОВЕННЯМ СВ. АПОСТОЛЬСЬКОГО ПРЕСТОЛА

Е П И С К О П
П Е Р Е М И С Ь К И Й ,  С И М Б І Р С Ь К И Й  І С Я Н І Ц Ь К И Й

ВСЕЧЕСНОМУ ДУХОВЕНСТВУ Й ВІРНИМ ЕПАРХІЇ 
МИР В ГОСПОДІ 1 АРХІЄРЕЙСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ!

Ювілейний рік: 1900-ліття Викуплення людського роду, 
був роком благословення і великих ласк неба для цілого 
католицького світа а зокрема для наших вірних. З  радістю 
мушу ствердити, гцо на спільний зазив нас Епископів Га
лицької Провінції уся наша суспільність з гідним подиву 
одушевленням взялася до торжественного уладження свята 
„Українська Молодь Христові*1. Молодь приступила масово 
до св. Тайн і прирікала на вірність Христові Цареві по 
містах, містечках і найдальших закутинах Епархії. Гадаю, 
що мало лишилося молоді, хлопців і дівчат, які не зло
жили ще такого приречення і не богато таких парохій, 
в яких ще не відбулося це благословенне свято.

Мені самому доводилося брати участь особисто в та
ких святах у численних парохіях нашої Епархії. Не маю 
слів признання для тих соток і тисячів молодих душ, які 
за кождим разом так радо і побожно горнулися до св. 
Трапези. Щ е нині чую їх рішучі слова присяги на вірність
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Христові і Його Обручниці св. Католицькій Церкві. Ліс 
рук що тоді підносився до неба витискав слези радости 
з очей батьків. Ця незабутня хвиля записана глибоко 
в душах усіх учасників тих свят, а в історії дотичних па- 
рохій, — в тих днях важкого лихоліття — полишиться як 
одна з найкрасших єї картин. Бож се на наших очах 
довершується величня обнова релігійного життя цілого 
нашого народу, що є одинокою розрадою і одинокою нашою 
надією на красшу будучність. Цею радістю ділюся сьогодні 
з вами, дорогі Отці і ви Братя епархіяни і зі всіми тими, 
котрим дорога будучність нашого молодого покоління. За 
це нехай буде від нас шира подяка Богу, бо в с я к о  дая- 
ніє благ о  і всяк  дар  с о в е р ш е н  с в к ш е  єсть с ходяй 
от От ц а  світов .1)

В часі, коли в нас майже на всіх ділянках пішла пра
ця над обновою в дусі Христових засад, почали приходити 
одна за другою щораз то більше трівожні вістки від наших 
братів по крови, що в нечуваних терпіннях ведуть життя 
в большевії. Там храми зруйновано, єпископів і священи
ків заслано до тюрми, дітей заборонено виховувати в релі- 
пиному дусі, всіх позбавлено можности приймати св. іаини, 
слухати богослужень і взагалі жити релігійним життям. 
До тих моральних страждань прибули опісля ще нечувані 
в світі фізичні терпіння невинного народу, який масово 
вигибає з голоду в часі, коли на заморських землях є та- 
кии надмір зоїжа, що його нищать, бо ходить о се, 
щоби ціна його не впала!

Коли світ замкнув на те все очі і мовчав, не могли 
мовчати ми, брати терплячих і Епископи Католицької 
Церкви, яка обіймає однаковою любовю всіх без ріжниці. 
Спільним посланнєм візвали ми вірних до всенародних 
молитов, щоби виблагати з неба помилування для нещасних 
наших братів. В краю і за кордоном потворено Комітети 
ратунку України. За молитвою пішло діло христіянського 
милосердя: збірка для голодуючих. Усі наші вірні обєдна- 
лися для високої ціли допомоги терплячим.

Завершенням цього гарного христіянського діла був 
празник Христа-Царя, в останню неділю місяця жовтня

ł) Як. 1, 17.



ц. p.t на котру ми Епископи зарядили торжественні бого- 
служення в наміренні українського народу, доручаючи ще- 
раз покутні діла: сповідь, піст і милостиню.

Цих виявів релігійних почувань нашого народу, голов- 
нож цього шляхотного обєднання душ для поборювання 
зла, не міг вже стерпіти ворог Христа. Напружив всі сили, 
щоби не допустити до завершення тріюмфу сьогорічної 
церковної нашої праці в дни празника ІДаря-Христа. Ми 
чули, як на сам сей празник наліплювано в декотрих де
канатах нашої Епархії комуністичні летючки і безбожницькі 
афіші на церквах, розкидувано протирелігійні брошури 
і письма, — а що найсумнійше, вороги Христа здобулися 
наконець і на наиогидншшии злочин, а саме, на збезче
щення самого Ісуса Христа в прсв. Тайні Евхаристії, яке 
мало місце в нашій Епархії в Осердові, в парохії белзького 
деканату!

В ночі з 29. на 80. жовтня с. р., якраз в Неділю Ца- 
ря-Христа, невисліджені досі злочинці вломилися до церкви 
в Осердові, порозкидали там по підлозі хрести, ризи, ліх
тарі та другі літургічні знаряди, виважили дверцята до 
кивота, виняли пушку і святотатськими руками розсипали 
Найсв. Тайни по підлозі біля престол а та потоптали їх 
ногами!

Це зробили вони не задля крадежі, бо нічого з річий 
не взяли хоч могли, — навіть цінну пушку полишили — 
але вони зробили се одиноко длягого, щоби зневажити 
bora, свого Христа Спасителя якраз в тій іаині, в котрій 
Він оказав нам найбільше своєї любови!

Чиж можна подумати собі більший злочин як сей, 
коли чоловік відкуплений Кровю Христа, стає катом тогож 
Христа, свого Добродія і Батька?

Це вже впрост діявольська злоба та робота самого 
сатани! Ціле пекло не в силі видумати більше невдячного 
вчинку, який сотворіння може заподіяти свойому Ьотвори- 
телеви, як сей! Серце віруючого христіянина католика 
здрігаєся на вид сеї невдячности, а людські слова є за 
слабі, щоби передати гидь і відразу подібного гріха!

Але біль, що стискає серце на вид такого злочину, 
родить рівночасно й бажання сю кривду направити.

Дорогі Отці і дорогі братя Епархіяни! Мене звідомив 
о. Декан белзький, що наші парохіяни Осердова, як лишень
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дізналися про святотатське збещещевня Ісуса Христа в їхній 
церкві, зробили зі своєї сторони всьо що належало і що 
могли, щоби перепросити зневаженого Спасителя. Через 
десять днів в покуті і молитві вони старалися переблагати 
Ісуса Христа за сю зневагу і надолужити за сю кривду 
Йому заподіяну.

А ми всі чи не маємо обовязку також і зі своєї сто
рони перепросити Ісуса Христа за сей злочин? Таж він 
мав місце в тій самій Церкві і в тій самій Епархії до кот
рої і ми всі належимо! Ми христіяни католики всі разом 
творимо одну родину, котрої Христос є Головою і Царем, 
то й  є с т ь  г ла ва  т ілу ц е р к в е ! 1) Ми прецінь всі разом 
єсьмо одним тілом Христовим і членами його, ви ж е є с ь т е  
т і л о  Х р и с т о в о  і уди от ч а с т и ; 2) — а коли в тілі тер
пить один член, то в тім самім тілі терплять разом і всі 
члени, і ащ е  с т р а ж д е т  єдин уд, з ним с т р а ж д у т  
в с и уди !3)

Коли в якій побожній родині притрафиться що хтось 
злобно зневажить котрого єї члена, тоді вся родина над 
сим боліє і спішить висказати зневаженому спочуття та 
перепросьоами стараєся зло направити, іои ооовязок отже 
тяжить тепер і на нас, а він тим більший, що особою 
зневаженою є тут сам Ісус Христос наш Бог і Господь !

Сповнім вірно сей наш ооовязок! Перепросім Христа 
але так, щоби Він через нашу перепросьбу дістав тепер 
від нас в сотеро оільше чести и пошани в нашій Епархії, 
як Йому нанесенр зневаги. Направмо сю кривду зроблену 
Ісусови так, щоби грішники побачили, що дарма їх без
божна робота, бо коли вони важаться зневажити Христа, 
то за се Він дістане від вірних собі христіян католиків 
сто разів більше почести і виявів любови, як колпби їх 
гріх не мав місця.

Поспитаєте мене, колиби то ми мали це зробити? 
і в який спосіб ?

Найвідповіцнійшим до cero часом є наближаючіся сьо
горічні свята Христового Різдва. Проведім їх без гріха, 
побожно, в молитві, в роздумуванню над непонятним мило
сердям Божого Сина, котрий хоч перед своїм приходом 
на світ дооре знав, шо як прийде між людии, вони оудуть

') Кол. 1. 18., -  5) І. Кор. 12, 27. — 3) Там. 26.
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його зневажати та ногами топтати а мимо cero з любови 
до нас і для нашого спасення народився в Вефлеємі і по
лишився між нами в Прсв. Тайні Евхаристії. Роздумуймо 
над сею непонятою любовю Божою до нас і все те жерт
вуймо Божій Дитині в яслах Вефлеємських на Єї більшу 
славу та на перепросьбу за гріхи, якими грішники І! зне
важають, а в сей спосіб напевно направимо сю кривду 
заподіяну Ісусови Христови в Осердові.

З  окрема однак на сю перепросьбу і направу зневаги 
Ісуса Христа в Осердові посвятім другий день сьогорічних 
Різдвяних Свят. Нехай сьогорічний празник св. Йосифа 
Обручника і Опікуна Ісуса і Марії буде тим днем при
значеним на перепросьбу і надолуження у всіх церквах 
нашої Епархії за доконаний на Ісусі Христі в Осердові злочин. 
Злучім в сім дні наші серця в молитві до Бога о милосерде 
над нашим народом в теперішний важкий час. Чи будемо 
в церкві в сім дні чи деінде молімся всюда до Ісуса на
родженого в Вефлеємі так: »Божа Дитино! прости гріхи 
всім грішникам що Тебе ними ображають, а передовсім 
прости тим, що зневажили Тебе в нашій Епархії; прости 
їм, бо вони не знали що творили. Не карай їх і нас за ті 
зневаги, але змилосердися над нами, а місто кари дай нам 
всім ласку, щоби ми Тебе більше ніколи не ображали, але 
Твою святу волю завсігди п о в н и л и . А  коли нам в сім 
дні що прикрого придариться, не забуваймо все те при
нести в жертву сш нашій маленькій Ьожш Дитині, а вона 
радо се прийме як перепросьбу за всі зневаги яких за
знала і зазнає в нашій Епархії.

Прошу Бога, щоби сі Різдвяні Свята були для нас 
всіх початком дальшої обнови нашого життя в Христі, — 
щоби були для вас, Бсеч. Отці Душпастирі, дальшим скріп
ленням ваших праць над вірними в церкві і поза церквою-  
а для вас дорогі Братя цілковитим отворенням очий на 
грядучі небезпеки, які грозять вашим душам. Гуртуймося 
всі все тісніше біля Церкви, прислухуймося більше до Єї 
потреб, щоби бути тісніше з нею злученими і жити біль
ше Єї життєм.

Нехай наші радости і смутки будуть спільні. Знаємо 
прецінь, що спільна радість, се подвійна радість, — а
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спільний смуток половина смутку. Радіймо всі спільно 
з сучасного обєднання душ нашого народу для поборю
вання зла, з розбудження релігійного життя через свято 
»Українська Молодь Христові“ та зі всіх тих ласк, що 
сплинули на нас в сім році 1900-ліття відкуплення люд
ського роду, — а сумуймо спільно по приводу жахливої 
долі наших братів у большевії, по приводу наступів воро
гів на Католицьку Церкву та по приводу зневаги Христа 
заподіяної Йому в нашій Епархії. Не упадаймо однак на 
дусі! Вистерігаймося лишень і найменших гріхів а всі наші 
радости і смутки жертвуймо маленькій Ьожш Дитині, а вона 
нам благословити буде.

Не хайся Божа Дитина, іцо недовго по приході на 
світ терпіла преріжні переслідування, облегчить нам всі 
тягарі що гнітять наші душі, нехай отре слези плачучим, 
потішить сумуючих а всім нам нехай подасть заохоту й 
силу витревати у вірній службі 1 осподу Ьогу аж до остан
ньої хвилі нашого життя.

Це є також і мої святочні бажання для вас Всеч* 
Отці і дорогі в Христі братя та для ваших родин у цей 
великий празник Христового Різдва. З  сими желаннями 
уділяю вам всім, тут присутним і тим що в хаті лишитися 
мусіли, моє з серця пливуче Архієрейське благословення 
і прошу Бога, Дателя всего блага щоби так як я вас тут 
благословлю, так і Він гііслав вам з небес своє Боже бла
гословення: во імя Отца і Сина і св. Духа. Амінь.

Христос раждається!

Дано в Перемишлі в неділю Праотців, 1983.

f  ЙОСАФАТ, Епп.

Поручається Всеч. 0 0 .  Душпастирям відчитати цей 
пастирський лист вірним в день Христового Різдва в часі 
св. Літургії, а звідомлення з виконання цего поручення при
слати тут разом зі звідомленням з перебігу місяця добро 
преси до — ч : 7916|933.

Від Е п и с к .  Ординарі яту.
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Ч. 7916. — Січень — місяць доброї преси і книжки.

Від кількох літ проголошують наші католицькі видав
ництва місяць січень, місяцем католицької преси і книжки. 
З  признанням треба ствердити, шо пропагандова акція 
тих нечисленних ще дотепер місяців принесла вже чималі 
користи для Церкви і для повірених нашій душпастирській 
опіці вірних. На особливе підчеркнення заслуговує релі
гійно-виховне значіння місяця католицької преси :

З  огляду на те Еп. Ординаріят поручає Всеч. о.Душ- 
пастирям вами силами підперти цю благородну акцію на
ших католицьких видавництв. З  окрема поручається:

1) В неділю Митаря і Фарисея дня 28 січня 1984 р. 
підчас Служби Божої виголосять Всеч. Отці Душпастирі 
відповідну добре підготовлену проповідь про шкідливии 
вплив злої і потребу доброї преси та книжки і підкреслять 
в особливий спосіб важкий обовязок христіянина-католика 
передплачувати, попирати і читати тільки католицьку га
зету і книжку. В проповіди належить виразно зазначити 
і пригадати вірним часті зазиви Св. Отця і Епископів до
тично цеї важної справи,

2) По скінченій Службі Божій належить відмовити на 
переміну з вірними з коліноприклоненням 8 рази »Отче 
наш* і три рази «Богородице Діво* на інтенцію розвитку 
українських католицьких видавництв.

3) Підчас Служби Божої тоїж неділі належить пере
вести збірку на потреби католицької преси, а зібрані гро
ші відослати до Еп. Консисторії найдалі до кінця лютого 
с. р. Збірку належить заголосити на неділю скорше.

4) Де можливо, треба тої неділі згл. в інших днях 
«місяця доброї пресц* уладити окремі сходини брацтва та 
других установ у иарохії і тут спільно обдумати способи 
поширення католицьких видавництв.

Пригадується, що місяць католицької преси має тре- 
вати від 15 січня до 15 лютого 1934 р.

Подрібні списи усіх католицьких видавництв в краю 
найдуть Всеч. Отці в нашій католицькій пресі і афішах. 
Пригадується лиш, що на території нашої Епархії розви
вають незвичайно хосенну діяльність:

1) Видавництво О.О. Василіян у Жовкві одно з най" 
старших в Галичині і найбільш заслужених в піднесенні
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релігійної свідомости наших вірних. Випускає популярний 
місячник «місіонар*.

2) Видавництво »Епд.рхіЯЛЬНЗ. Поміч« в Перемишлі 
пл. Чацького 3., яке дотепер випустило чимало популяр
них книжочок і яке є загально відоме в Епархії з найде
шевшого і незвичайно поширеного Малого Молитовника.

Б) Видавництво »Криниця« в рамах Катол. Акції 
в Перемишлі Пл. Чацького 5. Видало дотепер в незвичайно 
дешевій ціні 25 гр. Коляди. Надто редагований від грудня 
католицький тижневик «Український Бескид®.

Всеч. Отці Душпастирі постараються при кождій на
годі заохотити вірних, щоби своїм католицьким видавниц
твам служили моральним і матеріальним попертям.

Звідомлення з перебігу місяця доброї преси в парохії 
належить надіслали Еп. Ординаріятови до кінця лютого 
1934. р.

Ч. 7913. — В справі власти розрішання від єпископських 
резерватів в часі теперішнього ювилею.

Щоби не було ніякого сумніву, Еписк. Ординаріят 
пояснює отсим, що уділення власти розрішати від єпис
копських резерватів в сім ювилейнім Ропі належить в сей 
спосіб розуміти, що кождий сповідник має право розрі
шати не лишень від гріхів задержаних Ординарієві в Епар
хії, але і від цензур задержаних Ординарієві самим правом.

В однім і другім випадку нема потреби відноситься до 
Еписк. Ординаріяту ані о уділення власти ані о поручення. 
Дотично Папських резерватів, то розрішення від них згл. 
о поручення належить відноситися до Еписк. Ординаріяту. 
Не требаби було відноситися в таких випадках, колиби 
каючийся міг доступити ювилейного відпусту. (Гл. тут. роз
порядок оголошений в Епарх. Відом. р. 1933 ч. IV ст. 49).

Ч. 7915. — В справі вирубу дерева в лісах ерекціональних.

Еписк. Ординаріят провірив, що деякі Отці парохи 
позваляють собі на вируб дерева в ерекціональних лісах

•  и  _  •  •понад етат приділений їм в пляні господарськім, зглядно 
без такогож пляну чи програми лісової, без всякого дозволу 
своєї духовної Власти, не оглядаючися на обовязуючі в тім 
предметі видані постанови. — Щ о більше, навіть ОО. За-
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відателі, котрі і по відданю їм в аренду грунтів ерекцю- 
нальних, не мають права користати з ліса ерекціонального 
без окремого нозволення духовної Власти, важаться часом 
нарушувати висіле згадані єпархіальні постанови, та спри
чинюють в сей спосіб нищення парохіяльного майна з по- 
забуттєм на присягу зложену при ординації.

Еписк. Ординаріят перестерігає Всеч. Духовенство пе
ред таким зловживаннєм та повідомляє, що за кожле евен
туальне таке нарушення цілости майна парохіяльного буде 
потягати кождого з Отців до строгої особистої відвічаль- 
ности до цілковитого матеріального відшкодовання тогож 
майна та буде карати за се церковними карами.

Ч. 7965. — Конкурс на опорожнені парохії.

З  речинцем до 15. лютого 1984 виставляються на 
конкурс слідуючі опорожнені парохії:

Деканат Балигородський: Гічва. Дек. Бориславський: 
Довге. Дек. Великомостенський: Реклинець. Дек. Височан- 
ський; Гусне вижне. Дек. Грибівський: Фльоринка. Дек. 
Горлипький: Маластів. Дек, Жукотинський: Липє. Дек. 
Любачівський: Старе село. Дек. Риманівський: Босько.
Дек. Тіснянський: 1. Ветлина, 2. Терка. Дек. Турчанський: 
Яблінка вижна. Дек. Чесанівський: Плазів.

Прошення внесені не по формі і не заосмотрені по
трібними залучниками, а особливо без свідоцтва конкурсо- 
вого іспиту як і ті, котріб вплинули по дни 15. лютого 
1984, будуть уважані яко безпредметові.

Примічається, що Всч. 0 0 . ,  що одержать презенту 
на таку парохію, котра крім матерної церкви має одну 
або більше дочерних, зобовязуються в кождім часі, на 
жадання перемиського Еписк. Ординаріяту, згодитися на 
евентуальне відлучення дочерних церков разом з ґрунтами.

При тім Еписк. Ординаріят повідомляє всіх Отців, на- 
міряючих внести подання о приняття в спис на висше зга
дані парохії, що дотації їх і скількість ґрунтів приналеж- 
них до парохії будуть, без згляду на інституцію пароха 
на дану парохію, нормовані по гадці Конкордату і обовя- 
зуючих в Епархії норм за відомостю Апост. Престола.
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Ч. 7738. — В справі парохіяльних бібліотек.

Еписк. Ординаріят поручає всім Всч. ОО. Душпасти* 
рям пильно чувати над сим, щоби ніяка зла книжка не 
вкрадалася до рук їхніх парохіян.

Особливо старанно належить дбати про се, щоби до 
парохіяльних бібліотек діставалися самі добрі книжки.

В тій діли повинен душпастир перше сам переглянути 
кожду книжку, заки її віддасть до читання своїм парохіянам.

Справа се дуже важна і тому маємо повну надію, що 
жаден з ОО Душпастирів її не занедбає.

Ч. 6802. — Поручається основування Марійських Дружин
по школах.

Маючи на увазі величну ідею Марійських дружин ду
хового вироблення звершених Божих слуг і свіцьких 
апостолів у всіх станах, так конечних в нинішних часах 
і так горячо побажаних в наших обставинах, як також 
і висліди їх праці серед нашої молоді, поручається Всч. 
О.О. Катихитам, щоби щиро занималися і проводили зга
даним Дружинам, коли такі при їх школах вже основані 
а там де ще Марійських Дружин не основано повести 
працю в діли основання їх в найблищій будучности. Орд. 
шкільні Відпоручники звернуть на сі Дружини, їх ведення 
і основування свою особлившу увагу.
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Х Р О Н І К А .

Іменовання.

Ч. 6214. о. Брановський Антін, парох в Стоянцях 
заступником декана Судововишенського.

Ч. 6851. о. Бардахівський Андрій, парох в Татарах 
завідателем деканату дунайського.

Ч. 7220. о. Ляльович Иосиф, парох в Мацині великій 
завідателем деканату Горлицького.

Ч. 7803. о. Орський Онуфрій, професор Благослов- 
ського заведення, Референтом Еп. Консисторії.

Ч. 7803. о. Др. Кузич Іван Віцеректор Дух. Семінарії 
і професор Богосл. заведення Референтом Еп. Консисторії.

Ч. 7803. Лопачак Ілля, сотрудник катедральний 
Референтом Еп. Консисторії.

Канонічну інституцію одержали:

Ч. 7341. о. Комарницький Яків — ІДирець.
Ч. 7461. о. Плешкевич Юліян — Самбір.
Ч. 7463. о. Тиховський Лев — Коханівка,

Завідательства одержали:

Ч. 7074. о. Федорович Станислав — Реклинець.
Ч. 7728. о. Сальо Карло — Босько.
Ч. 7842. о. Мацюрак Северин — Довге.
Ч. 7864. о. Плахта Михайло — Гічва.

Сотрудництва одержали:

Ч. 5887. о. Пулик Олекс, сам. — Кропивник старий.
Ч. 7445. о. Жупанський Павло Ч С ВВ.— Кристинопіль.
Ч. „ о. Когутяк Ювеналій Ч С ВВ.— Дрогобич.
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Померли:

о. Пясецький Лев, парох в Реклинці 1/11 1933.
о. Лехицький Захарій, катехит в Сяноці 30/11 1933. 
о. Віснєвський Ростислав, парох в Боську 10/12 1933. 
о. Ш их Юліян, парох в Довгім 12/12 1933.
о. Шведзіцький Антін, парох в Старім селі 17/12 1933.

Душі їх поручається молитвам Всч. Духовенства.

З  гр.-кат. Еп. Консисторії.

Перемишль, дня 27. грудня 1933.

о. Микола Грицеляк
канцлер.

і  ЙОСАФАТ
Епп.

Накладом гр. кат. Еп. Консисторії в Перемишлі. 
Друкарня гр. кат. Капітули в Перемишлі.
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II. чясть.
о. О. ОРСЬКИЙ.

Г Ч  •  V »  •Зовнішнє и внутрішнє апостоловання.
(Кілька гадок під розвагу з приводу Ювил. Року).

(Кінець).

Св. Іван Золотоустий на 10 літ свойого Еписьсопства 
€ літ пережив на вигнанню. І треба дійсно подивляти, що 
в так короткому часі доконав величних діл та написав 
стільки пречудних творів. Іаини його розуму та витрева- 
лости у терпіннях належить знова шукати тільки в його 
глибоко внутрішнім життю. Але св. Василій В. чи св. Іван 
Золотоустий були єще людьми діла. Дивнішим видається 
то, іцо люди, котрі ціле життя утікали взагалі від людей й 
світа а перебували безнастанно в самоті, на молитві з Г. 
Богом, доконукали більших діл, чим многі інші через 
активну працю. Бо хтож був підпорою халькедонського 
собору, хто був першим апостолом Бедуінів, хто навернув 
царицю Евдоксію, як не пустельник-анахорет Евтимій. 
Про св. Симеона знова оповідають його ровесники, що 
жіючи на стовпі брав живу участь в усіх важніших спра
вах Церкви, поборював єреси, навертав грішників, приго
товляв умираючих до смерти, помагав Епископам в заряді 
Церквою, сам невчений був підпорою богословських 
шкіл. Все то робив він силою свойого глибокого внутріш- 
ного життя. Цікавий приклад сили внутрішнього апосто
ловання маємо на великій Святій, Тересі від Дитятка Ісус. 
Замкнена в контемплятивному монастирі Кармелітанок не 
йде на місії до поганських країв, а однак Пій XI. споді
ється якраз від Неї великої помочі в навертанні поган. 
Звідкиж походить та сила зовнішного апостоловання ? 
Якраз з внутрішного апостоловання молитви, терпіння 
і укритої праці.

Колиж внутрішнє життя і з неї випливаюче внут
рішнє апостоловання безсумніву має більшу вартість та є 
душею зовнішного апостоловання, тож на цей рід внут
рішного апостоловання належить особливо в нинішних 
часах звернути увагу.
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В нинішних часах матеріальної а ще більшої мораль
ної нужди, внутрішнє апостоловання (побіч зовнішного) 
є найбільшою вимогою. Один француський письменник 
Daniel Rops у своїй книжці п. н. »Світ без душі« виразно 
підчеркує, що нинппної крізи не можна поясняти тільки 
економічно-суспільними причинами. Господарська кріза, це 
наслідок духової крізи. Обнова внутрішного, морального 
стану чоловіка принесе рівночасно за собою й поправу 
матеріального добробуту.

Проте в часах, коли большевизм, безбожництво, сек- 
танство, крайний націоналізм своїм діявольським апостоло- 
ванням змагає до збурення Божого апостоловання, роз- 
буджуваннє й плеканнє зовнішного й внутрішного апосто
ловання по взору Спасителя стає очевидною вимогою ни- 
нішного часу. А до практикування цего подвійного апосто
ловання найкращу притоку подає нам сьогорічний Юви- 
лейний рік.

ПРОТОКОЛ
XII. ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ Тов. П. Е. П. які відбули 
ся дня 7. червня 1933. в Перемишлі в салі гр. кат.

Дух. Семинарії.

О год. 9. відправив о. ьрал. Ґмитрасевич в катедр. 
Церкві Службу Божу в наміренні Т*ва.

Дне в ний порядок :
1. Отворення Заг. Зборів;
2. Відчитання протоколу попередних Заг. Зборів;
3. Звіт діяльности уступаючого Виділу;
4. Звіт провірної Комісії;
5. Вибір 5. членів і 2. заступників нового Виділу;
6. Вибір цровірної Комісії;
7. Справа створення емеритального фонду для свя

щеників нездатних до праці;
8. Спрва оснування священичої бібльотеки;
9. Внески й запити.
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Ad 1) По відспіванню молитви »Царю небесний* о год.
10. отворили Збори їх Ексц. Кир ІІосафат короткою про
мовою, в якій зазначили, що Всч. Духовенство виявляє 
з кождим роком все лучше розуміння ціпи Тов-а, якою є 
несення матеріяльної і моральної помочі Духовенству і вір
ним. Згадали память померших 11. «ленів. Іменно померти 
бл. п. 0 0 . :  Сенишин Іван, Уруський Іван, Полошинович 
Данило, Макар Григорій, Качмар ІІосиф, Миколаєвич Антін, 
Петрашкевич Иосиф, v ливинський Михайло, Боднар Воло
димир, Дигдалевич Антін і Рабій Франц. їх память помя- 
нули Збори молитвою. По ствердженню, що всі формаль- 
ности що до скликання Заг. Зборів точно заховано і що

О и * Т Ч ^є достаточнии комплєт, їх отворили а на предсщника ооо- 
рів упросили о. Крил. Хотинецького Кипріяна, пароха 
Ярослава, та на секретарів 0 0 . :  Дапишина Василя і Гуру 
Теодора.

Ad 2) У справі відчитання протоколу з попередних 
Заг. Зборів порішено на внесок о. Гірняка Мих. його не 
читати, а прочитати тільки самі ухвали. їх прочитав о. 
Орський.

Ad 3) Звіт з діяльности Виділу і Секцій за поперед- 
нии рік зложив секр. іов-а о. Орський.

Тому, що звіт скарбника видано друком і всім при- 
сутним роздано, ухвалено його не відчитувати.

Ad 4) Іменем провірної Комісії здав звіт о. Бр. Ґоць- 
кип. Провірено інвентар всіх недвижимостеи і касове діло
водство. На підставі провірених рахунків і цілого діловод
ства, що їх знайдено в належитому порядку, ставить іме
нем провірної Комісії внесок:

Загальні Збори уділяють Виділови абсолюторіюм з по
дякою за 193*2 р.

Провірна Комісія складає подяку Виділови за видання 
популярних книжочок, а з окрема за видання Молитовника, 
що викликав в наших парохіях великий попит.

Ставить до нового Виділу дезідерати, щоби він заста
новився на своїх засіданнях над виданням Біблії та над 
спопуляризованням брошури о. Ріпецького про «Католиць
ких Ірландців*.

Слідувала дискусія над звітами. В ній забирали голос:
О. Демко Стан, промовляє за розширенням часопису 

»Бескид«. Предсідник Зборів звертає увагу, що тепер на
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лежить провадити дискусію тільки над зложеними звітами, 
а обговорення справи «Бескида* відложити до 9. т. Зборів.

О. Макар Степ, запитує, чи існує III. Секція про 
вдови і сироти по священиках та чим і як причинилася 
Еп. Поміч до уладження свята у Львові » Українська Мо
лодь Христові«.

У відповіли на перше запитання, Предсідник вияснює, 
що III, Секпія є нечинна, бо існує осібний »Вдовичо-сиро- 
тинський Інститут». Щ о до свята »Укр. М. Хр.», вияснює 
о. крил. Гриник, що свято уладжували всі Ординаріяти а 
Ординаріятським відпоручником Пер. Д'єцезії був о. E vhhh- 
ський, Ігумен 0 0 .  Василіян у Львові. їх Ексц. Кир Иоса- 
фат ще додають, що вся праця около уладження того свята 
йшла в порозумінню з осібними делегатами.

О, Ярка Теод. ставить дезідерат до Виділу, щоби сей 
видав разом з Біблією також і Катехизм. їх Ексц. Кир 
Иосафат підносять потребу узгляднення в окремім відділі 
в молитовниках: «Першого св. Причастя дітий«.

По скінченій дискусії над звітами, ставить Предсідник 
внесок на уділення абсолюторіюм уступаючому Виділови. 
Внесок одноголосно принято.

Ad 5) Слідував вибір 5. членів і 2. заступників нового 
Виділу. На внесок о. Макара вибрано Комісію матку, в якої 
склад увійшли 0 0 . :  Маринович, Малецький і Гірняк.

По короткій павзі ставить о. Гірняк іменем Комісії- 
матки слідуючих кандидатів на членів Виділу: ОО. Бори- 
севича, Василькевича, Грицеляка, Мягкого і Орського, 
а на заступників 0 0 .  Зятика і Лопачака. Внесок одно
голосно прннято.

Ad б) На внесок о. Гірняка вибрано одноголосно до 
провірної Комісії 0 0 . :  Ґоцького, Войтовича і Демянчика.

Ad 7) Справу створення емеритального фонду для 
священиків нездібних до праці реферує о. Маринович. 
З огляду на виїмкове зубожіння Духовенства під тепе- 
рішну хвилю, уважає сю справу за пекучу й конечну.

По короткому рефераті о. Мариновича вивязалась 
жива дискусія. В вій забирали голос:

О. Макар висказує свій погляд, що створення такого 
фонду не є конечне, бо священик, що йде на емеритуру, 
дістає пенсію від ряду.

їх Ексц. Кир Йосафат дають на це у відповіди доста-
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точне вияснення, а іменно, що таку пенсію не кождий 
священик-емерит дістати може, бо це залежить від міні
мальних фондів на се предвиджених для всіх священиків 
в областях конкордатом обнятих, які не є в руках Епис- 
копа, щоби в міру потреби міг ними розпоряджати.

О. Ґоцький придумується до cero і піддає свою думку, 
щоби сам Виділ уложив правильник такого фонду.

О. Хотинецький єще додає, щоби Виділ належито 
обдуману справу і уложений правильник представив чле
нам Тов-а на надзвичайних Заг. Зборах.

їх Ексц. Кир Иосафат звертають єще увагу на нале
жите забезпечення фонду, щоби він служив для цілей 
Тов-а а також зазначують, що він в дійсности мусівби 
опиратися на засадах христіянського милосердя.

О. крил. Решетило висказує думку утворення при 
То.в-і фонду «Негайної помочі«, з якого користалиби члени 
в наглих потребах.

О. Сендзік радить створити емеритальний фонд на 
кооперативних статутах. На це відповідає о. Г оцький, що 
тут стоїть на перешкоді брак відповідних сил, що їх ко- 
оиератива вимагає. ^

їх Ексц. Кир Иосафат зазначують, що тут можнаби 
дібрати до помочі також відповідних світських людей. Щ о 
до правильника, то заявляють, що в кождім випадку сам 
Ординаріят його перегляне і затвердить.

О. Др. Решетило поновляє свій внесок, щоби єще 
теперішні Збори ухвалили висоту вкладки до фонду «Не
гайної помочі«. О. Ярка ставить — 50 гр. місячно.

По скінченій дискусії ухвалено слідуючі внески:

I. Загальні Збори узнають потребу створення емери
тального фонду для священників нездібних до праці;

II. Цей фонд має бути фінансовою інституцією;
III. При емерит. фонді належить створити також фонд 

«Негайної помочі« а вкладка до него має виносити 
по 50 гр. місячно.
Ad 8) Справу оснування священичої бібліотеки ре

ферує о. Маринович. Виказавши її конечність для Духо
венства в нинішних часах, порушує рівночасно й справу 
фондів. Піддає думку, щоби кождий член Тов-а дав на 
початок створення бібльотеки одноразово по 1 зл. п.,
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а відтак місячно по 10 гр. Відноситься також із запитом 
до Еп. Ординаріяту, чи Духовенство не моглоби користати 
з бібліотеки фондації бл. п. о. Лаврівського.

В дискусії над сею справою забирали голос:
О. Мілянич Мик. порушує зі справою бібліотеки ко

нечність видавання актуальних проповідей.
їх Ексц. Кир II ісафат у справі створення свящ. 

бібліотеки заявляють, що вона конечно лучиться з потребою 
відповідного приміщення, якого однак до тепер нема. 
Щодо бібліотеки бл. п. о. Лаврівського стверджують, що 
вона є архівом, з якого кождому можна користати. Лу- 
чення її з свящ. бібліотекою противиться стутутам фон
дації. У справі видавання актуальних проповідей, що її 
порушив о. Мілянич подають до відома, що Епископська 
Конференція зібрала в осени 1932 р. в Римі порішила пе
ревести для народу трилітний курс катехитичних пропові
дей на основі підручника о. Швілінського. Ці рішення 
переведеться в життя в нашій Епархп в короткому часі.

О. Ярка збиває потребу створення свящ. бібліотеки 
закидом, що з неї ніхто з позамісцевих священиків не 
мігби користати.

О. Гірняк у звязку до слів їх Ексц. Кир Иосафата
ґ *  • • • ^  •про орак відповідного приміщення на оюлютеку, висказує 

погляд на конечність будови будинку, в якому можна би 
було примістити також і бібліотеку. Піднесену гадку 
одобрюють всі присутні.

По живій дискусії ухвалено слідуючі внески:
I. Загальні Збори висказують потребу оснування Епарх.

Бібліотеки для священиків;
II. Вкладка має виносити одноразово по 1 зл. п. а мі

сячно по 10 гр.
На внесок о. Гірняка дають Заг. Збори для нового 

Виділу повновласть по мисли § т. и. статута.
Ad 9) О. Демко обговорює справу розширення „Бес

киду на 8. сторін і пропонує, щоби кождий парох брав 
по 10. чисел до своєї парохії.

О. Голинський заявляє, що справа розширення часо
пису залежить від більшого заінтересування „Бескидом“ зі 
сторони Отців парохів а передовсім від збільшеного числа 
передплатників. Якщо це наступить, можна буде думати 
про розширення »Бескиду<(.
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О. Борисевич представляє трудність а навіть й не
можливість поширювання » Бескиду« в тих парохіях, де 
вже є інші катол. часописи.

їх Ексц. Кир Йосафат на це відповідають, що Дієце- 
зальне Духовенство повинно в першій мірі дбати про свій 
часопис.

О. Войтович висловлює думку за зниженнєм ціни 
»Бескиду«, що може наступити по збільшенню числа пе
редплатників. В імени Зборів складає також подяку всім 
співпрацівникам у видаванню »Бескида«.

О. Д >роцький ставить дезідерат до Виділу, щоби він 
застановився над виданнєм відповідної книжочки з приводу 
Ювилейного Року — 1900 ліття Смерти й Воскресення 
Г. Н. І. Хр.

Звертається рівнож до всіх присутних, щоби вони за 
благословеннєм й дозволом Еп. Ординаріяту старалися 
в цім році закладати у своїх парохіях Хрестні Дороги.

О. Ґоцький і о. Ярка поновляють до Виділу дезіде
рат, щоби він застановився над виданнєм Біблії в злуці 
з Катехизмом.

їх Ексц. Кир Йосафат додають, щоби сю книжку ви
дати не тільки як шкільний підручник але і для ужитку 
народу.

Предсідник по скінченій дискусії і вичерпанню днев- 
ного порядку складає в імени Зборів щиру подяку їх 
Ексц. Кир Йосафатови і Кир Григорієви за праці, що їх 
вложили Вони для добра Тов-а. Обом Владикам відспівано 
Многолітствія. Всім присутним подякували їх Ексц. Кир 
Йосафат за участь в Зборах.

Піснею »Достойно єсть« закінчено Загальні Збори.

Перемишль, дня 7. червня 1933.

Президент Тов-а. 

t  ЙОСАФАТ.
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Звіт діяльности Виділу Тов-а П. Е. П.
за час від 1. червня 1932 до 1. червня 1933 р.

% t

Тов-о П. Е. П. числить тепер 607 членів. Минувшого 
року було 589 членів. Нових прибуло 29 чл., убуло 11 
членів.

Виділ відбув 9. засідань. На них розглядав Виділ 
в першу чергу дезідерати Світлих Заг. Зборів. Вислухавши 
звіту окремої комісії установленої з рамени Виділу в діли 
прослідження праці о. Вергуна Миколи, пароха в Нараїві 
п. н. «Новомодні пророки*, Виділ порішив, що з огляду 
на теперішні ооставини печатання сеі праці не може під
нятися. .. и

У виконанню поручення їх Ексц. Кир Иосафата у 
справі наліпок «Народної Торговлі* на вині, Виділ приняв 
до відома заяву директора «Нар. Тор.« в Перемишлі, в якій 
він признає свою провину, наше Тов-о перепрошує та за
являє, що на будуче без виразної повновласти подібних 
карточок наліплювати не буде.

Поручення Світлих Заг. Зборів що до видання кн. 
»Приготовання до першої Сповіди й св. Причастя* вико
нано в той спосіб, що сі річи узгляднено в молитовнику. 
Справу видання «Євангелія з поясненнями» Виділ уважав 
за відповідне з огляду на теперішні обставини відложити 
до найблизшої будучносги.

По вказівкам о. дир. Залітача Виділ розглядав рівнож 
справу Заведень СС. Василіянок в Яворові і Дрогобичі 
і під тим оглядом повзяв відповідні рішення.

На інших засіданнях порушував Виділ такі важніші 
справи як: 1) опіка над сиротами, 2) скріплення позичко
вого фонду, 3) підмога церквам й 4) видавнича діяльність.

1) Опіка над сиротами: Виділ продовжив на дальші 
З роки контракт винайму нашим Тов-ом капітульних посі' 
лостий в Новосілках для забезпечення матер опіки над 
сиротами та постарався о знижку чиншу з 900 зл. на 
700 зл. річно. Сирітський захист в Новосілках, в котрім 
під цю пору є 17 хлопців а з прислугою усіх 22 осіб, був 
і в сім році на повному удержанню нашого Тов-а. Виділ 
порішив вести там захоронку п^ н. »Захоронка Еп. По
мочі* а її провід поручити СС. Иосифіткам. Виділ поробив 
старання й заходи що до урухомлення в найблизшому часі
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в цей
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також захоронки в Устриках дол. В Бурсі св. Онуфрія 
в Ярославі приміщено 4-ох учнів вселюдно! школи за мі
сячною оплатою по 85 зл., котру то квоту удержання по
криває наше Тов-о.

Кошта удержання захистів представляються 
спосіб:

Захист в Новосілках за сей рік . 6207'68 зл.
Вселюдні школи . . . .  1548'65
СС. Василіянки . . . . .  350’—
2) Скріплення позичкового фонду. Управа V. Секції 

відбувала свої засідання перед кождим засіданням Виділу, 
для котрого приготовляла внески у справі позичкового 
фонду, сплати зворотних підмог та одержання нових зво
ротних підмог.

Позичковий фонд виносить під цю пору 36.180*00 зл.
Зі зворотних підмог користало в біжучому році 134 

свящ. (в минувшому році 126 свящ.)
В ціли забезпечення звороту підмог придержувався 

Виділ і в тім році слідуючих норм: а) Виплачувати зво
ротні підмоги тільки гим священикам, котрі дадуть запо
руку звороту підмоги на випадок смерти або неможности 
стягнення, а це двох ручителів й позволення стягнення 
квоти з похоронного фонду на випадок смерти; б) гроші 
виплачувати тільки після формально зладженого довжного 
скрипту.

З  огляду на теперішнє матеріальне положення наших 
членів, розбудова позичкового фонду є головним старан
ним управи V. С. В тій справі Управа Секції поставить 
Світлим Зоорам відповідні внески під розвагу и ухвалу. 
Управа V. С. порушила на засіданню Виділу справу ство
рення емерит. фонду для священиків нездатних до праці 
та справу створення священич. бібліотеки. Сі справи бу
дуть предметом окремих рефератів підданих під розвагу 
Світлих Зборів.

3) Підмога церквам. Cero року одержали 
ротні підмоги згл. позички слідуючі церкви:

Церква в Ростайнім — підмога в квоті
» в Новосілках . позичка »
» в Кузьмині . підмога »
» в Бірчі . . . підмога »

а позичка в квоті »

беззво-

100 зл.
200 »
100
100
150
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4) Видавнича діяльність. Управа VI. С., йдучи за 
вказівками Світлих Зборів, старалася розвинути більшу 
видавничу діяльність. Крім продовження видавання часо
пису ,,Бескид“ , видало наше Тов-о в тім році слідуючі кни- 
жочки, як окремі відбитки «Бескиду*: а) О. Дороцький
Мих.: «Життя св. священомученика Иосафата*; б) о. Кар- 
певич Іван: »Штунда і її блудна наука*; в) о. Ріпецький 
Мирослав: »Про католицьких Ірландців*. На окрему згадку 
заслугує видання «Малого Молитовника для всіх* в чоти- 
рох накладах. 1-ий наклад — в 4.000 примір., ІІ-ий накл. 
— в 10.000 прим., ІІІ-ий— в 10.000 прим., — а IV. збіль
шений відповідними виїмками з вечірні і утренні — 20.000 
примірн. На останньому засіданню Виділу порішено видати 
V-ий наклад Малого Молитовника латинкою в 3.000 примірн.

З  рамени VI. С. утворився в Раві руській редакційний 
Комітет, в склад котрого увійшли О О .: Дороцький, Лещук 
й Др. Масляник. Сей Комітет видає т. зв. «Католицькі 
Читання*, з яких вже появилося І. число п. н. »1 буде 
одно стадо і один Пастир*.

Вкінци належить згадати єще і про викінчення будови 
санаторії для священиків в Жегестові та її внутрішнього 
уладження.

Взагалі у своїй праци мав Виділ на увазі всегда тільки 
добро й розвій нашого Тов-а і Всч. Духовенства. Виділ 
просить Світлі Збори подати дальше свої цінні заввали 
і новому Виділови директиви, щоби наше Тов-о всегда 
у свойому розвиткови поступало на хосен нашої Церкви, 
цілого Духовенства і народу.

Перемишль, дня 7. червня 1933 р.

О. Орський Онуфрий
секретар П. Е. П.
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Книжки для парохіяльної бібліотеки.

Епархіяльна Поміч (Видавнича Секція) висилає Всеч. 
Парохіяльним Урядам слідуючі власні видання для паро- 
хіяльних згл. брацьких бібліотек:

1) Передшлюбний дарунок для женихів
3 примірники по 50 ґр., разом 1 '50 зол.

2) Штунда, 1. прим. . . . • 0-20 „
3) Про кат. Ірляндців . . • 0-20 „
4) Про Данців . . . . • 0*20 .
5) Св. Свящмч. Йосафат . . • 0'20 „

Проситься Всеч. Парохіяльні Уряди надсилати нале- 
житісь в квоті 2*50 зол. на адресу »Епархіяльної Помочі* 
залученими почт. складанками.

Вид. Секція П. Е. П.
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З м іс т  р іч н и н а
ПЕРЕМИСЬКИХ ЕПАРХІЯЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ

за 1933 рік.

Число
розпоря
дження

З м і с т Стор.

Ч . І.

Бажання Преосв. Ординарія з на
годи Різдва Христового й Нового 
Року . . . . . . 1

6635 Зарядження в справі Пастирського 
Листа . . . . . . 6

208/орд. Подяка Св. Отця за «Петрів 
гріш* в р. 1932. . . • 6

6259/32 В справі наділення відпустами Ар- 
хібрацтва Матери Божої Неуст. 
Помочі . . . . . 7

5472/32 В справі візитації науки релігії 
у вселюдних школах . . . 8

3404 В справі звітів з релігійно-мораль
ного стану . . . . . 9

1111 «Петрів гріш« за р. 1932 . . 10

6636 Січень — місяць доброї преси . 11

6659 В справі коляди на »Рідну Школу» 12

Хроніка . . . . . 13

Речинець Загальних Зборів вдов. 
сирст. Інституту . . . . 14



Число
розпоря
дження

З м і с т Стор

Ч. II.

6782 В справі святковання річниці вступ- 
лення на папський престол Св. 
Отця Папи Пія XI. . . . 17

420 В справі становиска священика 
в світських установах і органі
заціях . . . . . . 18

421 В справі опіки над сезоновими 
робітниками . . . . 19

Хроніка. . . . . . 21

Нове право про збори в Польщі. 22

Ч. III.

Пастирський лист про страсти 
Христові . . . . . 25

32/орд. В справі великопостного пастир
ського листа . . . . 32

662 Зарядження на час постів в р. 1933 
згл. до Вел. Посту в 1934 р. . 32

663 Речинець іспитів конкурсових 
о душпастирські бенефіції в р. 1933 33

644 Речинець іспитів з догматики, 
моральної і церковного права 
в р. 1933 . . . . . 34

441 В справі зібрання даних до тем а
тизму . . . . . . 34

506 Конкурс на опорожені парохії . 35

717 Про церковну скарбону і госпо
дарку церк. грошем . . • 36



Число
розпоря
дження

З м і с т

502 Рішення адмівістраційного Трибу
налу в справі обезпечення цер
ковної прислуги в Касі хорих.

Хроніка.

Стор.

38

40

Ч. IV.

Проголошення Папою Пієм XI. 
Надзвичайного Милостового Літа 
і Загального Великого Ювилею. 41

Комітет учасників свята «Укра
їнська Молодь Христові« . . 53

Хроніка 56

Ч. V.

2684

2685

2686

563

1460

506

61/орд.

Духовні вправи для священиків .

В справі належитости за миро .

В справі належитости за Еп. Відо- 
мости в р. 1933 . . . .

В справі книжочки: »Про чудотв. 
Ікону Матері Божої в Камінці 
Струмиловій . . . .

Нові книжки . . . .

Про набування книжок до паро- 
хіяльних бібліотек у кат. вида
вництвах і в Тов. »Просвіта« та 
про поборювання неграмотності!

В справі урядової кореспонденції 
церковних властей і урядів .

57

59

59

59

60

60

61
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Число
розпоря
дження

3323

3168

3167

3324

3325

3394

3035

2842

3451

З м і с т  Стор.

Оголошення дотично 4-літної 
дівчини полишеної на краків
ськім зелізничім двірци . . 62

Хроніка . . . . .  62

Нове право про збори в Польщі .

Оповістка про речинець Заг. Збо
рів Тов-а П. Е. П. в р. 1933 .

Ч. VI.

64

72

В справі заступництва в уряді Ві- 
зитатора науки релігії в школах

Обовязок оо. деканів і парохів 
щиро занятися неопресвітерами »

Обовязок деканів дотично введення 
о. душпастирів . . . .

Речинець іспиту на дяків . .

Речинець до вношення подань о 
приняття до дяківського Інституту 
в Перемишлі . . . .

Вакаційний час в Еп. Консисторії

Конкурс на опорожнені парохії .

Нова книжка . . . .

Знесення австрійських розпоряд
ків і декретів дотично кат. Церкви

Хроніка . . . . .

Нове право про збори в Польщі .

Поклик до Духовенства. Трівка 
памятка ювилейного року . .

73

73

74

74

74

75

75

76

76

78

80

88



Число
розпоря
дження

З м і с т Стор.

Ч. VII.

8959 Обовязки оо. Душпастирів дотично 
кандидатів дух. стану . . 89

8958 Речивець для вношення подань 
о приняття до дух. Семинарії . 90

3915 Заходи в справі побільшення на
уки релігії в школі. . . . 90

3960 В справі зберігання прав пароха 
дотично похоронного обряду . 91

3916 Цінні видання . . . . 92

3520 Оголошення дотично метрики уро- 
дин і хрещення РозаліТ Потемко 92

3303 Поручення книжочки: «Українсько
го краю Заступниця й Мати« . 93

4110 Речинець присилання зібраних 
грошей на »Петрів гріш“ — до 
31. серпня . . . . . 93

Хроніка . . . . . 93

Зовнішнє и внутрішнє апостоло- 
вання . . . . . . 95

Ч. VIII—XI.

Спільне послання гр. кат. Еписко- 
пату Гал. Провінції у справі не
сення помочі для голодуючих на 
Україні . . . . . 97

6798 В справі Празника св. Священо- 
мученика Йосафата . . . 100



Число
розпоря
дження

З м і с т Стор.

6799 В справі голошення катехитичних 
проповідей . . . . . 100

6797 Стан брацтв і релігійних товариств 101

5452 Обезпечення церков, парохіяльних 
будинків і рухомого майна в «Дні
стрі» . . . . . . 102

6800 Конкурс на опорожнені гіарохії . 103

Збірка на «Петрів гріш» . . 104

5084 Поручення книжочки: » Садочок 
українських кат. Святих» і »Пісні 
до укр. кат. Святих» . . . 105

6453 В справі розємчих судів . . 106

6786 В справі оплачування почтових 
посилок . . . . . 106

Хроніка . . . . . 107
• U •оовнішне и внутрішнє апостоло- 

вання . . . . . . 109

Ч. XII.

Пастирський лист Преосв. Орди- 
нарія з нагоди Різдва Христового 113

7916 Січень — місяць доброї преси 
і книжки . . . . . 119

7913 В справі власти розрішання від 
єпископських резерватів в часі * 
теперішнього ювилею . . 120

7915 В справі вирубу дерева в лісах 
ерекціональних . . . . 120



Число
розпоря
дження

7965

7738

6802

З м і с т

Конкурс на опорожнені парохії .

В справі парохіяльних бібліотек .

Основування Марійських Дружин 
по школах . . . . .

Хроніка . . . . .

Зовнішнє і внутрішнє апостоло- 
вання . . . . . .

Протокол Загальних Зборів Т-ва 
П. Е. П ...............................................

Звіт діяльности Виділу Тов-а П. 
F  Пі у» JL і.* • • • • • •

Книжки для парохіяльної бібліотеки

121
122

122
123

125

126

132

135

Стор.


