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ПЕРЕМИСЬІІ Е П А Р Х Ш Л Ь К І

ВІДОМОСТИ
ВСЕЧЕСНОМУ ДУХОВЕНСТВУ І ВІРНИМ В НАГОДИ 

РІЗДВА ХРИСТОВОГО.

З нагоди Різдва Христового звертаюся знова до Вас, 
Всч. Отці і дорогі мої Епархіяни зі щирими моїми бажан
нями.

Мимо нинішних грізних хвилин великого заливу ма- • 
теріяльної а ще більшої моральної нужти і загального 
пригноблення, празник Різдва Христового на завсіди зали
шиться для нас христіян світлим і ясним днем правдивої 
й благородної розради й потіхи, сильної надії та певним 
дороговказом нашого туземного життя, повного тяжких 
терпінь й гірких досвідчень.

В нинішному дні забуваємо всі бодай на хвилинку 
наші щоденні клопоти й журби, а з внутрішним одушевлен- 
ням і благородним піднесенням на дусі святкуємо сей бла
гословенний празник Різдва Христового. Думкою перено
симося всі до Вифлеєму, до убогої стаєнки. Там глядимо 
на ту чудесну звізду, що являється о півночі і освічує 
цілу околицю та надслухуємо співу похвальної пісні ангсл- 
ських хорів: „Оллва вв вишину* Бг$, й на зшлн мирх, во чмфвї-
цїух влагоксленїе." Слава на висоті Богу, а на землі мир 
людям доброї волі. (Лук. 1, 14.) Нині всі ми звертаємо 
наші очі на новонароджене Дитятко а цілою нашою
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душею заглуб люємося у розважуванню великого таїн
ства Вогілочення єдинородного Божого Сина та роздуму
ємо ті превеликі дари й ласки, що на ціле людство спли
вають з Вифлеєму.

Благословенна та ясна і тиха ніч, благословенне Дитятко, 
що спочиває у вифлеємській стаєнці. Нині відвічне Боже 
Слово, Ісус Христос прибирає з превеликої любови до 
цілого людства вид людського тіла, сходить на землю, щоби 
весь світ ратувати перед пекельною смертю та всім заслу
жити вічне щастя небесного життя. На саму згадку cero 
таїнства Воплочення Божого Сина з одушевленням кличе 
улюблений ученик Христа Господа: „Таки> бо ксзлюбй Бгх 
akw  и сина скфбгф едннородчлго далх єсть, да ксакх кірЗАи вфнь  и« 
погйвн«тх, но нлитк животх вїчннй." Бо так полюбив Бог 
світ, що Сина свого єдинородного дав, щоби кождий віру
ючий в' нього, не погиб, а мав житє вічне. (Иоан. З, 16.) 
„И саоко плоть б кість, й бсїлйсл кх ньі, й кйді]Сомх caasS erw, елак8 
raKw единороднагю w отда нсполнь влгтн и нстиньї." І Слово ті
лом сталося і замешкало між нами і ми бачили його славу, 
славу як Єдинородного від Вігця, жовне ласки і правди.

Нині у виді людського тіла приходить на землю цілому 
людському родові обіцяний, пророками предсказаний а з ве
ликою тугою через тисячі літ вижиданий Месія, Спаситель 
світа.

А сходить на ту землю не як могучий володар, не як 
дозрілий мужчина, не серед богацтв і достатків, а являєть
ся як маленьке а немічне Дитятко, серед голоду й холоду, 
серед покори й пониження. Щ о за велике, дійсно незглу- 
биме таїнство. Жаден людський розум не є в силі його 
зрозуміти и поняти. Сам Бог стає чоловіком, безсмертний, 
смертельником, Предвічний родиться в часі. Він ніким і ні
чим необнятий стає Дитятком, Творець всіх річей спочи
ває на сіні, Цар Слави оточений звірятами. Він само в собі 
щастя а проливає слези, сама в собі любов а дрожить від 
зимна, сама всемогучість а звязаний пеленками.

Дійсно, се таїнство незглубиме. Бож під тим покір
ним, убогим і маленьким Дитятком вже укривається рівно
часно Цар і одинокий правдивий Учитель та Спаситель 
цілого світа.

Се чудне й дивне Дитятко то правдивий Цар. Серед 
великого пониження cero Дитятка вже проявляються про-
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міння Його царської величі й маєстату. При Його наро
дженню отвирається небо, а полки Ангелів спішать на зем
лю, щоби окружити Його стаєнку. Небо ьіддає Йому честь 
але і земля не -мовчить. Перед яслами клячить побожна 
невіста. Се Діва і Мати, Цариця світа Пречиста Марія, що 
в імени цілого світа прославляє «Слово, що сталося тілом«. 
Побіч Неї клячить муж, св. Йосиф. Се представник сина
гоги і тих 400 соток літ, що з тугою вижидали Спасителя 
світа. На голос Ангела спішать до вифлеємської стаєнки 
пастушки. Се посли ізраїльського народу. їх слідом йдуть 
три Царі зі сходу. Се представники всіх поган. За ними 
горнуться до вифлеємської стаєнки непроглядні маси людей 
з усіх сторін світа. Ясла перемінюються на престол, Бифле- 
ємська сгаєнка на царську палату.

Се чудне й дивне Дитятко то правдивий Учитель і Спа
ситель світа. Серед духової темряви приносить цілому 
людству світло правдивої науки. З ясел, наче з першої 
своєї проповідальниці голосить Свою науку, проголошує 
Свою Євангелію, видає Свій Закон. З  ясел вступає опісля 
на хрест, з хреста на вівтар, з вівтаря до душ, щоби 
Своєю наукою привернути Богові славу а людям любов 
і справедливість, мир і спокій.

Тож і не диво, що при розважуванню cero невиска- 
заного таїнства Різдва Христового громадяться нині при 
вифлеємських яслах всі члени родин, засідають до спіль
ного стола, діляться взаїмно иросфорою, та складають собі 
желання.

Дозвольте Всч. Отці і дорогі мої Епархіяни, що при 
тих Христових яслах зложу і я вам всім Мої побажання.

А чогож то вам нині пожелати. Нічого іншого я вам 
не бажаю, як тільки cero, щоби то Боже Дитятко Ісус, що 
народилось у вифлеємській стаєнці, духово народилось 
і замешкало на стало як правдивий Цар і одинокий Учи
тель у ваших серцях, у ваших родинах і в усіх вірних 
цілої нашої Епархії. Бо тільки тоді станемо всі ми учасни
ками Божого благословення і Божих дарів та ласк Різдва 
Христового, як що се диі не і чудне Дитятко народиться 
і замешкає також в наших серцях.

А взором, по якому Дитятко Ісус має народитися 
в наших серцях є якраз Різдво у вифлеємській стаєнці.

Спаситель світа приходить на землю серед тихої, спо-
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кійної і ясної ночі в часі, коли то на цілім світі панував 
загальний мир. Якщо Спаситель світа, Дитятко Ісус, має 
народитися і в нашому серцю, так і в ньому має заиану- ̂ о • о • Овати глиоокии спокій і мир. о  нашого серця мусимо усу
нути всі наші злі навички, налоги, пристрасти. Дитятко 
Ісус не народиться і не замешкає у нашому серцю, якщо в 
ньохму будуть шаліти бурі пристрастей. Блжіии мнроткіурцю, 
AKw тій іГнсжї бжїи на(ик$тсд“. (Мат. 5, 9). Блаженні миро
творці, бо синами Божими назвуться. „Бслка горестк и гнік, й 
дрость и кличх и ySaa да козл\«тсл w касх, сс* ксдксчо зловок»: Ькі- 
кійтї же др$гь ко др8г8 клази, мнлосірди, проціаюірс ApSrsi др8г§ 
дкожї Бог* ко урті простнак єсть кал\*“ (Єф. 4, 81. 32). Всяка 
гіркість і хула нехай буде віддалена від вас, ураз із уся
кою злобою. Будьтеж одні одним добрими, милосерними, 
прощаючи одним одному, як і Бог в Христі вам простив. 
Згода, мир, спокій і тишина святої вифелеємської ночі 
мусить повторитися також і в часі духовного Різдва 
Дитягка Ісуса в наших серцях.

Дитятко Ісус замешкав тільки в лоні найсвятішої Пре
чистої Діви Марії.

Якщо і ми хочемо приготовити мешкання для Божого 
Дитятка і стати яслами для Його народження в нашому 
серцю, гак мусимо наше серце очистити від всіх пороків 
і гріхів. Бо серце повне гріхів, не є гідне стати яслами 
для народин Божого Дитятка.

Дитятко Ісус родиться у вифлеємській стаєнці серед 
покори і убожества. Воно погорджує богацтвзми, достат
ками, приємностями cero світа. Воно спочиває у твердих 
яслах на шорсткому сіні. Там, де є привязання до богацтв 
і розкошів cero світа, Бог не може мешкати. „Бдажжи 
мйцііи д^уелгх: ras;w тіук єсть црткіе икноб.“ (Мат. 5. 3.) Бла- 
жені убогі духом, бо їх є царство небесне.

Подібно як в серцю кождого з нас, так Дитятко Ісус 
має народитися і замешкати також і в наших родинах. 
А народиться Дитятко Ісус в наших родинах якщо і вони 
узнають Його за свойого Царя і Учителя в подружому 
і родинному життю, якщо між подругами панувати ме 
любов і пошана, якщо родичі в дусі Христової науки ви
ховуватимуть свої діти, якщо діти шануватимуть своїх ро
дичів.
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А серед усіх нас загалом народиться Дитятко Ісус, 
якщо всі ми сповняти мемо Його св. волю і заповіди, якщо 
серед усіх нас пануватиме чеснота Його любови і спра- 
ведливости.

Ось cero духового Різдва Дитятка Ісус, РІого обильних 
дарів і ласк всім вам, Всч. Отці і дорогі Епархіяни, я нині 
же лаю.

З  Різдвом Христовим у вифлеємській стаєнці* і у ваших 
серцях і у ваших родинах нехай сплинуть на всіх вас 
обильні ласки І дари новонародженого Дитятка Ісус.

О ці ласки благатиму Всевишнього і Пресвяту Родину 
в празник Христового Різдва.

Х р и с т о с  р а ж д а є т ь с я !
f  ЙОСАФАТ 

Епп.

Ч. 7419. — В справі святочних желань.

Всч. 0 0 .  Душпастирі перечитають вірним в матераих 
і дочерних церквах повисші желання в празник Різдвяних 
Свят.

З  Еп . О р д и н а р і я т у .

Подяка за желання.

З  нагоди моїх сегорічних імянин я одержав від Всч. 
урядів деканальних і поодиноких Отців желання. Кождому 
з Всч. Отців я старався писемно зложити мою щиру подяку. 
Однак ще і отсею дорогою складаю всім Всч. Отцям мою 
наищирішу подяку за ту зичливість, що її мені при наго
ді моїх імянин оказали.

Перемишль, дня 1. грудня 1934.
ЙОСАФАТ

Епп.

Ч. 7420 В справі місяця „доброї преси".

Пророчі слова незабутнього Папи Пія X .: „Надармо 
будете будувати церкви, устроювати місії й основувати шко
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ли,— всі ваші благородні почини на мало здадуться, всі ваші 
зусилля пропадуть марно, якщо не потрафите створити вір
ної і совісної преси, що булаби оружем до оборони й до 
наступу^ — спонукали католицькі народи всіх країв до 
спасенної застанови над грозою небезпеки, що її несе ві
руючим душам ворожа преса та книжка, як рівнож до від
повідного протиділання цій небезпеці. Появляються чим
раз більше католицькі видання та часописи, що їх метою 
є не тільки параліжувати вплив трійливої літератури але 
також позитивно ширити Христове Царство на землі. Ка
толицька преса сповняє в нинішних часах серед новіших 
поган велике апостольське діло.

Про погубний вплив ворожої преси серед наших вірних 
особливо в останніх часах Всч. Отці самі найкраще знають, 
бо відчувають його безпосередно. Невірство, секти, схизма а 
вслід за тим деморалізація є випливом переважно злої пре
си та книжки, що її вороги дочасного і вічного щастя на
шого народу розкидують масово в наші села і міста. А 
годиться підчеркнути, що ся ворожа нам преса не паде, 
чимраз більше зростає. Однак відрадним явищем є факт, що 
вже й серед нашого народу розбуджується свідомість й 
розуміння ваги й значіння католицької преси й книжки. 
Українські католицькі Видавництва проголосили в останніх 
роках місяць січень місяцем католицької преси й книжки 
в ціли поширення католицьких видань серед найширших 
верств населення.

З огдяду на велике виховне значіння пропагандивної 
праці такого місяця, Епископ. Ординаріят заряджує сліду
юче:

1) В останню неділю місяця січня Всеч. Отці Душпас- 
тирі виголосять в часі Служби Божої відповідну проповідь 
про користи з доброї книжки і преси а шкоди зі злої. За
разом викажуть обовязок христіянина-католика передплачу
вати, читати і споматати матеріально і морально католиць
ку пресу і книжку.

2) По Службі Божій належить відмовити з колінопри- 
клоненням три рази »Отче наш« і три рази «Богородице 
Діво« в наміренню розвитку католицької преси й книжки. 
Ці молитви як також намірення треба присутним наперід 
вияснити і заповісти на проповіді.

8) Тогож дня в часі Богослуження належить урядити
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збірку на діли католицької преси, а зібрані гроші надісла
ти до Еписк. Консисторії найдалі до половини лютого 1985 р. 
Збірку належить проголосити в попередню неділю.

Повисше зарядження відноситься до 0 0 .  парохів, за- 
відателів і самост. сотрудників.

До кінця лютото б. р. предложать Всч. ОО. Душпас- 
пастирі докладний звіт з переведеної акції через уряди де- 
канальні до Еписк. Ординаріяту.

Ч. 179/Орд. — В справі убезпечування церковної прислуги.

З  огляду на обовязок, який тяжить на Духовенстві 
парохіяльнім від 1. січня 1934 зголошувати в КасахХорих, 
зглядно в Закладі убезпечення працівників умислових при
слугу церковну (дяка, иаламара і грабара — о скілько они 
сповняючи ті обовязки, з того жерела виключно черпають 
доходи на своє удержання), як і оплачування за них убез- 
печеневих складок і належитостей до фонду праці, пові
домляється Всеч. Духовенство діецезальне, що Міністер
ство Опіки суспільної стримало аж до відклику унормо- 
ваенє залеглих в той спосіб вже від 1. січня 1934 скла
док і егзекуцію їх на майні церковнім а се тому, що доси 
не появилося єіце розпорядження виконавче до устави 
з дня 17. марта 1932 р. (Дн. 3. Р. П. Ч. 35 поз. 358) 
про складки гіарохіян на потреби церковні.

Ч. 5273. — У справі „Народної Опіки“ у Львові.

Надзірна Рада Кооперативи »Народня Опіка* у Львові 
повідомляє, що установа ця розпочала свою діяльність 
в липні ц. р. і поставила собі за ціль нести допомогу 
своїм членам і їх родинам на випадок смерги, недуги 
і нездібности до праці. Ініціативу і провід акції Коопера
тиви дали Духовні круги, тому і працю на терені краю 
бажалаби Надзірна Рада оперти на помочі і співділанні 
Церковної Влади і Духовенства. Це подається до відома 
Всеч. Духовенства Перемиської Епархії.

Ч. 7421. — Поручається книжку: „Душпастирський Курс 
Католицької Акції в Перемишлі".

В днях від 4— 7. вересня 1934 р. уладжено в Пере
мишлі душпастирський курс К. А.



Ідучи на зустріч бажанням широкого загалу Всч. Ду
ховенства, Епархіяльний Інститут К. А. випустив виклади 
сього курсу осібною книжкою п. н. «Душпастирський Курс 
К. А. в Перемшплі«.

Епискогі. Ординаріят поручає сю книжку в надії, що 
вона віддасть Всч. Духовенству прислуги у пізнанню К. А.

Книжку висилається рівночасно всім парохіяльним 
урядам і всім Отцям Катихитам. Належитість за книжку 
в квоті 2'50 зол, побере Канцелярія Епископ. Консисторії 
з платні за січень б. р. Отцям, що її побирають. Прочі 
Отці надішлють сю квоту до Канцелярії Епископ. Кон
систорії залученими складанками. Проситься Всч. Отців 
на тих складанках зазначити, що квоту висилається за 
книжку.

Ч. 7269. Зїзд 0 0 . Катихитів у Варшаві.

Обєднання дієцезальних кружків о. о. Катихитів у Вар
шаві (вул. Сенаторська 31) уладжує в днях 11 і 12 січня 
с. р. зїзд о. о. Катихитів т. зв. „Dni katechetyczne", на 
якому будуть дискутовані важні питання з обсягу като
лицького виховання молоді. Виклади відбуватимуться на 
Theologicum при вул. Травгута ч. 1. через два дні.

Управа Обєднання запрошує на цей зїзд о. о. Кати
хитів та повідомляє, що карта вступу виносить 3 зол.

Повисите подається до відома о. о. Катихитів.

З  Е п . О р д и н а р і я т  у.

Ч. 7359, — Збірка жертв на потерпівших від повені.

Арламівська воля 2*55, Артасів 11*50, Балигород 18*35, 
Бандрів 6, Барич 10*10, Барич 6*35, Башня 18, Бахір 8*90, 
Белз 29*05, Белзець 10, Беньова 8*26, Береги дол. 4, Бе
резень, 9, Березка 12*83, Бібрка 11, Бігалі 12*76, Бірча 10, 
Бігля 7 62, Биків 14*55, Близякка 3*50, Бобятин, Боднар- 
ка 5, Болестрашичі 9, Болозва гор. 8, Болохівці 9*80, Бо- 
ляновичі 15, Боратин 5, Боратин 27*50, Бориня 5, Борис
лав 21*80, Бортятин 20, Боршевичі 6*83, Босько 18, Бо- 
янець 15 50, Брониця 10, Брунари 3*63, Брусно нове 5, 
Брухналь 5, Будинин 3*50, Букова 17*50, Бу тини 10, Ва-
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лява 7, Ванів 5, Ванівка 24, Ванькова 14, Ваньовичі 8, 
Вацевичі 11*52, Ветлина 3*50, Вербляни 13, Верхрата 5, 
Віжомля 5, Вілька кунинська 5*60, Вілька мазовецька б'бО, 
Вірко 5*18, Вірхомля ЗО, Висова 3*55, Висоцко 18*50, Ви
соцко вижне 9*51, Войславичі 13, Волиця 8'50, Волостків 
16*50, Волосянка велика 4, Волоіца 3*30, Волчищовичі 7, 
Волчухи 6*50, Воля цеклинська 4'04, Вороблячин 9*50, 
Воютичі 7, Вяцковичі 15, Гаї нижні 9, Галівка 3, Гійче 10, 
Гільче 16*14, Глйнсько 20, Гломча 3, Гнатковичі 8'50, Го
дині 10, Голе равське 7*76, Головецько гор. 10, Головсько 
12*85, Горинець 12, Горожанна велика 7*70, Горохівці 5*13, 
Горянка 4, Гребееці 14, Грімно 1*20, Грушів 2*50, Гуса
ків 5, Дальова 6, Дахнів 33, Дверник 5, Девятир 12, Де- 
ревня 3*83, Диків старий 7*52, Дидьова 5, Диниска 30, 
Дністрик дубовий 0*80, Добра шлях. 16, Доброгостів 6*70, 
Добромиль 9*30. Добряни 8, Добрачин 13*55, Добросин 6, 
Довгомостиска 10, Довжнів 15, Домашів 6*50, Дорожів 26, 
Дошниця 3*73, Дрогобич 25 +  18, Дрогоів 20*76, Дрого 
мишль 4, Дроздовичі 9*81, Дубецько 3, Дубляни 15*74, 
Дубрівка 4*06, Дубровиця 29*50, Жабче мур. 10*80, Жа- 
палів 7, Желдець 9*66, Жерниця 5, Жужель 50, Жуків 
11*18, Журавиця 3*21, Журавці 15, Забірє 7*27, Заболотці 
ад Дрогоїв 6*53, Завадів 5*64, Завадка 14, Завишень 3*72, 
Загірє 17*14, Загочеве 5, Заліска воля 9*20, Залокоть 4, 
Заміхів 12*09, Затварниця 3*70, Звертів 6, Зюолки 10*50+2, 
Злоцьке 30, Іздебки 12, Ісаї 5, Кавсько 23, Кальниця 3*80, 
Камінка лісова 20, Гарів 15*40, Карликів 5, Квасинина 10, 
Керос 50, Креців 6*30, Кліцко 9, Клоковичі 10, Княжпіль 
2*50, Коблянська воля 4*47, Кобло 4*50, Ковель 10, Колба- 
євичі 4*76, Команьча 20, Комарно 29, Конів 7, Конюшки 
корол. 1*50, Коритники 7, Корениця 14*50, Корналовичі 
2*93, Коровиця 10, Коропуж 2*75, Корчмин 13, Костарівці 
14*17, Краків ЗО, Крампна 7*50, Красна 36*15, Крехів 10, 
Крехів монастир 20, Кречовичі 11*07, Кривка 8*87, Кривча 
14, Криниця 3, Кристиноніль ЗО, Кропивник старий 2, 
Кругель вел. З, Крукеничі 10, Крупець 5*40, Кунківці 10*50, 
Купновичі 3, Курилівка 6*10, Лабова 38 63, Лаврів 10, 
Лежайськ 15, Лежахів 10*04, Лівча 4*60, Лівчиці 8*81, 
Ліско 13*34, Лісковате 9*50, Літиня 5, Лішня 10*30, Лімна 
З, Ліски 7*50, Лігцовате 2*67, Либохора 5*90, Липовець 8, 
Липовець 4*60, Лобізва 1*95, Лопушанка хомина 3*50,



10

Лосє 12Т2, Лосинець 15, Дубна 9, Лужок дол. З, Лукове 
5, Лучиці 6'50, Любачів 55'42, Любича князі 5'33, Любичі 
15, Люблинець 30’50, Ляшки гост. 16, Ляшки явор. 4.10, 
Магерів 11 *22, Макова 5, Маковиско 10, Малковичі 7, Мал- 
нівська воля 9*41, Майдан сіл. 6, Малнів 5*10, о. Др. Ма- 
сляник Франц 5, Махнів 8'50, Мацина велика 10*80—[—16*35, 
Мацьковичі 17*95, Межибрід 11*41, Медика 10*60, Медини- 
чі 3, Милків 8, Миротин 7, Мицова 11*50, Михновець 5, 
Мігова 6, Міжинець * 9*30, Мокротин 20'48, Молодич 2'50, 
Молодовичі 5, Монастирець 19*50, Монастирець 11, Моро
зів 7*50, Мости великі 8*10, Мостиска 10— 4*87, Мохначка 
нижна 80*64, Мякиш новий 6*40, Нагачів 11, Нагірці 5, 
Наконечне 18*40, Негрибка 12*50, Нова весь 12'10, Нове 
місто 4, Нове село 22, Новий Санч 10, Новосілки Ґнєвош 
5, Одрехова 31*30, Олешичі 27*62—j—ЗО*56, Олешичі Р. 
Школа 4*51, Ольхівці 9, Ольховець 6, Ольшани 9*54, Оль 
шаник 4, Ольшаниця 6, Опака 3, Опарівка 25'30, Орове 
17, Осердів 4*70, Острів 3*40, Папортно 3, Передільниця 5, 
Передільниця Нар. Дім 5, Пелня 3, Перемишль 5*86, Пи- 
куличі 4*25, Пили 4, Підбуж 13, Піски 8, Подемщина 2*54, 
Погірці 4*50, Поділці 24, Плазів 6*07, Поздяч 7*50, Пол- 
кині 7*65, Полонна 5*51, Поляни 2, Поляни гур. 6, По- 
рохник 11*90, Поріче грунт. 18*97, Іістелич 20, Постолів 
4, Посада риб. 9*50, Пралківці 4, Присліп 4, Пристань 10*76, 
ГІруш 5, Пулави 3*50, Рава руська 10, Радимно 41*15, Рад- 
ванці 6, Радохонці 5, Радошиці 5*35, Ракова 4, Речичани 
7, Реклинець 11, Рибник 8*05, Рипяни 9, Ришкова воля 23, 
Риботичі 20, Ріпник 20, Ріпчиці 16, Річки 3*52, Ростока 
велика 7*50, Ролів 16*10, Розлуч 13*50, Руське 3, Руське 
село 26*72, Рябе ад Гошів 2, Самбір 85, Салатні 5*34, Свя
те 6, Свидник 2*50, Сенькова воля 4, Селиска 8*93, Се
реднє велике 6*36, Серецниця 4*10, Синява 9*50, Сінява 5, 
Сілець 3 60, Сілець белзький 7, Скопів 4, Смереків 10, 
Смерековець 2, Смільна 5*78, Скварява нова 9, Смолин 6*50, 
Смільник 14*26, Скоморохи 21, Сливниця 11*24, Солотви- 
ни 14, Соколи 4, Спасів 2*60, Сокаль 35, Сосниця ЗО, 
Старява ково Хирова 8, Стебник 25, Стефкова 7, Стібно 4, 
Стороння 4, Страшевичі 6, Стронятин 7, Судова вишня 31*50, 
Сулимів 6*80, Суровиця 10*61, Суха воля 12*75, Сурохів 
10*90, Східниця 8, Сянік 14*20, Сушиця рикова 11, Тар- 
нава 3, Тартаків 25, Татаринів 7, Телешниця ошварова 4*60,
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Телешниця сянна 4, Теплиці 10*80, Тенетиска 5, Тельж 6*01, 
Терло 4, Тершів 6, Тинів 3*95, Тисова 5, Тилич 37*21, 
Тисовиця 1, Тиханя 9, Торки 6*15, Торки 9*35, Тростянець 
2*01, Тростянець 5*80, Трійчиці 19*12, Трускавець 15, Ту- 
лиголови 5, Тудорковичі 7*50, Турка 10, Тустановичі 10*95, 
Тяглів 10, Туриека 7*60, Угерці мінер. 11, Угнів 27, Угри- 
нів 19*20, Уйковичі 4, Улазів 12*45, Ульгівок 20*55, Улюч 
6*25, Урож 5, Устіянова 5*20, Устрики дол. 13, Фредро- 
поль 5, Фельштин 2, Хлиплі 5*35, Хлівчани 4, Хміль 3*21 
о. Хоростіль 2, Хревт 5, ІДиків 6, Чернева 4*71, Черни- 
лява 4*40, Чертеж 35*20, Чорне 2, Чорноріки 10*10, Шкло 
8*15, Шкляри 4—f—11, Шмитків 12, ІІІоломиничі 7*84. Щут- 
ків 4*50, Юрівці 17*50, Явора 9*30, Явірьси 7, Яворівське м. 
передмістє 11, Яблінка нижна 5*50, Яблонів 7*26, Яблони- 
ця руська 3*63, Яблониця польська 8, Яксманичі 9, Ясель 
5, Янин 12 Яжів новий 3*54, Ясениця сільна 4*20, Яво
рець 4, Ялове 6, Львівська Аепархія 887*22, Станисла- 
вівська Епархія 3000*09, Разом 8449*42 зл.

Х Р О Н І К А .

Іменовання.

Ч. 4481. о. Осідач Богдан, парох в Заміхові II. місто- 
деканом Радимянським.

Ч. 7143. о. Величко Михайло, парох в Волі нижній 
завідателем деканату Римаеівського.

Сотрудництва одерж али:

Ч. 6250. о. Жупанський Павло ЧСВВ, — Дрогобич. 
Ч. 6250. о. Когутяк Ювеналій ЧСВВ. — Кристинопіль.
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Померли.

о. Шумський Лев, сам. сотрудник в Даляві 18/12 1984. 
Душу єго поручається молитвам Всеч. Духовенства.

З  гр. кат. Еп. Консисторії. 

Перемишль, дня 1. січня 1935.

о. Микола Грицеляк
канцлер.

t ЙОСАФАТ
Епп.

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



РІК 1935. Лютень Ч. II,

О ЕРЕМ И С ЬК І Е П Ш Ш Л Ь Н І

■

Апостольська Адміністрація Лемківщини.

Апостольський Пресііл зволив видати ось таке рішення:

Cum Sanctissimus D. N. Pius, Div. Prov. PP. XI. erectionem 
Administrationis Apostolicae pro fidelibus ritus graeco-rutheni in 
illa parte ditionis Polonicae quae „Lemkowszczyzna" nuncupatur, 
decreverit, eidemque Administrationi Apostolicae novem decanatus 
(Bukowsko, Gorlice, Grybów, Dynów, Dukla, Krosno, Muszyna, 
Rymanów, Sanok), cum omnibus eorumdem decanatuum paroeciis, 
qui usque nunc sub jurisdictione Episcopi Premisliensis Ruthenorum 
positi erant, assignaverit, eadem Sanctitas Sua, in audientia diei 17. 
Novembris a. 1934, eosdem omnes et singulos decanatus ad regimen 
Ill-mi ac Rev-mi D. Basilii Masciuch, ritus graeco-rutheni sacerdotis, 
deferri eiusdemque zelo commendari iussit, tamquam Apostolici 
Administratoris ad nutum Sanctae Sedis.

Praesenti, igitur, Decreto, laudato 111. mo ac Rev. mo D. Basilio 
Masciuch committitur ut ipse memoratam regionem „Lemkowszczy- 
zna“ nuncupatam qua Apostolicus Administrator regendam suscipiat 
atque, pro sua prudentia et caritate, gubernet, iis congruis facultati-

SACRA CONGREGATIO pro ECLESIA ORIENTALI.

DECRETUM.
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bus ac honoribus praeditus, quibus Sancta Sedes Apostolicos Admi
nistratores auctos esse voluit.

Contrariis quibuslibet minime obfuturis.
Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationfs pro Ecclesia 

Orientali, die 11 Decembris a. 1934.
f  Aloisius Cardinalis Sincero, Episcopus 

Praenestinus, a Secretis, (m. p.)
L. S. J. Cesarini, Adsessor. (m. p.)

Отсим найвисшим Декретом установив Апостольський 
Престіл нову окрему церковну область (territorium), що 
зветься Апостольською Адміністрацією Лемківщини, в якої 
склад входить девять деканатів, що до тепер належали до 
гр. кат. Перемиської Епархії, а саме : деканат Буківський, 
Горлицький, Грибівський, Динівський, Дуклянський, Корос- 
нянський, Мушинський, Риманівський і Сяніцький.

Управу сеї области віддав Святійший Отець Всесвіт- 
лійшому і Високопреподобному О. Дрови Василеви Масцю- 
хови в характері Апостольського Адміністратора. По думці 
Канонів 198 § 1 і 312—318 С. І. С., Апост. Адміністратор 
є Ординарієм і як такий користується тими правами і по- 
нестями, що прислугують Ординарієви Епархії,

Іншим найвисшим рішенням призначено Риманів-Здрій 
за осідок Апостольського Адміністратора.

Відповідно до cero подаємо отсим до відома, що Все- 
чесне Духовенство і світські вірні, що мають парохіяльну 
приналежність в повисше наведених деканатах, у всіх своїх 
справах належачих в обсяг власти Ординарія, від тепер 
канонічно підлягають Апостольському Адміністраторові 
в Риманові-Здрій, а священики є зглядом нього звязані 
присягою послуху, що її зложили при св. рукоположенні 
на пресвітерів згл. і при канонічній інституції на пароха.

Тому що Апостольська Адміністрація Лемківщини не 
має духовної семинарії з якої виходилиб священики потрібні 
до обсади душпастирських посад і катихитур, зараджуємо, 
що вільно старатися о посади на Лемківщині також свя
щеникам з Перемиської Епархії, і на відворот, священикам 
Лемківщини о посади в Перемиській Епархії. Подання на
лежить вносити через власного Ординарія.

З  природи річи виходить, що справа слухання таїн- 
ственних сповідей є звязана з новими територіями, се є,
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що священики перемиської Епархії слухають таїнственних 
сповідей на области перемиської Епархії, а священики 
Апостольської Адміністрації Лемківщини на єї области, 
а на граници тих обох територій вільно слухати таїнствен
них сповідей священикам сусідних парохій, так як се є 
всюда в звичаю в нашій церковній Провінції.

Прочі випадки нормує загальне право церковне.
Справи, що не належать стисло до церковної управи 

з уряду, як приміром: товариство Епарх. Поміч, похорон- 
нии фонд і т. п., уважається за приватні.

Видано на спільній нараді в Перемишлі в січні 1935.

f  ЙОСАФАТ Др. ВАСИЛЬ МАСЦЮХ
Епископ Перемиський ' Апостольський Адміністратор

Ч. 219. — В справі 13-ої річниці вибору Папи Пія XI.

В лютні ц. р. припадає 13-літна річниця вибору і ко
ронації Папи Пія XI. •

З  особлившою радістю повинні ми обходити сю річ
ницю, щоби подякувати Господу Богу за се, що в ниніш* 
них тяжких часах, коли з усіх боків вдаряють на св. 
Церкву страшні филі большевизму, ріжних сект і невір
ства та безбожности, дав їй такого світлого Керманича, 
чоловіка глубоко вченого і мужного та рішучого оборонця 
засад св. віри і моральнссти та ладу.

У виду cero поручаємо Всч. 0 0 .  Душгіастирам і Ка- 
техитам, щоби ві второк дня 12. лютня с. р. як в день 
коронації Святійшого Вітця, зглядно в один з найблизших 
двох святочних днів, відправили благодарну Службу Божу 
і в часі сеї Служби Божої виголосили проповідь про 
величну діяльність теперішного Св. Вітця, підчеркуючи в ній 
особливші успіхи і благословення оголошеного Святійшим 
Вітцем Ювилейного Року.

По Службі Божій належить відспівати »Тебе Бога 
хвалим®, перед виставленими Найсв. Тайнами і поблаго
словити Ними вірних.

Перед тим належить нарід приготовити на се Свято 
і заохотити його до численного принимання св. Тайн в на- 
міренні св. Вітця.
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Ч. 114. — Про звіти про перебіг реліґійних практик
ювилейних.

З  огляду на це, що св. Отець Папа Пій XI висказав 
Своє бажання, щоби всі Ординарії предложили Йому точні 
звіти про перебіг релігійних практик з нагоди Ювилею 
Відкуплення в рр. 1934/35, Еписк. Ординаріят поручає 
всім ОО. Душпастирам, щоби точно записували всі релі
гійні практики, які відбувалися в їхніх парохіях, при чім 
не занедбають подати, кілько відбулося ювилейних проце
сій, кілько вірних приступило до ювилейної сповіди, які 
відправлювано богослуження, які голошено проповіди при 
сій нагоді.

З  огляду на се, що у нашому обряді кінчиться Юви- 
лейний Рік доперва в середу перед Празником Вознесення, 
поручається згадані звіти предложити негайно по згаданім 
Празнику. — 3  Еписк. Ординаріяту.

Х Р О Н І К А .

Іменовання.

Ч. 7512/934. о. Дороцький Михайло, парох в Поте- 
личи містодеканом Равським.

Канонічну інституцію одержали:

Ч. 7501/934. о. Щурко Стефан — Звір.

Вавідательства одержали:{ - '■ - ! .¥ ' ' " ‘ ~ г -3 «; ' у ; . , ’ •, * » І *
Ч. 103/935. о. Цепинський Роман -—. Дрогомишль.

гг > Сотрудництва одержали:

Ч. 6127. о. ІІІпот Михайло, парох в Артасові — 
доїзджаюче Зіболки. *"" ' 1 •
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Померли.

о. Білинський Юліян, парох в Ольшанику 1/1 1935. 

Душу єго поручається молитвам Всеч. Духовенства.

З  гр. кат. Еп. Консисторії.

<• Перемишль, дня 15. січня 1935.

; -і . -і.’  ' . • . ’ , - ■ - / .і

с. Микола. Грицеляк
канцлер.

f ЙОСАФАТ
Епп.

>, . Накладом гр. .кат. Еп. Консисторії в Перемишлі.
Друкарня гр. кат. Капітули в Перемишлі.
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II. НАСТЬ.

о. О. ОРСЬКИЙ.

НЯШ СВ. ОТЕЦЬ ПІЙ XI.
(З приводу 13-літньої Його коронації).

День 6. лютня 1922 р. мав для цілого світа далеко- 
сягле історичне значіння. Того дня 100 тисяч людей зібра
них на великій площі св. Петра в Римі вижидало на ви- 
слід вибору нового Папи. Вкінци саме в полуднє брами 
на бальконі церкви св. Петра над головним входом до неї 
отворилися. На переді заблиснув золотий хрест. Найстар
ший кардинал-діякон проголосив радісну для цілого світа 
вістку: »3віщаю вам велику радість. Маємо Папу, Його 
Еміненцію Найдостойнішого Отця Ахілля Ратті, що при
брав собі імя Пія X I.«. Довкруги Ватикану рознеслися 
з тисячок людських сердець радісні, зворушливі оклики. 
І виступив Той, що його кардинали вибрали на голову ці
лої Церкви, на Христового Намісника на землі, на Папу — 
Пій XI. Зробив три рази знак св. хреста та цілому місту 
і світу уділив Апостольське Благословення.

Вже того самого дня взяв Пій XI. в посідання Петрову 
столицю. А в неділю дня 12. лютня 1922 р. відбулося ве
личаве торжество коронації нововибраного Папи. Один 
з кардиналів вложив на голову Пія XI. тіяру себто потрійну 
корону, що означає потрійну гідність Папи як учителя, 
священика і пастиря.

Cero року минає вже 1В літ від тої торжественної 
а заразом дуже цінної й важної хвилі — коронації тепе- 
рішного Папи П;я XI. І кождого року ціла Церква обхо
дить торжесгвенно сю річницю та загріває всіх вірних до 
співучасти в тім святі й до молитов, щоби в той спосіб всі 
члени Церкви зазначили свою щиру любов, належну по
шану та синівське привязання до Христового Намісника 
на землі.
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До торжественного обходу 18-літньої річниці коронації 
теперішнього Св. Отця і до молитов цілої Церкви прилу- 
чується також і наша гр. кат. Церква.

А ми гр.-католики маємо великий обовязок в нинішнім 
дні викликати в наших серцях заяви глибокої пошани й 
вдячности до Св. Втця, бо великих діл доконав Він для 
цілого людства а з ним і для нас як членів одної великої 
христіянської родини. Але ми з окрема маємо єще особ- 
ливший обовязок оказати для теперішного Св. Вітця нашу 
вдячність і вірність, бо особлившу вітцівську любов оказав 
Він з окрема для нас.

Згадаймо проте найперше ті неоцінені добродійства, 
іцо їх теперішний Св. Отець оказав для цілого людства, 
а опісля ті особливші докази правдивої любови, що їх ділом 
виявив Він з окрема для нас.

І.
Діяльність теперішнього Св. Отця є так велика й ріж- 

нородна, що дійсно у всіх людей, навіть і у ворогів Цер
кви, викликує подив й пошану. Але тут вистарчить згадати 
тільки про три важніші роди Його всесторонної діяльносте:
а) апостольську, б) суспільну і в) місійну працю.

а) А п о с т о л ь с ь к а  д і я л ь н і с т ь .  Найперше проявив 
Пій XI. за 13 літ Свойого Понтифікату надзвичайно велику 
апостольську діяльність. Тут Св. Отець перенятий горячою 
ревністю про спасення людських душ, не уступає в нічім 
подвигам й трудам перших Христових Апостолів. Ж урба 
про вічне спасення людських душ стає Його першим й 
найважнішим обовязком. Апостольській праці і ревносте 
про вічне спасення душ відкуплених самою Кровю Божого 
Сина присвячує Пій XI. всі хвилини Свойого трудящого 
життя. А ту апостольську діяльність розвинув Св. Отець 
серед надзвичайно важких обставин, серед занепаду віри 
й обичаїв, що почав проявлятися після всесвітньої війни.

Вже замовкли вправді гармати, воюючі держави вже 
помирилися, коли то замкнув очі великий миротворець, 
попередник нинішнього Папи, Св. Отець Венедикт XV. 
Але над скрівавленою Европою уносилися такі густі мря
ки ненависти й пімсти, що всьо здавалося безнадійним. З  
нетрів людської природи вийшли на верх всі злі сили й 
нахили, появилося нечуване здичіння людини* Явилися
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ложкі пророки, що заперечували істнування душі й самого 
Бога. Вони почали голосити, що чоловік не мав вищої 
діли поза тим туземним життям. ІЦо більше, вороги вічного 
спасенна людських душ зорганізували завзяту боротьбу 
проти самого Бога. У своїй гордости кинули вони клич: 
»Проч з Богом, проч з Христом! Усунути Христа з душі 
одиниці, з родини, зі школи и держави, з усеї суспільнос
т і .  І почали вороги свою діявольєьку роботу. Наслідки 
сеї злобної роботи не дали довго на себе чекати. З  усу
ванням Христа 3 приватного і прилюдного життя людей, 
ціла суспільність почала заломлюватися. Повінь нещасть 
почала заливати весь світ. Здавалося, що над цілим 
світом зближається страшна буря. Під тягаром злоби зем
ля почала дрожати, а небо покриватися чорними хмарами. 
Серед таких невідрадних відносин засів Св. Отець Пій XI. 
на Апостольському престолі.

Ставши Христовим Намісником, Пій XI. глянув оком 
орла на цілий світ і побачив ту пропасть, до якої леті до 
ціле людство та відразу пізнав причини страшного зла.

Він сейчас вказав виразно й ясно цілому людству оди
ноку дорогу ратунку^— а нею є конечний поворот цілого 
людства до Христа, Його науки і Його закону. І Пій XI. 
зараз на початку Свойого Понтифікату кинув для цілого 
людства могучий клич ратунку і обнови: « Х р и с т о в и й
мир в Х р и с т о в о м у  ц а р с т в і « .  Пій XI. зрозумів, що тоді- о • ■ о • - •доперва наступить правдивии лад 1 спокій, що тільки тоді 
ціле людство вратує себе від власної загляди, як що воно 
приверне панування Христа в цілім приватнім і прилюднім 
життю. Всю Свою апостольську працю присвячує Ній XI. 
тому одному бажанню: зробити цілий світ одним ■ Христо
вим царством і 'запровадити в ньому Христовий мир. 
В тій ціли пише до всіх людей Свій-перший, глибоко об' 
думаний і у своїх наслідках далекосяглий, окруіжний лист 
„Про розширення Христового царства на землі“ , !) а на 
всіх христіян накладає важкий обовязок причинятися до 
його розширення.- А щоби цілий світ всегда собі пригаду
вав сей обовязок, установив свято Христа ІДаря, що його 
Має рікрічно торжественно обходити ціла кат. Церква.

• У Своїй апостольській ревности поручає дальше Св.

‘) „Енцвкл. „Urbi arcano Dei“ з дн. 23. XII. 1922.
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Отець Пій XI. .кождому чо ловіковії з окрема на першому 
місці дбайливість про свого власну душу, про своє власне 
вічне спасення. Внутрішна обнова душі кождого чоловіка 
з окрема, се перша умовина направи нинішнього зіпсу- 
того світа. В . тій ціли як найгорячіше поручає всім людям 
як могучий середник до внутрішньої обнови д у х о в н і  
вправи,  т. з. замкнені реколєкції.*)

Але горіючи апостольською ревністю звернув Пій XI. 
увагу всіх христіян на се, що в нинішних якраз часах 
старання про спасе.ння тільки своєї власної душі єще не 
вистарчає. Щойно тоді запанує Христове Царство на 
землі, якщо христіяни-католики стануть ними скрізь і всюди, 
отже не тільки в церкві і дома, але і на вулиці, при праці 
й забаві, по фабриках, на зборах і в парламенті. Нині ко
нечно потрібно своїм прикладом життя других людей при
єднувати для Христа. Сьогодні кождий світський чоловік 
має важкий обовязок стати апостолом, себто помагати 
Епископам і священикам в їхній праці над спасенням 
ближних. Світським католикам дає Пій XI. особливше по
рученця, місію, стати правдивими апостолами. А щоби ту 
співпрацю світських людей влекшити, горячо поручає Пій 
XI. всім католикам організуватися та створити велику й 
могучу організацію, що зветься К а т о л и ц ь к а  Акція.  
Організація світських людей в тій ціли, щоби вони в злуці 
зі своїми Епископами й священиками помагали , в праці 
над спасенням ближніх, се велике завдання нинішних ча
сів J  тій праці присвячує Цій XI. всі Свої журби й труди. 
Сею працею: бажає Св. Отець всіх католиків розбудити
з духової дрімоти та загріти до діла й праці, щоби спов
нилися, слова Господньої молитви: »Да прійдет Царствіє 
Твоє*. Від співпраці світських людей з Епископами й свя
щениками над спасенням всіх других ближних, сподіва
ється слушно Пій XI. великих Божих ласк і обнови цілого
людства. . л гід інде* ■ і , я ■ І \\ ; '
z Т7  У Своїй апостольській праці звернув Пій XI. особ- 
лившу увагу також і на піднесення морального життя се
ред р о д и н и .  ВиДЯЧИ: великий упадок родинного життя, 
непошанування св. Тайни , подружжа навіть серед христіян 
звернувся Пій XI. осібним листом до цілого світа »Про

*) Енцикл. „Mens Nostra1* з дн. 20. XII. 1929.
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христіянське подружжа* х). В нім взиває Св. Отець Пій XI. 
всіх католиків, щоби вони відновили в собі велику пошану 
до сеї св. Тайни та не позваляли на її зневагу; щоби 
вони поборювали розводи, цивільні шлюби та неправне 
втручування держави до св. Тайни подружжа. З  піднесен
ням св. Тайни подружжа сподіється рівнож Пій XI. обнови 
христ. родин а з нею й обнови цілої суспільности.

А вже найбільшу Свою увагу звернув Пій XI. на 
молодь,  що є квітом і будучністю кождого народу. Як 
горячу любов відчуває теперішний Св. Отець до молоді, 
як для неї бажає правдивого вічного й дочасного щастя, 
доказом того є знова окремий, окружний лист »Про хри
стіянське виховання молоді«2). Новітнє поганство не лю
бить Христа. Нинішний світ хоче уладити собі життя без 
Христа і в тій піли хоче виховувати молодь без релігії й 
віри. Тому Св. Отець з цілою енергією виступає проти во
рогів молоді а родичам наказує, щоби від школи домага
лися христіянського виховання своїх дітей.

б) С у с п і л ь н а  д і я л ь н і с т ь .  За час Свойого 13-літ- 
нього Понтифікату розвинув Св. Отець Пій XI. побіч дійсно 
величної й гідної подиву діяльности апостольської, також 
успішну й многоплідну діяльність суспільну. Своїм бистрим 
оком побачив Пій XI., що нинішнє людство переживає не 
тільки упадок морального і релігійного але і матеріального 
життя. З  болем серця глядів Св. Отець, як нині цілковито 
убожіє і доходить до нужди село. Продукти рільників так 
дешеві, що вже не оплачується сама праця. Ніхто не всидь 
сьогодні за селянські вироби постаратися за найконечніші 
річи, щоби виживити родину. До нужди доходить і місто; 
На біду нарікає ремісник, неодин купець банкротує. Фаб
рики перестали працювати а робітники гинуть з голоду. 
ММіони людей не мають праці й кусника хліба. Щ ораз 
більшим стає число таких родин, де бідна мати заломлює 
свої руки, глядячи на свої півнагі, голодні діти. Збіджених, 
виснажених голодом людей навіщують ріжного рода недуги. 
Світ поділений на два собі ворожі табори: на маєтних, 
що в їх руках находиться капітал і на маси бідних, що 
не мають нераз і кусника хліба.

*) Енцикл. „Casti connubii" з дн. 31. XII. 1930.
*) Енцикл. „Divini illius magistri* з дн. 31. XII. і929.
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А працедавці, не зважаючи ні на Божі ні людські за
кони немилосерно використовують робітників. Час праці 
за довгий, сама праця за тяжка, по фабриках примушуєть
ся працювати жінки а навіть і діти.

Ніби в обороні працюючих людей виступають соціа
лісти. Але вони замість поліпшити недолю робітників, єще 
її погіршують. Вони тільки розбурхують пристрасти робіт
ників, тільки загострують в них ненависть до богатших 
людей а нічого доброго їм не дають. Своєю наукою проти 
Бога, релігії, Церкви положення робітничого стану єще 
погіршили та загнали робітників в єще більшу пропасть.

В правдивій обороні робітників станула доперва Цер
ква а у першій мірі великий »Папа робітників«, Лев XIII. 
Слідами Льва XIII. пішов і теперішний Св. Отець Пій XI. 
Перед чотирма роками видав Він окружне письмо до ці
лого світа. »Про обнову суспільного устрою»1), де рішучо 
виступає в обороні робітників а цілому людству подає се
редники, при помочі яких світ зможе вийти з матеріальної 
біди й нужди. З  висоти Апостольської Столиці побачив 
Пій XI. що положення робітничої верстви не відповідає 
вимогам справедливости а робітникам діється неслушна 
кривда зі сторони несовісних і захланних працедавців. 
Пій XI. остро осудив капіталістів, але осудив також і со
ціалістів. По думці Пія XI. незавидної долі робітників не 
поправить ні капіталізм ні соціалізм. Матеріальна поправа 
серед людей наступить тільки тоді, якщо і працедавці і ро
бітники переймуться засадами Христової науки, а пере
довсім засадами справедливости і любови. Нинішний світ 
з його руїни вратує тільки поворот до засад Христової 
науки. А з відродженням суспільного життя в дусі Христо
вих чеснот справедливости і любови вийде, як каже Пій 
XI. «повне відродження суспільности в Христі і запанує 
Христовий мир в Христовому Царстві*. І що нині пооди
нокі держави зменшили час праці, що нині не уживається 
жінок і дітей до негідної праці по фабриках, що нині бо 
дай в части положення робітничого стану поліпшується, 
то все належить приписати суспільній діяльности Христо
вих Намісників на землі, а передовсім суспільній праці 
Льва XIII. і Пія XI. Вони перші звернули увагу світа на

') Енцикл. „Quadragesimo anno" з дн. 15. V. 1931.
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дійсні причини матеріального зла. Вони перші зажадали 
відпролєтаризування бідних мас. За наукою Льва XIII звер
нув і Пій XI. увагу світа на то, що нужду пролетарів 
треба поборювати в той спосіб, щоб пролетарі здобули 
собі своє власне майно чи землю. Се дуже велика заслуга 
Пія XI. для цілого людства на поли суспільної діяльности.

в) Мі сій на д і я л ь н і с т ь .  Для пізнання ріжнородно'і 
діяльности Пія XI. належить згадати вкінци і про Його 
надзвичайно велику діяльність місійну. Місійна праця, себто 
старання про розширення Христової науки серед поган, 
се також одна з найбільших журб теперішнього Св. Вітця 
Пія XI. Єще 1926 р. сказав Він під тим оглядом такі за- 
мітні слова: ,,Доки останнє зітхнення буде підтримувати 
в Нас життя, журба про місії серед поган не дасть Нам 
спокою“ . Бо вже 1900 літ минуло від хвилі, коли то Ґ. Н. І. 
Христос Своєю гНайсв. Кровю відкупив цілий людський рід. 
Але єще нині більша часть людей про Христа навіть й 
не чула та серед ганебної неморальности складає жертви 
видуманим ідолам. Тому й недиво, що Свою особливішу 
увагу звернув Пій XI. на навернення поган. В найдальші 
закутки землі поміж дикі племена Африки, Азії, Америки 
і Австралії висилає Пій XI. христіянських місіонарів, що 
з нараженням власного життя несуть між них світло Хри
стової науки. А найважніша річ, що її доконав Св. Отець 
то ся, що Він перший звернув увагу на то, щоби серед 
поган працювали мі сі он а р і - священики взяті з їх  влдст 
н о г о  на р о д у ,  щоби серед Хінців працювали хінські, 
серед Японців японські священики і т. д. В поганських 
краях позакладав Пій XI. духовні Семинарії, в яких вихо
вуються кандидати з власного народу до духовного стану. 
Пій XI. подбав також, щоби ті народи мали своїх вл а с- 
н и х Е писк о пі в. І 1926 р. перший раз висвятив сам 
св. Отець Пій Хї. на Епископів 5 Хінців, слідуючого року 
одного Японця, бо знав, що свої власні Епископи, котрі

' • О • • ' ■ " U ’ ■ ' ' w ' • * •*' >А " ' 'походять зі свойого народу, найкраще подбають про на
вернення своїх земляків до Христової віри. За час ІЗ-Цт- 
нього Понтифікату Пій XI. завдяки Його невсипущим тру
дам і журбам, число новонавернених поган на віру Хрис
тову так значно зросло, що ісібрія Церкви надала Йому 
почесну назву »І lana місій«.
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: Ц-. . '
Зи ті надзвичайно великі добродійства, що їх теперіш- 

ний Св. Отець висвідчив для цілого людства, повинні і ми, 
як члени цілої кат. Церкви оказати нашу любов і привя- 
зання до Христового Намісника і Голови цілої Церквш 
Але ми гр. католики маємо єще особливший обовязок 
вдячности і вірности Апостольському Престолови а з окрема 
Св. Отцеви Пієви XI., бо для нас оказав він особливіш 
докази Своєї журби про нас.

Теперішний Св. Отець про нас добре знає і нас добре 
розуміє. Доля нашої Церкви і нашого народу Його живо 
обходить. І нас окружає Він Своєю особлившою опікою. 
Він всьо робить, щоби тільки злагіднити нашу незавидну 
долю тай улекшити нам наше гірке положення.

Великої опіки й лтРбови зазнала за час 13-літнього 
Понтифікату Пій XI. передовсім наша гр. кат. Церква. На 
час Його Понтифікату, а саме 1923 р. припадали ЗОО-лРгні 
р о к о в и н и  с м е р т и  н а ш о г о  С в я т о г о  с в щму ч .  Йо- 
с а ф а т а ,  Архієпископа Полоцького. І тоді видав Св. Отець 
до цілого світа окружний лист, J в якому підніс великі за
слуги нашого Святого, Його надзвичайні чесноти, а пере
довсім Його любов до кат. Церкви і особливше привязан- 
ня до Апостольського Престола. що за них поніс Він му- 
ченичу смерть. Пій XI. в тому окружному листі до цілого 
світа вибрав нашого Святого на всегдашного Заступника 
справи св. Унії перед Богом і цілим небом. Тим листом 
причинився Св. Отець до розширення по цілому світі слави 
нашого Святого а тим самим і цілого нашого народу.

Належить бодай згадати і про те, що за час Свойого 
Понтифікату з а і м е н у в а в  д л я  н а с  а ж  10 Е п и -  
с к о п і в  на областях, де тільки істнує наша Церква. 
В Америці заіменував Пій XI. 3-ох Епископів, на Закар
паттю — 3-ох, в Галичині — 3-ох , Епиекопів Помічників 
а для наших братів у давній Росії установив. Апостоль
ського Візитатора.

1а годі не згадати єще про один, дійсно княжии да
рунок, що його дав Пій XI. для нашої Церкви і народу. 
На памятку 50-ліття Свойого свяіценства, що його обхо
див Пій XI. в 1929 р., збудував Своїм власним коштом 1

1) Гл. Перем. Епарх. Відомости Р. 1924. Ч. І. стор 1. 10,
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в Римі для питомців нашої Церкви величавий Д у х о в н и й  
С е м и н а р. Будівля коштувала кілька міліонів італ. лір. 
Та його вартість не в самій ціні. Головна вартість того 
Дух. Семинара в тім, іцо в нім під оком та опікою самого 
Св. Отця виховуються найкращі сини нашого народу з усіх 
усюдів, з Галичини, Закарпаття, Румунії, Югославії, Аме
рики, Канади і Бразилії на добрих і ревних священиків та 
як священики розносять між наш нарід огонь Божої лю- 
бови і апостольської ревности.

Та не тільки нам, греко-католикам оказав Св. Отець 
особлившу батьківську опіку і любов за час Свойого 
13-літнього Понтифікату. Своєю дійсно батьківського опі
кою огорнув Він також наших рідних братів, нез єдине-  
них  з А п о с т о л .  П р е с т о л о м .  Св. Отець знав і знає 
про ті всі муки і терпіння, що їх наші брати за Збручем 
зазнають в кігтях большевизму. Знав, що православна 
Церква після розвалу царату також розвалилася, що вона 
тепер розбита, поранена й ограблена. Чиж не з а к е р в а 
ви л о с я  великим болем серце Вітця всіх христіян, коли до 
Hero доходили вісти, що там, в землі, де до недавня хви
лювали своїм буйним колосям непроглядні лани пшениці й 
жита, з голоду вимирає тепер цілий нарід? Щ о там в го- 
лодових муках конає населення колишнього шпихліра ці
лої Европи, що там вимирають вже не поодинокі особи 
чи родини а цілі села вже пустіють а трупи голодних 
і виснажених людей валяються по вулипях сіл і міст? Чи 
не чув Св. Отець крику розпуки нашого народу, коли то 
большевики нищили наших найкращих синів розстрілами, 
мучили тюрмами чи засланнями на Соловки? І хоч голосно 
лунав по цілім світі крик розпуки наших братів, то однак 
ні одна держава не піднесла голосу протесту проти тер
пінь нашого народу. В обороні нашого народу не станув 
ніхто. Тільки зі зболілого серця Вітця всіх христіян, тепе- 
рішного Папи Пія XI. піднісся сильний, могучий голос 
співчуття і журби про долю наших братів. В 8-ім році 
Свойого Понтифікату написав знова зворушаючий лист 
про п е р е с л і д у в а н н я  в Б о л ь ш е в і ї 1). В нім загрів 
і візвав цілий світ до благальних, винагороджуючих моли-

1) Письмо Св. Вігця в справі реліґ. переслідувань в Росії і Послання 
Преосв. Кир Иосафата в дотичній справі гл. Перем. Епарх. Відомости Р. 1930 
ч. III. стор. 41— 52.
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тов, відправи Богослужень за наш нарід. »До глибини зво
рушують Нас, пише Св. Огець, терпіння, та жахливі і свя
тотатські злочини, що повтаряються і зростають кождого 
дня проти Бога і проти всіх дорогих Нашому серцю душ 
несчислимого населення Росії і України, серед котрих є 
так богато побожних і шляхотних синів та служителів 
святої, католицької, апостольської Церкви, побожних і шля
хотних аж до геройства і мучеництва«. І Св. Отець робив 
всякі зусилля, щоби здержати жахливі переслідування на
шого народу. Три рази звертався особисто до Ліги На
родів. Але на зазив Св. Вітця світ холодно мовчав. Щоби 
бодай в части влекшити незавидну долю наших братів, 
кількакратно висилав там Пій XI. значнішу матеріальну 
підмогу в грошах, харчах, одежі і лікарствах, і в той спо
сіб ратував передовсім зголоднілі діти від неминучої смерти.

Се тільки в коротці вичислені, хоч 1 не всі, ті дійсно 
подиву гідні добродійства, що їх зділав Св. Огець Папа 
Пій XI. за5; час 1В літнього Понтифікату для цілого люд
ства взагалі а для нас зокрема.

Тому нашим обовязком богато молитися за Св. Вітця 
і молитвою спомагати Його наміри, зусилля, праці, труди 
й жертви.

Найкращим бажанням в дні коронації Св. Вітця Пія XI. 
нехай буде наша спільна молитва, щоби сповнилося Його 
найважніше діло: щоби запанували на землі Христове 
Царство і Христовий мир. Особливо спомагаймо молитвою 
Св. Отця також і в тім наміренню, щоби наші брати не- 
зєдинені скоро вернули на лоно одиноко правдивої Церкви 
під проводом Папи Римського, та щоби вже покінчилися 
ті терпіння, що їх зазнають наші брати за Збручем.

Нашою взаїмною любовю, послухом і пошаною згля- 
дом Христового Намісника, теперішнього Св. Отця Пія XI. 
зазначім в дні Його Коронації наше синівське привязання 
і нашу вірність до Католицької Церкви.



РІК 1935. Березень Ч. III.

П Е Р Е МИ С Ь К І ЕПАРХІНЛЬНІ

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 УСІМ ВІРНИМ 
ЕПАРХІЇ М ИР В Г О С П О Д І  І АРХІЄРЕЙСЬКЕ

БЛАГОСЛОВЕННЯ!

Вступаємо в освячений час Великого Посту. В тому 
часі відчуваємо якусь особливу потребу скріпити працю 
над обновою нашої душі, частіше спішимо на богослу- 
ження, радо слухаємо страстних проповідей, розважуємо 
вічні правди, приступаємо до св. Тайн та робимо спасенні 
постанови на будуче життя. Так робимо кождого року, бо 
до цього заохочує нас св. Церква, а миж її слухняні діти, 
свідомі того, що вона самим Христом поставлена для нас 
єдиною непомильною Учителькою життя, яка нічого іншого 
не бажає, як лиш того, щоби нас найпевнішою дорогою 
довести до вічного щастя. У Великому Пості ми в особли
віший спосіб відсвіжуємо і затіснюємо нашу лучність з св. 
Церквою, уважніше прислухуємося до голосу її зверхників 
та стараємось більше зі себе дати для Бога як звичайно, 
більше молитви, біяьшє умертвлення і добрих дії. Хто 
в силі счислити ті ласки неба, що їх рікрічно здобуває



зо

праведна христіянська душа підчас Великого Посту ? Кілько 
закаменілих грішників, наче ті загублені вівці, кождого 
року в тім часі вертають до Доброго Пастиря і ратують 
душі перед вічною загибіллю?- А кілько терплячих душ 
опускає завдяки нашій набожности чистильні муки ? Якби 
нам було дане все те знати і бачити, то щойно тоді ми 
зумідиб належно оцінити благословення Великого Посту.

Якщо кождого року у Великому Пості св. Церква 
роздає вірним несчислимі ласки і дари Неба, то щож ска
зати про сегорічний піст, який припадає ще на час вели
кого Ювилею Відкуплення? Цей блажений час повинні 
ми — Дорогі Браття і Сестри в Христі — перевести в осо
бливішім скупленні духа. Цього домагаються від нас не 
лиш кінцеві дні великого Юзилею але також виїмково 
тяжкі обставини, серед яких приходиться працювати нам 
служителям Церкви над вами і вам самим над вашими 
власними душами.

Щоби гідно перевести покутний час Великого Посту, 
до цього треба відповідно підготовити душу. Тим пригото- - 
ванням нехай стане розважання самого акту покути опер
того на покорі, який має бути основою і провідною зорею 
всієї нашої праці над собою, наших молитов, умертвлень 
і добрих діл.

В євангелії св. Матея читаємо про перший виступ 
Ісуса як Учителя. Якіж були перші слова Його науки? 
Ось вони: « По к а йт е с я ,  бо н а б л и з и л о с я  ц а р с т в о
небесне!« (Мат. 4, 17). В тих словах мусить скриватися 
дуже важна для нас правда, коли вони удостоїлися бути 
першими в святих устах Ісуса, тому зміст їх треба глибше 
розважити. Перед тим однак вернім на хвилю до Предтечі 
Христового, св. Івана Хрестителя. І про нього^ читаємо 
у тогож євангелиста Матея, що навчаючи над Йорданом, 
кликав голосом вопіючого в пустині: « П о к а й т е с я ,  бо
н а б л и з и л о с я  ц а р с т в о  н е б е с н е !  (Мат. В, 2). З  того 
бачимо, що в акті покути окривається якась дуже велика 
мудрість Ьожа і якийсь першорядний ооовязок релігійного 
життя христіянина. Так є — Дорогі Браття і Сестри — 
поправці, j5e3 духа покути, що до нього завзивають і Спа- 
ситель і Його Предтеча, не має і не може бути правди
вого релігійного життя.

В чомуж лежить цей дух покаяння і чого він від нас
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жадає? Джерела покаяння треба шукати в христіянській 
покорі, в  це свідомість нашої слабосилости і маловартости 
перед Богом, свідомість того, що всі наші навіть найкрасші 
в наших очах діла є поправці маленькі і незначні, що на 
шляху прямування до Бога нашої найвисшої діли, ми 
стоїмо далеко від других, що у всьому що добре і спа
сенне творимо, потребуємо необхідно помочі Божої ласки. 
А якщо ми такі маленькі в ділах згідних з Божою волею, 
то щож сказати про наші злі вчинки, про злобне ломання 
Божої волі, про гріх? Тут уже ми зовсім не малі а таки 
справді великі але великі в злому, в безаконнях. Бо щож 
може бути гірше в світі, як ломання Божого закону? Коли 
люди за нарушення своїх змінчиеих і кривдячих законів 
так страшно пятнують винних, то щож думати про нуж
денну судьбу сотворіння, яке важиться ломити волю Най- 
висшого І ворця, закон вічний і незмінний?

ільки покірній душі дає Ьог ласку оачити вірнии 
образ власного гріховного стану. Під подихом цеї божесь
кої чесноти покори родиться в душі щирий жаль ізза на
несеної Богу обиди, а враз з жалем рішуче бажанья на
правити сподіяне зло. Оком віри вона бачить себе в при- 
явности Бога, перед котрим ніякий, навіть найменший вчи
нок не може скритися, і знає, що ніяке зло не кінчається 
на землі, а сягає ген далеко у вічність. Чогож тоді обма
нювати себе і не визнати вини перед Богом, не осудити 
себе саму? Одначе на висоту самоосудження може під
нестися тільки покірна душа, що осудивши себе піде далі 
по Богом вказаній дорозі: в св. Тайні Покаяння змиє свої

• «J О • -лГ о • u • ^гріхи и у той спосіО переступить наиважнішии поріг, щоои 
відзискати втрачену ласку враз з правами Божого д и т и н - і 

ства. Щойно тут починається надприродне життя правед
ної душі. Вона свідома того, що поза собою має хиба зло, 
а в переду перед собою хиба самі можливости: або вели
ких подвигів, або поновних упадків. Знає, що такі унадки 
прийдуть неминучо, якщо вона задоволиться осягненим 
станом першої ласки і піде на передчасний су починок, 
бо на дорозі праведности нема спочинку тільки безнастан
ний рух вперід, поспішний біг навздогін. В світлі покори 
побачить вона, скільки зла треба направити покутними ді
лами, щоб бодай участи затерти пятно своїх упадків у віч- 
ности та надоложити Богу за сподіяні гріхи. Перед нею
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стелиться безмежна дорога совершенства і святости. Вона 
наче з просоння протирає очі і бачить щораз то нові 
і більш поиманливі можливосте служити Богу через вико
нування Його святої волі спершу у більших а згодом у мен
ших ділах аж до найдрібніших, до повного самовіддання 
Богу з любови до Hero. Перед нею відчиняються інші 
світи, вона бачить те, чого не бачила до тепер у грісі, 
розуміє правди які були перед нею закриті давніше.

Ось вам, Дорогі Браття і Сестри, чудо христіянської 
покори і духа покути, ось правильна дорога душі, яка 
прямує до Бога. Коби Господь Милосерний дозволив кож- 
дому з нас в часі cero блаженного часу Великого Посту 
відбути таку дорогу і ніколи не зійти з неї. Коби допоміг 
визбутись наших гріхів, направити сподіяне зло та пряму
вати по дорозі чесноти і добрих діл на самі вершини 
досконалости! Коби подав нам ласку покути!

З  дотеперішнього розважання бачимо, що на початку 
покутної дороги поставив Бог чесноту покори. І справді, 
без покори нема покаяння. Тому на здобуття і плекання 
її в наших душах треба нам звернути особливішу увагу. 
Нехай сам Христос Господь буде нам тут Учителем по
кори усім Своїм жертвенним життям, діяльністю, а головно 
Своїми страстями і смертю.

Роздумаймо лише таке: Сам Бог стає чоловіком, прий
має найбільші недостатки, найприкріші пониження і наи- 
чорнішу злобу, на яку тільки може здобутися світ виключно 
задля того, щоби чоловіка вчинити щасливим, того чоло
віка, який не лиш один раз в раю знехтував Його святу 
волю, але й пізніше до кінця світа безнастанно буде її 
нехтувати. Правдивий Бог живе як найбідніший поміж 
бідними, пристає з погордженими, робить їм богато добра 
і за це дозволяє себе оклевечувати, в мовчанці приймає 
несправедливий присуд на смерть, надлюдські муки, терне- 
вии віаок, а вкінці найбільш соромну смерть на хресті. 
Найвірніші други відрікаються Його, злоба ворогів ликує. 
Чи можливі більші терпіння? А серед того Ісус прощає 
ворогам і ще молиться за них. Чи можлива більша покора! 
Ні! Па таке міг здобутися хиба Той, хто був не лиш чо
ловіком, але и Богом рівночасно.

Неменшу ціну признає Спаситель цій превеликій чес
ноті в зустрічі з людьми. Він помилував грішного митаря
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тільки за його покору, таксамо жінку грішницю, блудного 
сина і розбійника на хресті. Покірних рибаків з Галилеї 
приймає в ряди найблизших другів і робить їх переємнк- 
ками Свойого Діла на землі, а відкидає гордовитих фари
сеїв. Брак покори де найбільша перешкода до того, щоб 
увійти до Царства Божого, бо »Бог гордим противиться, 
а смиренним дає благодать*.

Слідом за Ісусом ідуть відтак Апостоли, які не чва-
• • • • *"'Г*няться ні мудрістю, ні даром чудес, а власного немічю. тер

піння ради Христа вважають собі щастям, упокорення від 
людей приємністю, з радістю приймають мученичу смерть. 
А перший з поміж них св. Петро навіть в хвилині смерти 
не забуває виявити подиву гідний приклад цеї великої чес
ноти, коли вважав себе негідним вмирати на хресті так як 
Спаситель і звелів себе розпняти головою вниз.

Про покутні подвиги та покору Святих і праведників 
пізніших часів не ма що й згадувати. Богато про це опо
відають життєписи Святих, хоч і в них небогато записано, 
бо Святі крилися зі своїми умертвеннями, щоб другі їх не 
хвалили та розбуджували в них самих жажди пустої слави. 
Тому то вони тікали від світа. Св. Франц з Ассізі на про
тязі цілого Великого Посту не принимав корму, та на- 
рочно зїдав трохи хліба, щоби не стати на рівні зі Спа- 
сителем, який через сорок днів нічого не їв у пустині. 
Дуже високо в духовному життю поступали пустинники, 
які цілими роками переводили час на молитві, пості і най- 
тяжших умертвленнях, Декотрі з них за життя одержували 
надзвичайні ласки і дари від Бога. ‘ Коли один з тих пра
ведників звірився раз другому, що він бачив ангелів не
бесних, то цей скартав його словами: Щасливий той, хто 
бачить свої гріхи, бо тільки такий може здобутися на акт 
покути і ступити на дорогу совершенства. Висота правед- 
ности і духовного поступу міриться чеснотою покори. Чим 
більше в кого покори, тим виспіє стоїть він у совершен- 
стві, тим висша його вартість перед Богом.

«Будьте совершені, як Отець ваш небесний є совер- 
шений!» — каже Спаситель. (Мат. 5, 48). Ці Його слова 
відносяться до всіх людей усіх часів. Він не домагається 
від нас якихсь надзвичайних подвигів, бо не кожному да
рував Бог потрібні до цього таланти, а жадає юдного: 
щоби ніколи не вдоволилися осягненим станом праведности,
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а заєдно вважали себе негідними перед Богом, а наші діла 
маловартними. Бог сам дав нам недосяжний приклад по
кори і від нас її домагається. Іільки на тій дорозі може
мо і маємо обовязок ставати подібними нашому Спасите- 
леви і ця дорога є кожному доступна без виїмку.

Моїм бажанням — Дорогі Браття і Сестри — було 
розбудити в вас духа покути і повчити про незвичайно 
велику вагу чесноти покори в духовнім життю. Боюся од
нак, чи не заслабі ці мої слова, щоби могли осягнути таку 
високу ціль. Тут більше ділає Божа ласка. Тому прошу 
Бога, щоби доповнив недостачі моїх слів Своєю святою 
ласкою, щоби розяснив вам те, що неясне, та загрів вашу 
волю до шляхотного чину, до внутрішної праці над собою. 
Сказав колись Христос на початку Своєї учительської 
діяльности «Покайтеся, бо наблизилося царство небесне!* 
В часі Великого Посту отворені перед нами на розтіж 
двері Божого Царства з усіми богацтвами небесних дарів. Сам 
Небесний Цар запрошує нас до Себе, переємниця Його 
ціла на землі св. католицька Церква помагає нам користа- 
ти з цих великанських благ неба. Перед нами всього одна 
брама, покаяння та одна простіська дорога христіянської 
покори.

Нехай Господь Милосерний провалить вас Дорогі 
Епархіяни по спасенній дорозі покаяння в часі сегорічно- 
го Великого Посту, Син Божий нехай облегчить ваші 
тягарі і осолодить терпіння лютого часу, а Дух Святий 
нехай освячує вас безнастанно своєю благодаттю. — Амінь.

. о
t  ИОСАФАТ

Епп. ’

Поручається Всч. 0 0 .  Душпастирям відчитати вірним 
повищий пастирський лист замість проповіди в найблищу 
неділю.

Еп. О р д и н а р і я т  в П е р е м и ш л і .
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Ч. 819. — Розпорядок на Великодній Час в р. 1935 і на 
всі пости до Великого Посту в 1936 р.

У сьогорічному Вел. Пості і у всіх інших постах 
треба придержуватись постанов львівського провінціональ- 
ного Собору з р. 1891 (Титул XI ст. 240. О постах).

Де однак заходилаби потреба розрішення, уділяємо 
Всч. 0 0 .  Душпастирам, Катихитам і Сповідникам власть, 
по совіснім провіренні причин при узглядненні обставин 
розрішати вія посту, за виїмком пятниць.

Особи користаючі з розрішення відмовлять приписані 
молитви. Час пасхальний треває у нашій церковній про
вінції від понеділка І. Седмиці Вел. Посту аж до ГІразника 
Вознесення Г. Н. Іс. Христа.

Час 1900-літнього Ювилею Викуплення кінчиться у 
нашому обряді в день віддання Празника Пасхи, це є по 
скінченні Служби Божої в середу перед Вознесенням 
1935 р.

Всч. ОО. Душпастирі і Катехити доложать усіх ста
рань, щоби як найлучше приготовити вірних до приняття 
св. Сповіди і Великоднього св. Причастя, а при тім дати 
їм також нагоду, щоби крім cero могли частіше присту
пити до св. Сповіди і св. Причастя в ціли доступлення 
Ювилейного Відпусту, при чім поновно зазначуємо, що 
річна сповідь і пасхальне св. Причастя не вистарчають до 
позискання ювилейного відпусту.

Ювилейні походи, принайменше довкола церкви, о скіль
ки заходилаби яка перешкода відбувати їх до других цер
ков, треба відбувати як найчастіше.

Як попередніми роками так і в сім році горячо пору- 
чаємо Всч. ОО. Душпастирям і Катехитам, щоби часто 
запрошували до слухання св. Сповіди чужих священиків, 
по належнім оголошенні цего своїм вірним у попередну 
неділю згл. свято.

Пригадуємо, що з ювилейної власти розрішати від 
папських резерватів та диспензувати від неправильностей 
можуть користати ОО. Сповідники супроти того самого 
пенітента тільки раз, коли вперше доступає ювилейного 
відпусту; і тільки тоді, коли від часу поширення Ювилею 
на цілий світ не був іншим сповідником звільнений від
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папських резерватів або не доступив диспензи від непра
вильносте

Від гріхів і цензур задерЖаних Епископові можуть розрі- 
шати у сім святім часі всі 0 0 . Сповідники. Нашої Епархії і не- 
потребують відноситися о доручення, але самі моЖуть накла
дати відповідні покути і давати дотичні доручення.

Таксамо задержують всі 0 0 .  Сповідники і на дальше 
власть привертати каючимся утрачене право petendi debitum 
conjugale, (гл. Переїм. Епарх. Відомості! з р. 1930 ЧЛІІст. 56).

З  Е п и с к .  О р д и н а р і я т у  в П е р е м и ш л і .

Ч. 311. Перед отриманням парохії не можуть священики 
нікого до себе принимати без виразного дозволу Еписк.

Ординаріяту.

Іому, що деякі священики вже від перших літ свого 
душпастирства беруть до себе на удержання родину, че
рез що ставлять себе у прикре матеріяльне положення 
і в цей спосіб утрудняють собі душпастирську працю, 
Еписк. Ординаріят заряджує, що на будуче кождий ново- 
висвячении священик буде міг принимати родину згл. ІНШІ 
особи на удержання тільки за виразним дозволои Еписк. 
Ординаріяту, а се аж до хвилі, доки не отримає парохії.

Ч. 820. — Речинець іспитів конкурсових о душпастирські
бенефіції в р. 1935 р.

Іспити конкурсові о душпастирські бенефіції відбудуть
ся цего року в днях 7 і 8 травня і 22 і 23 жовтня.

До іспиту конкурсового належить зголоситися на пів 
місяця перед реченцем іспиту.

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

Ч. 821. Речинець іспитів з доґматики, моральної і церков
ного права в р. 1935.

Іспити з догматики, моральної і церковного права від
будуться цего року в днях 14 травня і 8 жовтня.

До іспиту з догматики приступають священики висвячені
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в р. 1934, до іспиту з моральної священики висвячені в 
р. 1933 а до іспиту з церковного права священики висвячені 
в р. 1932. 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 які не зложили 
повищих іспитів не будуть допущені до іспиту конкурсо- 
вого хиба що предложилиби умотивоване оправдання, для 
яких причин до згаданих іспитів не приступили.

Ч. 822 — Конкурс на опорожнені парохії.

З  реченцем до 20 квітня 1935 виставляються на кон
курс слідуючі опорожнені парохії:
Деканат Балигородський: 1. Горянка, 2. Загочевє, 3. Рябе. 
Дек. Бірчанський: Грозьова.

„ Бориславськищ Рибник.
„ Жукотинський: 1. Галівка, 2. Гвоздець, 3. Дністрик

головецький.
„ Краковецький: Дрогомишль.
„ Ліський: Ліщовате.
„ Лупківський: 1. Лупків, 2. Манів, 3. Солинка, 4. Явірник.
„ Лютовиський: 1. Береги гор. 2. Поляна, 3. Хміль, 4. Ца- 

ринське.
„ Підбужський: Сприня.
„ Порохницький : Крамарівка.
„ Равський: 1. Голе равське, 2. Тенетиска.
„ Розлуцький: Свидник.
„ Рудецький: Вощанці.
„ Самбірський: 1. Воля Коблянська, 2. Вольшаник.
„ Сінявський: Майдан Сінявський.
„ Старосамбірський: 1. Лінина мала, 2. Лопушанка хомина
„ Саросільський: Биличі.
„ Тіснянський: 1. Ветлина, 2. Криве ад Тісна, 3. Лопінка. 

4. Терка,- 5. Яблінка, 6. Яворець.
„ Турчанський: 1. Яблінка вижла.

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 20. квітня 
1935, 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 кожнім часі, на 
жадання перемиського Еписк. Одинаріяту, згодитися на 
евентуальне відлучення дочерних церков разом з ґрунтами.

При тім Еписк. Ординаріят повідомляє всіх Отців, на- 
міряючих внести подання о приняття о 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.

Х Р О Н І К А .
Іменовання.

Ч. 149. о. Левицький Теодор, парох в Ришковій Волі — 
містодеканом Ярославським.

Канонічну інституцію одержали:
Ч. 420. о. Качмар Михайло — Колодруби. 
Ч. 396. о. Михайлів Макар — Радошиці.
Ч. 6939. о. Крупський Зенон — Тирява вол. 
Ч. 419, о. Пасічинський Ярослав — Грімно.

Ч. 420.
Ч. 396. 
Ч. 6939.

Ч. 419.
цях незаб.

Завідательства одержали:
о. Ящевський Іван Мирон — Биличі. 
о. Григорович Володимир — Явірець. 
о. Весоловський Петро — Манів.

Сотрудництва одержали:
о. Паславський Василь упр. сотр. в Угер-

Померли.

о. Кульчицький Семен, парох у Вощанцях 14/2 1935. 
Душу бго поручається молитвам Всеч. Духовенства.

З гр. кат. Еп. Консисторії.
Перемишль, дня 4. березня 1935.

о. Микола Грицеляк
канцлер.

t ЙОСАФАТ
Епгт.
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II. ч я с т ь .

В справі обезпечення церков від крадежі з вломом.

„Дністер“ ■— Товариство взаїмних обезпечень у Льво
ві надіслало до Есіиск. Консисторії слідуючу відозву:

Ьогато церковного майна рік річно нропадає внаслі
док вломів і крадежей до наших церков. Для вломників не 
істнуюгь вже ані посвячені місця, ані посвячені предмети 
так, що вломи до церков стають в часах теперішної за
гальної деморалізації майже щоденним явищем.

Впр. 0 0 .  Парохи і Завідателі мусять станути до обо
рони повіреного їхній опіці й завідуванню церковного майна, 
відповідно хоронити й забезпечити його перед непотрібними 
втратами, беручи під увагу також цю обставину, що в часі 
важкої господарської крізи справити нове церковне уряд
ження булоб для парохіян незвичайно утяжливе.

Тому Впр. ОО. Парохи і Завідателі подбають про 
забезпечення церковних дверей сильними замками и заліз
ними штабами, про удержування добрих нічних сторожів, 
а п е р е д у с і м  про  н е г а й н е  о б е з п е ч е н н я  ц ерков
н о г о  м а й н а  в і д  к р а д е ж і  з вломом.  На випадок 
крадежі з вломом, обезпечена церква дістає відшкодуван
ня за вкрадені предмети і може їх знову набути без * не 
потрібного обтяжування парохіян. В першій мірі повинні 
бути обезпечені від крадежі з вломом усі церковні доро- 
гоцінности, предмети золота і срібла, чаші, свічники й 
інші літургійні посудини, готівка в церковній скарбоні, вар
тісні папери, церковне білля, вишивані чи гафтовані обру- 
си, стихарі, ручники, хоругви, образи і т. п.

Оплата за обезпечення (премія) є невелика, бо вино
сить річно тільки зл. 15—25 від 1000 зл. обезпеченої 
вартости.

Самозрозуміло, що обезпечення церковного майна від 
крадежі з вломом треба заключити тільки в н а ш і м  з а с 
лужені м Т о в а р и с т в і  в з а ї м н и х  о б е з п е ч е н ь  «Д Н І
С Т Е Р »  у Львові, вул. Руська ч. 20.

Цю відозву подається Всч. Духовенству до відома.
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Сл. І. Хр!
ВІДОЗВА.

В Новосілках дидинських, пов. Добромиль, селі експо
нованім, дуже загроженім, горстка Українців католиків (100 
душ, 7з всего населення) мусіла розпочати в 1934 р. пере
будову старої, деревляної церкви. Лиш завдяки приватній 
жертволюбивости—бо старання о колєкту не увінчалися до
сі успіхом — виконано половину роботи, а дальшу при
значено на 1935 р.

Однак несподівано велике негцасгя стрінуло цю гор
стку наших вірних. Страшний буревій в ночі 25. січня с. р. 
зірвав дах з церкви і знищив много матеріалу, спричиня
ючи тисячі страт. Нещастя для убогих людей велике — 
тяжка журба!

В сім нещастю звертаються вони до Всч. Духовенства, 
а через него до всіх їх парохіян, до місцевих установ 
і кличуть: Поратуйте і поможіть ласкавими жертвами до
відбудови церкви.

Нехай ніхто не відложить цеї відозви без жертви на 
святу ціль памятаючи, що доти наша земля — доки осіня
ють її тіни з хрестів наших церков. І чим більше лихо
ліття, тим більший о б о в я з о к  в с і х  м а с о в о ю  дрібного 
жертвенністю підпомагати загрожені, рідні станиці. Збере
жені від заглади остануть вони живим памятником незлом
ного в праці теперішного, українського покоління.

За ласкаві жертви — Бог нагородить сторицею.

З а  К о м і т е т  в і д б у д о в и :
. о. Йосиф Маринович

декан і парох.

Жертви проситься слати на адресу: Гр. кат. Уряд
парохіяльний в Війську (Hujsko), п. Добромиль, (для доч. 
Новосілок дид).
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П ЕРЕМ Н С ЬК І Е П Ш І Ш Ш

ВІДОМОСТІ!
Ч. 1153/44. — В справі негайної допомоги для голодуючої

Яворівщини.

З  Яворівщини надіслано тут таку відозву:

„Допоможіть голодуючій Яворівщині. * •

Важкі часи настали для Яворівщини. В наші села ^ 
ввійшов грізний голод, а за ним вже сьогодні появляються 
пошесні недуги. Надходяча весна не тішить працьовитого• u о uрільника, лице його запалося и пожовкло з голоду и жур
би, а діти його домагаються вже не хліба, а хоч пісної 
бараболі... І щож їм дати, коли ні в сусіда, ні в цілому 
селі, ні в інших селах не можна ні випросити, ні зажи- 
читися, бо ніхто не має.

Сильні приморозки пізною весною 1934. р. винищили 
засіви озимі та ярі, а відтак слоти доконали решту. Так 
пропало збіже й бараболя для людей і паша для худоби.

Люди добрі! Повірте, що в Яворівщині є справжній 
голод. На 80.000 населення вже голодує 80.000, а прочі 
недоїдають — до якогось часу. А деж переднівок? Ви не 
повірили би, що діється. Навіть заможніші господарі, що 
мають по 10 і 12 моргів поля не мають дрібки зерна на 
хліб. Чи знаєте, що є випадки смерти людей з виснаження — 
голоду. Ось в иочатках сього місяця померла такою смертю 
одна самітна старушка на передмістю Яворова й щойно
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за кілька днів сусіди випадково дізналися про її смерть.
Та пощо ранити Ваше серце такими описами. Ви ро

зумієте й спочуваєте. Населення Яворівщини терпить го
лод і холод, а надходяча весна ще збільшає розпуку, бо 
нічим нема засіяти поля.

Вірте, нам стидно простягати руку за прошеним. Хоч 
наш повіт дуже вбогий, та минулими роками все радо спі
шив з поміччю іншим, які в дану хвилю цеї помочі потре
бували. Цього року мусимо самі просити:

Поратуйте н ас! Накорміть голодного, осушіть слезу 
наших голодних і хорих дітей, Бог Вам стократно від
платить !“

Подаючи до відома отсю відозву, взиваю і горячо про
шу всіх Всечесніших Отців і всіх моїх Егіархіян, прийти 
з негайною поміччю для наших бідних братів Яворівщини.

Яворівщина по причині неурожайної, пісковатої землі, 
була уважана завсігди за країну убогу, у сю пору однак 
по причині цілковитого винищення сильними морозами всіх 
засівів, населення зачало вже голодувати а за голодом не
сеться вже марево пошесних недуг!

Всечесні Отці і дорогі Епархіяне! Вправді ми всі пе
реживаємо тяжкі часи, важку матеріальну нужду, однак не 
будьмо глухими на сей голос з голоду вмираючих наших 
рідних братів. Хоч самі збіджені та згноблені злиднями, 
поратуймо чим хто може, сих найблизших нашому серцю. 
Не даймо їм з голоду загибати, а сі жертви, що їх зло
жимо, будуть найкращим виявом наших дз^шевних почу
вань любови ближнього, що її засвідчимо ділом перед 
Христом Сиасителем що сказав: «Істинно кажу вам, оскіль
ки ви се вчинили одному з сих моїх найменших братів, 
мені ви вчинили* (Мат 25,40.). Догляньмо зором нашого 
серця в наших терплячих братях яворівського повіту са
мого терплячого нашого Спасителя!

До зложення сих жертв нехай заохотить нас ще 
зокрема сей Ювилейний Рік Відкуилення людського роду 
і Христової жертви на хресті. Нехай ся наша лепта на 
голодуючих буде нашим глибоким поклоном перед Розпя- 
тим Христом, нехай буде подякою нашому Спасителеви за 
Його муку, рани і смерть на Голгофті; нехай ся наша 
милостиня буде для нас сердечною просьбою о прощення
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наших гріхів і о Боже милосерде над цілим нашим на
родом.

Перемишль в березні 1935 р.
ЙОСАФАТ, Епископ.

Ч. 1153. Поручається Всч. 0 0 .  душпастирам запо- 
дати негайно до вщома вірних повисшу відозву та збирати 
жертви в церкві, в спосіб заповіджений чи не заповідже- 
ний, та слати їх чим скорше до Канцелярії Егіиск. Кон
систорії памятаючи, що в таких випадках, як голод, „по
двійно дає, хто дає негайно*. Еписк. Консисторія буде 
в міру надсиланих жертв пересилати їх до уряду паро- 
хіяльного в Яворові, який передасть їх Комітетови допо- 
моговому голодуючих.

Про збірки харчів проситься повідомляти згаданий 
Уряд парохіяльний в Яворові. Доставою більших збірок 
харчів Комітет сам займеся.

Від гр.-кат. Еписк. Ординаріяту.

Ч. 983. — В справі парохіяльних згл. церковних домів.

Сучасні обставини вимагають від духовенства праці 
не лише в церкві, в гіарохіяльній канцелярії та при всяких 
духовних функціях, вони змушують його »виити зі закристп« 
й іти в народ та гуртувати його в католицьких установах 
для оборони загрожених позицій.

В Епархїяльних Відомостях є поміщені статі про грозу 
хвилі і реферати про завдання духовенства під теперішній 
час зі закликами розвинути широку суспільну акцію згідно 
з наукою Христа по вказівкам католицької Церкви.

Якщо за цими закликами не послідували досі діла, 
якщо діла не принесли сподіваних успіхів, то причиною 
цего можна певно вважати брак відповідної власної до
мівки. Якщо суспільна католицька акція має нормально 
розвиватися, якщо вона має сповнити своє завдання, му
сить мати свій власний осередок, своє домашнє огнище, 
мусить сконцентруватися в свойому власному домі.

Ввиду цего справу парохіяльних згл. церковних домів 
належить вважати справою першорядної ваги. Парохіяль- 
нии згл. церковний дім має бути поза церквою осередком 
суспільної, харитативної й релігійно-освігної акції в парохії.
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Еписк. Ординаріят здає собі справу з труднощий 
особливо фінансової натури злучених з придбанням чи 
з будовою відповідного дому, однак є переконаний, що 
ревний та второпний душпастир зуміє труднощі побороти 
і неможливий на перший погляд плян при помочі осві- 
домлених і відданих справі парохіян зреалізувати.

Еписк. Ординаріят доручає Всч. О. Деканам справу 
будови парохіяльних згл. церковних домів в деканаті точно 
обговорити на найблиіцих деканальних зборах, намітити 
спосіб придбання засобів на їх будову, уложити плян бу
дови з особлившим узглядненням осередка деканату і пред- 
ложити тут з нарад в цій справі окремий звіт.

Ч 1057. — В справі боротьби з торговлею жінками
і дітьми.

Комітет боротьби з торговлею жінками і дітьми у Вар
шаві віднісся до Еписк. Консисторії з проханням, щоби 
занятися долею жінок і дітей, що виїзджаюгь в ціла за- 
рібку і в дорозі є виставлені на небезпеки зі сторони не
совісних торговців жінками, дівчатами та дітьми.

В * u  • u  • о  •тій самій ціди видав згаданий комітет летючку, що 
в перекладі на нашу мову звучить ось так:

»До емігранток. — Може ви коли чули, або читали 
по часописах, що молоді жінки і дівчата загибають без 
сліду так, що не можна їх ані віднайти ані нічого про них 
довідатися. Ш укає родина, шукають другі, але надармо. 
Пропала, як камінь у воду! Тяжко цему повірити в часах 
желізниць, телеграфу, телефону, радія, а однак таке буває! 
Щ ож це сталося з ними? Нічо іншого, як що у підступ
ний спосіб їх зведено, вивезено до далеких' переважно 
заморських країв і там продано до прилюдних розпусних 
домів.

Особливо наражені є на сю небезпеку такі, як ви 
емігрантки, що єсьте змушені шукати зарібку і хліба 
в краю або заграницею. Чатують на них в дорозі підлі 
люди, що жиють з торговлі жінками. Такі торговці шука
ють передусім молодих і гарних, а при тім самітних дівчат, 
накидаються їм на провідників в подорожі і обдурюючи 
обітницями легкого а обильного зарібку, богатого мужа, 
красних строїв і забав, не тільки зводять з дороги чесноти,
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але наражують на погубу душу і тіло. Якщо дівчина по
слухав, пропала! Посередник або посередниця вистарався
0 фалшиві документи подорожі, улекшить все, а коли вкінці 
дівчина зрозуміє, о що ходить, тоді вж е з а  пі зно!  Не 
знаючи чужої мови позбавлена свободи, побоями і голо
дом буде змушена погодитися зі своєю страшною долею, 
звичайно на ціле життя!

Тому не в ірте  чужим,  що накидаються вам з та* 
кими принадними обітницями. В загалі в д о р о з і  як най" 
м е н ш е  в д а в а й т е с я  в р о з м о в у  з товаришами і това“ 
ришками подорожі, не з в і р я й т е с я ,  в р а з і  п о т р е б и  
з в е р т а й т е с я  о в к а з і в к и ,  р а д у  а б о  поміч т і л ь к и  
до у р я д н и к і в  ж е л і з н и ч и х  а б о  к о р а б е л ь н и х ,  с т о 
р о ж і в  б е з п е к и  і д у х о в н и х  осіб, а на ж е л і з н и ч и х  
д в і р ц я х  ш у к а й т е  пань,  що мають  на р у к а х  опас-  

_ а р в а х  білій і ж овтій . Сі пані се опікунки
з Мі с і ї  Дв і рце в о ї ,  що  б е з п л а т н о  і ч е с но  опіку
ються самітними жінками, п о д а ю т ь  п о р а д у ,  п о к а з у 
ють  н і ч л і г  і несуть поміч у всім. О подорожні доку
менти старайтеся тільки у б ю р а х  Е м і г р а ц і й н о г о  
С и н д и к а т у  або у бюрах Фонду Праці.

Опікунки з Двірцевих Місій наглядають на желізничих 
Двірцях у наступних містах: Бялисток, Бидгощ, Ґданьск,
Гдиня, Гродно, Грудзьондз, Каліш, Катовіце, Кєльце, Кра- 
ьів, Лєшно. Люблін, Львів, Лодзь, Острів, Познань, Радом, 
Тчев, Варшава, Бильно, Збоншинь. Ченстохова«.

Подаючи се до відома Всч. Духовенства Еписк. Кон
систорія пору чає щиро занятися сею справою, подати її 
до відома з проповідальниці і при кождій нагоді прилюдно
1 у приватних розмовах перестерігати емігруючі жінки, 
дівчата і діти перед грозячими небезпеками.

Дуже порадним булоби також давати їм поручаючі 
листи до гіарохів тих місцевостей, куди виїзджають.

З  гр.-кат. Еп. Консисторії.

Ч. 992. — В справі запрошувань Епископа на відправу 
богослужень у празники до парохій.

Буває таке, що Всч. 0 0 .  Душпастирі просять Епис
копа на відправу богослужень до парохії в празники згл. 
і неділі доперва в останніх днях, коли вже все приготоване
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і люди повідомлені що Архієрей приїде; тимчасом випаде 
нераз таке, що або Епископа запрошено вже на той сам 
день до іншої парохії, або Епископ взагалі перешкодже- 
ний. Через те повстають непорозуміння і завід, що дуже 
відємно впливають на нарід.

Щоби подібні випадки не лучалися, поручаємо Всч.
ОО. Душпастирям, що просять Епископа о приїзд, щоби 
завчасу упевнилися чи Епископ буде міг прибути на да
ний день, чи ні. В кождому разі треба повідомити Епис
копа бодай місяць наперед і чекати на відповідь.

Конкурсна опорожнені місця двох інвалідів-дяків 
при Катедр. Храмі в Перемишлі.

При Катедр. Храмі опорожнилися міспя фондаційні 
для 2 інвалідів-дяків. До тих місць є привязане вільне 
мешканнє і 300 зл. річноі платні в готівці.

Стараючіся о одно з тих місць мають свої прохання 
заосмотрені в свідоцтва науково-службові і морального по- 
ведення внести через свій уряд пар. до Катедральної Ка
пітули в Перемишлі.

З гр.-кат. Катедр. Капітули.

Конкурс на опорожнену посаду дяка при Катедрі
в Перемишлі.

При Катедр. Церкві в Перемишлі є опорожнена по
сада дяка катедрального. Крім обслуги Перемиської паро
хії обовязки його є також уділяти в дяківськім Інституті 
фондації бл. п. Еп. Ів. Снігурського в Перемишлі, науку 
церковного уставу, руки Дамаскина і церковного співу: 
ірмольоґійного і хорального.

Ч. 1117. -  Поручення „КАТОЛИЦЬКИХ ЧИТАНЬ*.

Редакційний Комітет Равського Деканату видає дальше 
проти сектантські »Катол.  Ч и т а н н я *  — друком і накла
дом О* О. Василіян у Жовкві.

Поручається Всч. Духовенству, поширювати масово 
ці духовні читання особливо там, де секти вже поширенні 
та де сектанти ведуть свою агітацію-пропаганду своїми 
сектарськими видавництвами. »Катол. Читання* популярні,
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цікаві, легкі, повчаючі, придатні і для Духовенства і для 
вірних. Катол. Акція вимагає, щоб ми стали апостолами 
Божого слова не тільки через проповідування, але й через 
поширювання його друком там, де наше слово дійти, не 
може.

Ч. 1254. — Конкурс на опорожнені парохії:

З  речинцем до 15. травня 1934 виставляються на кон
курс слідуючі опорожнені парохії під умовинами як Ч. 822 
в Епарх. Відомостях Ч. ІІІ/1935 ст. 37.

Деканат Лугіківський: Лупків,
„ Любачівський: Синявка,
„ Лютовиський: Смільник,
„ Мединицький: Вороблевичі,
„ Старосільський: Букова.

Х Р О Н І К И .

Іменовання.

Ч. 1212. о. Канда Григорій —- завідателем деканату 
Жукотинського.

Ч. 1278. о. Кабарівський Евстахій містодеканом Ви- 
сочанським.

Ч. 620. о. Волошин Микола, містодеканом дунай
ським.

Канонічну інституцію одержали:

Ч. 783. о. Боберський Юліян — Тарнава.
Ч. 770. о. Телеп Ярослав — Боратин.
Ч. 1017. о. Паращак Теодор — Гошани.
Ч. 1200. о. Чичула — Добра.

Вавідательства одержали:

Ч. 1017. о. Липин Петро — Головецько дол.
Ч. 1000. о. Вандерер Володимир — Вороблевичі.



48

Ч. 800. о. Дутка Іван — Тенетиска.
Ч. 1200. о. Конюшко Володимир — Букова.

Померли:

о. Чапельський Антін, парох в Вороблевичах 10/3 1935. 

Душу єго поручається молитвам Всеч. Духовенства.

З  гр. кат. Еп. Консисторії.

Перемишль, дня 1. квітня 1935.

о. Микола Грицеляк і ИОСАФАТ
канцлер. Епп.

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



РІК 1935. Травень Ч . V.

ІЕРЕІІІСЬ ІІ Е ІМ Р Ш Л Ь Н І

ВІДОІИОСТИ
Святочні желання Архієрея для Духовенства і вірних.

З  празником Христового Воскресення пересилаю Всє- 
чесному Духовенству і всім вірним нашої Епархії щирі 
желання обильних ласк Божих, що їх наш божественний 
Спаситель вислужив нам через свої муки, а в першій мірі 
через свою смерть.

ГІразник Христового Воскресення, се вразник понад 
усі празники, се „торжество торжеств*, бо се празник 
в памягь головної правди Христової віри. На сій правді 
Воскресення Господа Н. І. Хр. спираються всі другі правди 
нашої св. віри як на своїй підставі. Як дім величавий спи
рається на своїм фундаменті що йому дає тривалість і силу, 
так і наша св. віра, якщо не спирщабся на правді Христо
вого Воскресення, не булаби трівкою і не заиеввювалаби 
нам спасення. »Коли Христос не воскрес* — каже св. 
Апостол Павло1) — »тоді марне наше проповідання, марна 
й ваша віра*. Бо Воскресення Христове, се найбільше 
чудо, яке Христос зробив на се, щоби ми увірили в прав
дивість Його науки і щоби ми знали, що так як Він воскрес 
до життя вічного, так і ми по щасливій смерти воскреснемо 
і будемо з Ним на віки щасливі в небі!

В часі кождого свята установленого в році на памятку і)

і )  І. Кор. 15, 14.
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якоїсь події з життя Ісуса Христа, можемо позискати від
повідну ласку Божу привязану до cero свята, якщо о неї 
просити будемо; тим більше можемо се позискати в праз- 
ник Христового Воскресення, до котрого Христова Церква 
каже нам приготовитися і св. Сповідю і св. Причастям.

Сеї то ласки нразника Христового Воскресення желаю 
нині Всечесному Духовенству і всім моїм вірним. Нехай 
ся ласка Божа кріпить нашу віру, щоби ми розуміли все 
лучше й лучше, що віра се найбільший скарб нашої душі, 
без котрого ,,не можна подобатися Господу Богу'4; нехай 
вона скріпить наше серце, щоби ми заховали сю віру 
і посеред найбільших противностий, з готовістю віддати за 
неї і наше життя, якби cero було потреба.

Сі мої желання передаю вам cero року разом з бла- 
гословенством Святійшого Вітця, що його Він передав че
рез мене для всіх моїх Еиархіян, священиків і вірних, 
підчас мойого побуту в Римі на авдієнції дня 23 лютня ц. р.

А було се так. При кінці січня cero року мене пові
домлено, що Святійший Отець висловив бажання, щоби я 
посвятив в нашій Папській Колегії св. Йосафата в Римі 
кількох наших питомців. Я виїхав туди і висвятив в Римі 
дня 16-того лютня 12 піддіяконів, 17-того лютня 10 діяконів, 
а дня 24-того лютня 5 пресвітерів, та дня 28-того лютня, 
в навечеріє свячення пресвітерів, я був на авдієнції в Свя
тійшого Вітця.

Підчас авдієнції я представив Свят. Вітцеві стан нашої 
Епархії, згадав про наші злидні, болі і надії, говорив про 
небезпеки на які виставлена в нас тепер св. віра, та по
просив cero Батька вірних цілого світа о благословенство. 
На се сказав Святійший Отець: „-Дуже радо, з серця бла
гословлю; скажи всім, священикам і вірним, що їм всім 
благословлю; благосвовлю всім їх родинам, старцям і моло
дим ■— і діти малі благословлю; благословлю здоровим 
і недужим і молюся і молитись буду, щоби всі дістали 
від Бога ласку потрібну їм до спасенняП.

А тепер мило мені з желаннями моїми святочними 
і з моїм благословенством передати всім вам і найвисше 
Благословенство від Святійшого Вітця Папи Римського. 
Нехай се благословенство Святійшого Вітця буде для всіх 
вас запорукою небесних ласк, яких всі так потребзгємо.
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Благодать Господа Нашого Ісуса Христа, любов Бога 
Отгя і радість св. Духа, нехай будуть зі всіми вами. Амінь.

Дано в Перемишлі в суботу Лазареву, 1985 р.
t  ЙОСАФАТ, Епп. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Всечесні Отці Ду ішіас гирі перечитають повисші же- 
лання вірним в матерніх і дочерних церквах в празник 
Христового Воскресення.

Ч. 989. — В справі ревного використання Ювилею
Відкуплення.

Великий Ювилей Відкуплення людського роду поволі 
зближається до кінця. Останній його день припаде у нас 
в середу віддання Празника Пасхи дня 5. червня с. р.

У сему святому часі обходили ми і ще обходимо 
памятку не одного добродійства Божого, але цілого ряду 
добродшств, які сплинули на людську суспільність, іими 
Божими добродійствами є установлення Пресв. Евхаристії, 
перше висвячення Апостолів на священиків на Тайній Ве
чері, Страсти, Розпяття і Смерть Ісуса Христа за спасення 
людей; настановлення Пр. Д. Марії під хрестом Сина Бо
жого Матірю всіх людей; відтак Воскресення Іс. Христа, 
що є умовиною і запорукою нашого воскресення; уділена 
Апостолам власть відпускати гріхи; віддання і затвердження 
гіерархічного першенства уділеного св. Петрові і його на- 
слідникам; вкінці Господнє Вознесення, Зіслання св. Духа 
та початок голошення св. Євангелія через Апостолів.

З  цих добродійств виплило для кас правдиве життя 
і зродився новий лад для цілої людської суспільности*). 
З  cero ювилейного часу бажав св. Отець створити час 
особливою! ласки, час великої місії і віднови всіх христіян 
католиків.

Головним завданням душпастирського уряду Церкви 
взагалі вже у кождому часі се освячення членів її містич
ного Тіла. В ювилейному році св. Церков голосніше кличе

*) гл. Конституція оголошення ювілею.
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до вірних: »Сі я  є с т ь  в о л я  Б о жі  я, с в я т о с т ь  в а ш а * .  
(Бо воля Божа така: ваше освячення).

Але не тільки себе самих маємо обновити, але рівно
часно маємо причинятися до спасення других і цілої 
людськости.

Чоловік, що щиро працює над спасенням своїм і дру
гих, має в першій мірі відзначатись як найгорячішою лю- 
бовю до Спасителя, що з такою горячою ліобовю освобо- 
див нас від неволі гріха. І сеї любови домагається від нас 
св. Отець. А щоби нас до неї побудити, заохочує нас, 
щоби ми відривали наші гадки від справ дочасних і пере
минаючих, а звертали до небесних і вічних, щоби підно
сили наш ум до того вічного щастя, що до него покликав 
нас Христос Господь проливаючи Свою Пресв. Кров.

Передусім маємо по бажанні св. Вітця брати під роз
вагу спасительні Страсти і Хрестну Смерть Спасителя. 
Смерть Спасителя становить жерело ласк, що з него чер
пають свою цілючу силу всі прочі середники спасення. 
З  розважання терпінь і хрестної смерти Христа Спасителя 
черпали свою святість всі святі. Всі вони сердечно любили 
Рознятого і ревно Його наслідували у свому житті.

Гадка на хрест Спасителя і у нашому серці повинна 
занимати перше місце. Але щоби нам легше приходилось 
терпіти, мусить зі сею гадкою лучитися також гадка на 
Христове славне Воскресення. Коли небудь Спаситель 
говорив про Свої страсти, рівночасно згадував і про Своє 
Воскресення. — Терпіння має бути кровавою дорогою до 
славного воскресення.

У молебні, що його відправляємо в часі походів в юви- 
лейному Році, згадка про Христовий хрест вибиваєся на 
перще місце і тісно лучиться з гадкою про Христове 
Воскресення. «Дерево Хреста, що мало на собі Рознятого 
Господа, процвило життям« — співаємо у згаданому мо
лебні. »3  нього всі народи, беручи нетлінність, сильно 
голосім: За те, що смерть обезсилив хрестом і нас ви
зволив, слава Тобі«.

Другу стихиру в честь Хреста кінчимо словами: »Ти, 
що Хрест перетерпів за нас і воскресенням своїм нас 
оживляєш, збережи та спаси нас“ .

У третій хрестній стихирі співаємо, що предсказане
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пророками хрестне дерево визволило від давнього смертного 
проклону Адама та що ми також з огляду на се дерево 
просимо у Бога щедрого милосердя.

В Хрестом тісно лупиться Пресв. Евхаристія. Христос 
Господь хотів, щоби через Неї ^безнастанно відновлялися 
перед очима усіх спасительні Його Страсти, а особливо 
Його хрестна смерть. Евхаристійне жертвенне Тіло і жи
вотворяча жертвенна Кров є основою і запорукою нашого 
будучого славного воскресення, але тільки тоді, як що 
будемо достойно її принимати у св. Причастю. Сю гадку 
прегарно розвиває нам перша і остання евхаристійна сти- 
хира у вище згаданому ювилейному молебні. У першій 
стихирі співаємо ось що: «Коли Ти, Чоловіколюбче в часі 
вечері відкрив ученикам велику тайну Вонлочення Твого, 
Ти сказав: Прийміть хліб, що оживляє: він є Тіло моє, 
і Кров нетлінного життя . У останній евхаристшнш сти
хирі співаємо: «Подиву гідне чудо! Хліб, що зійшов із 
неба, живий і пребожественний, добровільно на їду дається 
на таинш вечері. Ьо коли взяв хліб, поблагословив і даючи 
ученикам сказав: Прийміть і їджте, се є Тіло моє, подібно 
и чашу, і ому нехай іспитує себе кождии, що пристзшає 
до страшних Іаин, і так нехай їсть і гіє на спасення 
і життя вічне«.

З  розважанням про Христові Страсти повинно лупи
тися щире покаяння. Через покаяння віддалюємо з душі 
перепони, що їх становить гріх і непорядочні пристрасти. 
(І Тім. 6, 10). Якщо серце вільне і свобідне від сих наслід
ків самолюбства, тоді може увійти в него Божа любов. 
Наше серце конечно потребує любови.

А в який спосіб нам каятися? Передусім через внут
рішнього духа покути. І до cero служить нам відпуст, що 
його в сему ювилеиному часі повинні ми иозискувати, бо 
відпусту повного доступаємо тільки тоді, якщо відриваємо 
наше серце від всякої непорядочнсї наклонности і додаємо 
до cero зверхні покаянні діла.

Вправді св. Отець не приписав якихсь спеціальних 
зверхних покаянних діл, як се робили Папи давніше при 
оголошуванні cero рода надпорядочних ювилеїв, але з cero 
ще не випливає, будьтоби св. Отець не домагався бід  нас 
зверхних діл покаяння. — Сам Спаситель їх домагається, 
тож не може від них ц:лком звілвнити і Папа.
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У своїй енцикліці: »Зневолені Христовою любовю»*)
з дня 3. травня 1932 виразно домагається св. Отець пока
яння, що ним світ гордить, що його не розуміє, а рівно
часно вказує на історію, яка учить, що у великих неща
стях вірні або самі з себе або заохочені приміром і упім- 
ненням своїх душпастпрів, завсіди дуже успішно прибігали 
і до молитви і до покаяння.

Не мусять сі діла покаяння бути чимсь надзвичайним. 
Дуже милим буде Господу Богу терпеливе зношення ни
нішньої тяжкої скрути, голоду, холоду і наготи, що в них 
многі з нас жиють. Милою буде Богу повздерженвість від 
пиття горячих напоїв, від курення. Якби то гарно було 
і дуже заслугуючим перед Богом, колиб ми сей гріш, що 
його видаємо на непотрібні річи, жертвували на наших 
голодуючих і обдертих братія та сестер!

Покаяння треба виконувати в дусі надолуження.
Cero домагався св. Отець оголошуючи Великий Юви- 

лей в р. 1925-ім, на се положив особливий натиск в енци
кліці з р. 1928 про обовязок надолуження Пресз. Серцю 
Ісуса, cero домагається у згаданій енцикліці з р. 1932 
і того самого жадає і в Конституції, що нею проголосив 
тенерішний Ювилей Відкуплення людського роду.

Хто щиро любить Ісуса Христа, хто сердечно почитає 
Його Страсти і Смерть, сей і молитвою і ділом буде на
долужувати Ісусови Христови не тільки за себе, але і за 
других.

У  висше згаданій Конституції оголошуючій Ювилей 
Відкуплення людського роду домагається св. Отець щоби 
ми у сім надолужуючім покаяннім часі „старалися через 
молитву і покаянні діла забезпечити не тільки власне вічне 
спасення, але і спасення цілої людськости зведеної так 
многими блудами, розєднаної так многими ворожнечами 
і сварками, струдженої так многими журбами, загроженсї 
так многими небезпеками'*.

О коби то всі христіяне католики йшли за тим горя
чим зазивом св. Отця, тоді у великій мірі сповнилосьби 
його бажання, щоби милостиве літо привернуло мир душам, 
ЦеркЕІ належну свободу, а всім народам згоду і правдиве 
щастє.

*)  Caritate Christi.
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А в який спосіб треба надолужувати Господу Богу 
за кривди Йому нанесені ? В першій мірі через часте до
стойне принимання св. Тайни Покаяння і Пресв. Евхаристії. 
У своїй ювилейній Конституції виразно висказав с р . Огець 
бажання, »щоби всі належито очистилися від гріхів в Тайні 
Покаяння і кріпилися Евхаристійним Хлібом не тільки у 
Великодному часі, щоби сповнити заповідь Церкви, але як 
найчастіше і як наипобожніше через ціле милостиве літо.«

Св. Отець домагався від нас, щоби ми часто бували 
на Службі Божій і принимали св. Причастя в дусі надо
луження- — Служба .Божа є прецінь у першій мірі жерт
вою надолужуючою, як се красно зазначене у словах освя
чення »во оставленіє гріхов» (на відпущення гріхів).

Вельми пожиточним середником надолуження є часті 
відвідини Найсв. Тайн, св. Причастя у першу пятнищо 
місяця, і Свята Година в четвер вечер перед 1-ою пятни- 
цею МІСЯЦЯ. ■

Могучим середником надолуження є по гадці св. Отця 
також набоженство до Страдальної Божої Матери, що її 
дав нам Спаситель з хреста за матір.

Зарядженням Божого Провидіння так сталося, що Ве
ликий ІОвилей Відкуплення людського роду сходиться з 75- 
літньою річницею появи Співвідкупительки людського роду 
Прч. Д. Марії Н. 3. у Люрді і у латинників кінчиться ра
зом з ним у днях 26, 27 і 28 квітня с. р. Премногі чуда 
діялися і діються за Її заступництвом при масабєльській 
печері, місці Її появи. Часто, а особливо у згаданих днях 
духом переносімся до Люрду і в покорі прибігаймо до 
Пренепорочно Зачатеї Діви Марії у наших щирих молит
вах, щоби Своїм всемогучим заступництвом випросила нам 
ліпші часи, для безбожників просвічення, для блудячих 
навернення, для Церкви свободу, а для всіх народів, отже 
і для нашото, мир і правдиве щастє.

Дуже могучим середником надолуження є часте від
бування Хрестної Дороги. Красна ся практика наглядно 
приводить нам перед очі нашу велику невдячність насу
проти Спасителя, вказує .нам на многі мілісни душ, що 
Рознятого не знають, на Hero не зважають, Ним погор- 
джують, — і в сей спосіб спонукує нас,( іцсби ми з біль
шою ревністю йшли за Спасителем на Його хрестній де-
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розі і в сей спосіб виєднували для заблудших братів і сестер 
світло і ласку.

Ревне відбування Хрестної Дороги в дусі надолуження 
і взагалі всі інші духові практики і терпіння в дусі надо
луження дуже причиняються до розбудження апостоль
ського духа і до поширення Католицької Акції. — Де 
ревно надолужують Найсв. Серцю Спасителя зя зневаги, 
там стараються віддалити від Hero обиди, що Йому нано
сять безбожні люди, і многих людей наклонити до захо
вання Божих заповідей — або іншими словами: там родить
ся апостольський дух, а з него випливає апостольське діло 
для прославлення Бога і спасення ближніх.

Люди переняті духом надолуження мають отверті очі 
на страшні небезпеки, що грозять їм і їх ближнім зі сто
рони ворогів Церкви і не щадять ані сил ані трудів, щоби 
усунути сі небезпеки та мужно боронять Божої справи. '

Молитва таких людей має побідну силу. Вона підно
ситься до Бога, як пахуче кадило; Всемогучий Посередник 
між Богом Отцем а людьми, радо її принимає, огвирає 
Свою щедру руку і обсипує такого богомольця Своїми ще
дрими ласками.

А маємо за кого молитися!
Ми повинні молитися за цілий світ, що пропадає в про

пасти невірства, ворожнечі і розпусти. Маємо молитися за 
наш нарід, що в такій страшній недолі коротає свій вік. 
Маємо молитися, о ласку, щоби Господь Бог відвернув від 
него непокликаних, що подаються за його провідників, . 
а в дійсности хочуть звести його на манівці і відібрати 
йому віру в Бога. Маємо молитися, щоби Господь Бог 
увільнив його від таких провідників, що підпорядковують 
віру, Церкв}', Бога під земські справи. Маємо молитися, 
щоб Господь Бог дав нашому народови таких провідників, 
які розуміють, що тільки тяжка, тиха, муравлина праця 
оперта на глибокій вірі і на христіинській морал', тільки 
жертвенність і характерна і перед ніякими труднощами не 
уступаюча правдива любов до народу що бажає йому на 
першому місці спасення вічного, та щира безнастанна мо
литва принесе йому ліпшу долю.

Маємо дальше молитися за тих, що їх Бог вибрав, 
щоби управляли Божою Церквою: за Папу, Епископів. 
Маємо молитися о добрих і ревних священиків, о розвій
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місій поміж поганськими народами, а особливо щоби мило- 
серний Господь просвітив ворогів Церкви, навернув їх а 
принайменше ударемнив їх безбожні затії против Божого 
Царства.

Ось в такім напрямі по бажанні св. Отця повинно 
було розвинутися наше життя у сім Святім Ювилейнім часі. 
Христос Розпятий повинен бути для нас осередком нашого 
думання і нашого поступовання. — Запитаймо себе тепер, 
чи поступили ми у нашій любові до Ньото, чи полюбили 
все те, що до Нього веде, Службу Божу, часту сповідь, 
часте св. Причасгє? Чи старалися о се, щоби Христос 
царствував у душі кождого чоловіка, у наших родинах, 
в житті суспільнім ? Якщо до тепер занедбали сей святий 
час, не принесли достойних плодів покаяння і надолуження 
за свої гріхи і гріхи наших ближніх, то принаименше від 
тепер стараймося використати кожду хвилину по намірам 
св. Вітця в діли позискання премногих ласк звязаних 
з Ювилейним Роком, а особливо стараймося розгоріти та
кою любовю до Розпятого Спасителя, щоби і в собі і в дру
гих не стерпіли і найменшого гріха.

Якщо Христос запанує у наших серцях, воно не 
убоїться ніяких ворогів! Якщо Христос буде підоймою 
усего нашого ділання, тоді зі спокоєм підемо на стрічу 
вічности і потягнемо за собою многих до Христа. Щиро 
прошу Бога, шоби був Вашим просвіченням, Вашою ра
дістю і ту і там у вічности!

Дано в Перемишлі, дня 10. квітня 1935.
f  ЙОСАФАТ, Епп.

Поручаю Всеч. ОО. Душпастирям перечитувати по- 
висшу відозву в церкві вірним у світлім тижні і в неділі 
місяця травня, повергаючи до поодиноких гадок в ній по
рушених, поясняючи їх та заохочуючи вірних до численної 
участи у позискуванні ласк ювілейних. З  окрема дуже 
вказаним буде точно пояснювати умовини потрібні до по
зискання ювілейного відпусту. Звертаю увагу на се, що 
від приписаних ювілейних молитов можна звільнити тільки 
недужих.

Священикам горячо поручаю, щоби разом з народом 
часто відбували Святу Годину і Хрестну Дорогу в ціли
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поляки Ісусови Христови за Відкуплення, і за установлення 
Пресв. Евхаристії і священства.

Рівнож часто треба відбувати разом з народом ювілейні 
походи — якщо не можна до других церков то бодай 
около церкви.

На закінчення Ювілею с. є. в середу віддання Пасхи, 
відправлять Всч. ОО. Душпастирі торжественну благодарну 
Службу Божу з відповідною проповіддю. По Службі Божій 
при виставленні Найсв. Тайн належить відспівати »Тебе 
Бога хвалим* і поблагословити вірних Найсв. Тайнами, 
а відтак внести многолітство св. Отцеві Папі Пієві XI.

Де не можна булоб стягнути на сей день відповідне 
число вірних, там треба се богослуження відправити в по
передню неділю.

У місяці травні посвяченім почитанні Прч. Богоматери 
в особливішій спосіб треба у проповідях звертати увагу 
на велике значіння Прч. Д. Марії у ділі відкуплення люд
ського роду.

В останньому тижні перед закінченням Ювилею треба 
всюда де можна се зробити, уладити бодай скромні акаде
мії, шоби на них і словом і пісню складати подяку Христові 
за Відкуплення людського роду, а рівночасно приречення 
у житті приватнім і прилюднім непохитно держатися Божих 
заповідей. З  подякою Ісусови Христові належить долучу- 
вати і подяку св. Вітцеви за проголошення cero благодар- 
ного Ювилею Відкуплення.

Вкінці пригадую Всч. ОО. Душпастирям обовязок 
точно нотувати всі ювілейні практики як прим, кілько було 
проповідей ювілейних, кілько ювілейних походів, кілько ра
зів вірні приступали до св. Тайн в ціли доступлення юві
лейного відпусту, кілько разів відбули Святу Годину, Хрестну 

• Дорогу — якщо така є у парохії, і взагалі все, що з юви- 
леєм має яку небудь стичність. Зараз по Вознесенню пред- 
ложать Всч. ОО. Душпастирі точний звіт з відбутого юви
лею, щоби Еписк. Ординаріят міг його як найскорше пе
реслати св. Вітцеві.

t  ЙОСАФАТ, Епп.



Ч. 1542 — До Всеч. Отців Душ пастирів в справі катихи-
зац ії в неділі і свята.

Катихизація себто пояснювання вірним правд католиць
кої віри й моральности належить до першорядних обовяз- 
ків священика душпастиря. Цей обовязок пригадує свя
щеникам так загальне церковне право, як також наше 
партикулярне (Львівський Синод з 1891. р. Тит. І. гл. VIT. 
ГІН.), а Кодекс каноничного права (канон І 329.) називає 
його в л а с т и в и м  і н а и в а ж н п п и м  о б о в я з к о м  д у ш 
на стиря .

Пригадуючи гювисше Еп. Ординаріят взиває всіх От
ців Душпастирів —• Парохів, Завідателів, управляючих 
і самостійних сотрудників, щоби кожної неділі і свята в 
означений заздалегідь час совісно відбували катихизацію з 
вірними. Головну увагу належить звернути на позашкільну 
молодь так хлопячу як дівочу, яка будьто покінчила еле
ментарну школу будь з неї зовсім не користала.

Предметом катихизації мають бути найважніші правди 
віри, обичаїз та історії св. Обявлення, які находяться в 
підручниках затверджених і поручених Церковною Владою 
для елементарних шкіл в обсягу вимаганім до знання 
necessitate medii et praecepti. Правди ці повинен священик 
приступним способом пояснити та оживити відповідними 
прикладами з історії і з щоденного життя, придержуючись 
тут певного заздалегідь приготованого пляну й методи 
праці. В тій ціли повинен душпастир зазнайомитися з но- 
вітними підручниками до навчання релігії, частіше до них 
заглядати й у тому напрямі працюзати, щоби кожда хри- 
стіянська дитина мала бодай найменші підручники до науки 
релігії та молитовники.

Душпастир повинен пояснювати катихизмові правди не 
лиш в матерній, але також у дочерних церквах з нагоди 
припадаючих у тих церквах богослужень, або в нарочно на 
ту ціль призначеному часі, який треба вірним завчасу за
повісти і заохотити старших, щоби самі приходили грс- 
мадно та посилали лігей.

Не вільно священикові під загрозою тяжких кар за
недбувати цього обовязку ані його легковажити, з огляду 
на вельми важні наслідки такого занедбання. Причиною 
того, що вірні тут і там так легко покидають церкву і да
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ють послух схизматицьким та сектанським агітаторам, є 
незнання правд католицької віри, яке знова в свою чергу 
є наслідком занедбання раціональної катихизації. Коли як 
коли а передовсім в теперішніх часах тяжить на наших 
душпастирях обовязок катихизування вірних.

Ревний душпастир, що розуміє вагу хвилі й здає собі 
ясно справу з великої відповідальности за свій уряд, доло- 
жить старань, щоби кождий без виїмку парохіянин був 
обзнайомлений з наукою кат. Церкви, щоби цілим серцем 
любив Церкву й був кождої хвилі готовий стати до її услуг. 
З  особливішою дбайливістю заопікується він доростаючою 
молоддю, буде доглядати кождий її крок, остерігати перед 
небезпеками, та давати добрі ради. Живемо в таких часах, 
що душпастир являється одиноким чинником, який має 
обстоювати добро дути своїх парохіян. І не тільки як доб
рий пастир має рятувати їх перед небезпеками але вихо
вати з посеред них бодрих борців, повних апостольського 
запалу робітників для світлого апостольства в Католицькій 
Акції.

Щоби праця душпастиря на полі катихизації принес
ла тим певніші успіхи, головно коли ходить о доростаючу 
молодь, повинен душпастир увійти в можливо тісне поро
зуміння з родичами молоді згл, також зі старшими поваж
ними громадянами та їх притягнути до співпраці над релі
гійним вихованням їхніх дітей пригадуючи їм це як обовязок, 
що його підкреслює Св. .Отець Пій XI. в Енцикліці про 
христіянське вихованням молоді.

Від катихизації можна звільнити тільки ту молодь, яка 
користає з науки релігії в школі. Не можна натомість 
звільняти тої части молоді, яка покінчила школу хиба що 
це була повна 6. або 7-й класова вселюдна або середня 
школа.

З  огляду на велику вагу обовязку катихизації, не 
може бути від нього звільнений ніякий священик душпастир 
який виконує душпастирські обовязвки.

f  ЙОСАФАТ, Епп.
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Ч. 1568. — В справі сегорічних майських богослужень.

Наближається прегарний місяць май, посвячений особ_ 
лившому почитанні Прч. Діби Марії.

Всч. ОО. Душпастирі вже кождого року є обовязані 
доложити усіх старань, щоби розпалити у серцях своїх 
вірних любов до Прененорочної Богоматері; тим більше 
отже повинні се зробити cero року при закінченні Юви- 
лею Викуплення людського роду, памятаючи на се, що 
через Свої страшні страждання під хрестом стала Пречиста 
нашою Співвідкупителькою, що з хреста настановив її 
Спаситєль Матірю всіх людей.

У виду cero горячо поручаємо Всч. ОО. Душпастирям,о • > • и •щоои як наиторжественніше устроювали сегорічш маиські 
богослуження і у своїх проповідях та при інших нагсдах 
заохочували вірних до як найчисленнішої участи в них.

Вірних, що не моглиб брати участи в сих богослу- 
женнях треба заохсчувити, щоби принайменше по своїх 
домах спільно відправляли осібні молитви згл. сповняли 
побожні діла на честь Богоматері.

Ч. 1635. — В справі відбирання св. мира.

З  огляду на се, що декотрі Всч. ОО. Декани не від
бирають св. мира у призначеному часі і через се вводять 
певного рода замішання в сій справі, Еписк. Ординаріят 
постановляє, що на будуче мають Всч. ОО. Декани чи 
самі, чи через ьідпоручених священиків, відбирати св. 
миро зі захристії катедральвої в тижні межи неділею То- 
миною а неділею Мироносиць.

Ч. 1636. — Конкурс на опорожнені парохії.

З  речинцем до 15. червня 1935 виставляються на кон
курс слідуючі парохії:

Деканат Балигородський: Лопінка.
,, Бориславський: Борислав.
,, Дрогобицький: Лішня.
,, Комарнянський: Горожана велика.
,, Устрицький: Стефкова.

Прошення внесені не по формі і не заосмотрелні по



62

трібними залучниками, а особливо без свідоцтва конкурсо- 
вого іспиту як і ті, котрі вплинулиб по дни 15. червня 
1935, будуть уважані як безпредметові.

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

При тім Еписк. Ординаріят пов:домляє 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 обовязу- 
зуючих в Епархії норм за відомостю Апост. Престола.

Доходи з нафтових теренів Еписк. Ординаріят засте
рігає на ціли єпархіальні.

Ч. 1716. — В справі збірки на голодуючих в Яворівщині.

На голодуючих в Яворівщині прислано дотепер до 
Еп. Консисторії квоту 971*16 зл. яку переслано до уряду 
парохіяльного в Яворові для передання їх Комітетови до- 
помоговому голодуючих.

Еп. Ординаріят складає за всі жертви сердечну подяку 
всім жертводавцям, та просить о дальші жертви.

Поіменний виказ жертводавців буде поданий до відома 
пізнійше.

І  ЙОСАФАТ, Епп.

Ч. 1249. — Поручається брошуру о. Станислава Демка:
„Дослідники Біблії*.

О. Станилав Демко, парох у Лівчі видав брошуру: 
,,Дослідники біблії1'. Поручається сей актуальний на нинішні 
часи твір розповсюднювати поміж наростом.
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Х Р О Н І К А .

Іменовання.

Ч. 1264. о. Дороцький Михайло, парох в Потеличі — 
Равським деканом.

Канонічну інституцію одержали:

Ч. 5449. о. Пащак Михайло — Старе село.
Ч. 1195. о. Середович Василь — Туринсько.
Ч. 1198. о. Стахняк Иосиф — Дубецько.

Вавідательства одержали:

Ч. 1597. о. Дочило Михайло — Вільшаник.

Померли.

о. Дуркот Володимир парох в Ліпші 7/4 1985. 
о. Пясецький Зенон, парох в Стефковій 13/4 1935.

Душі їх поручається молитвам Всеч. Духовенства.

З  гр. кат. Еп. Консисторії. 

Перемишль, дня 20. квітня 1935.

о. Микола Грицеляк
канцлер.

+ ЙОСАФАТ
Епп.

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



РІК 1935. Червень Ч. VI.

П Е Р Е М Н С Ь Щ Е П Ш Ш Л Ь Н І

ВІДОМОСТІ*
— — ниидиикі  умін.иишмшмиіііЕа тяяа — — —

Ч. 2451. — В справі сегорічного Празника 
Пресвятого Серця Христового.

Празник Пресв. Серця Христового, що припадає cero 
року в пятницю дня 5. липня, переноситься на неділю дня 
7. липня.

Празник сей установила св. Церков у першій мірі 
в тій ціли, щоби надолужити Пресвятому Серцю Христовому 
за всі зневаги, що їх Пресвяте Серце дізнає від людей, 
а особливо за зневаги, що їх дізнає у Пресвятій Тайні 
Евхаристії.

Якщо завсіди мали вірні Христіяни обовязок надолу
жувати Пресвятому Серцю Ісуса, —- бо не було часу, 
в котрім люди не ображувалиб своїми гріхами любячого 
їх Бога, — так тим більше тяжить сей обовязок на нас 
тепер, де то з усіх сторін доходять до нас зойки й голоси 
народів, що їх князі і провідники повстають і лучаться 
проти Господа і проти Церкви.

Прекрасно говорить про сей обовязок теперішний Св. 
Огець у Своїй Енцикліці виданій дня 8. мая 1928. «Бачи
мо — каже св. Отець — »як у тих краях“ , (де князі 
і провідники повстають і лучаться проти Господа й проти 
Його Церкви), »подоптано всякі Божі і людські закони, 
як бурять і нищать Божі доми, як викидають з монастирів 
монахів і Богу в службу віддані дівиці, зневажають їх і
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в суворий спосіб гноблять голодом та тюрмою, як ряди 
хлопців і дівчат відривають від стада Церкви їх матери, 
приневолюють їх до відреченняся від Христа, до хули й до 
найстрашнішого розперізання в злочинах, як весь христі- 
янськии народ виставлений на ворожі проби і розсіяний 
живе під вічною грозою виреченняся віри або страшної
см ерти »..............»Та сумніше те, що навіть серед вірних,
що очищені кровю Безвинного Агнця на св. хрещенню і 
обильно вивінувані ласкою, є тільки людей усякого стану, 
які зраджуючи нечуване незнання Божих справ, заражені 
блудною наукою дали себе втягнути в нетрі гріха й далеко 
від дому Отця ведуть життя, що його не опромінює світло 
правдивої віри, не осолоджує надія грядучого щастя, не 
ситить ані не огріває огонь любови, так що видається немов 
вони справді остають у темряві й тіни смертній. Надто 
зростає серед вірних чимраз більше рівнодушність для цер
ковної карности й давніх установ, на яких спирається усе 
христіянське життя, що рішає в житті родини й хоронить
святість подружжа; занедбане.................виховання молоді;
в житті та у б о р і ....................призабулося на христіянську
стидливість; чимраз більше виступає жадоба дочасних дібр,
.....................................  понижування законної влади а вкінці
нехтування Божого слова, через що підкопується саму віру 
або наражується її на найбільшу небезпеку.

Немов вершком усіх тих беззаконств є трусливість й 
оспалість тих, що по приміру заспаних і скриваючихся 
учеників захитані у вірі нужденно опускають Христа тоді, 
коли його обнимає ляк й окружають помічники сатани 
як також злоба тих, що на зразок зрадника Юди без за
станови й по святотатська приступають до Господньої Тра
пези або переходять у табор ворогів.............

Коли вірні все те набожно розважуть, тоді певно 
оживлені любовю до терплячого Христа, з тим більшим 
запалом візьмуться до відпокутовання своїх власних і чу
жих провин, до привернення почести для Христа й до 
праці над вічним спасенням душ*.

Ідучи за голосом Христового Намісника щиро собі 
бажаємо, щоби згаданий Празник Христового Серця став 
днем надолуження як за наші хріхи так і за гріхи цілого 
світа.

В тій ціли заряджуємо, щоби :
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1. Як найторжественніше обходити сей Празник.
2. Перед Празником належить устроїти в кождій па- 

рохії девятидневне або принайменше тридневне покаянне 
Богослуження.

3. В сам день Празника треба — де тільки можливе — 
уладити цілодневну адорацію Наисв. Іаин, приготовити 
перед тим належито нарід і подбати, щоби взяв численну 
участь в адорації. По Вечірні в той день треба відправити 
молебен до Христового Серця і суплікацію, а при кінці 
суплікації відчитати акт надолуження Пресв. Серцю Хри
стовому. (Гл. Епарх. Відомости з 1928 р. ст. 129).

4. В проповідях на Службі Божій і приготовляючих 
Богослуженнях треба говорити о потребі надолуження 
Найсв. Серцю.

5. Заохотити нарід, щоби в Празник Христового Серця 
численно приступав до св. іаин.

Ч. 2612. — Найважніші відпусти надані св. Отцем 
і оголошені св. Пенітенціярією в останніх роках.

1) Повний відпуст для тих, що побожно відмовлять 1/3 
вервиці Прч. Діви Марії перед Найсв. Тайнами, чи вони є 
виставлені, чи замкнені в кивоті. — Умовини: сповідь, св. 
Причастя (надано відпуст 4/9 1927).

2) Повний відпуст під звичайними умовинами для ду
ховних висших свячень, що відправлять цілий молитвослов 
хочби розділений на части перед Найсв. іаинами, чи вони 
є виставлені на прилюдне почитаннє, чи замкнені в кивоті.— 
(Надано 23/Х 1930).

3) За відбуття Хрестної Дороги можна позискати отсі 
.відпусти:

а) Повний відпуст за кождоразове (toties quoties) від
буття Хрестної Дороги.

б) Другий повний відпуст, якщо хто того самого дня, 
коли відбув Хрестну Дорогу або навіть на протязі 
місяця по десять разів відбутій Хрестній Дорозі 
приступить до св. Причастя.

в) Частний відпуст 10 літ і 10 чотиродесятниць за 
кожду поодиноку стацію, якщо хто з якої небудь 
розумної причини не докінчить розпочатої Хрест
ної Дороги. (Надано 20/X 1931).
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4) За відвідини Найсв. Тайн:
а) частний відпуст 10 літ для тих, що принайменше 

зі сокрушеним серцем побожно відвідають Найсв. 
Тайни і відмовлять 5 Огче наш, 5 Богородице Діво 
і 5 Слава Отцу і т. д. з доданням 1. Отче наш, 
1 Богородице Діво і 1 Слава Отцу в наміренні св. 
Отця.

б) повний відпуст раз в тижні для тих, що через ці- 
лии тиждень кождогодня відвідають св. Іаини, з прав
дивим жалем висповідаються, запричащаються і від
мовлять 5 Отче наш, 5 Богородице Діво, 5 Слава 
Огцу... а до cero ще додадуть 1 Отче наш, 1 Бого
родице Діво і 1 Слава Отцу... в наміренні св. Отця. 
(Надано 3/VT 1982).

5) За молитву на голос дзвона в пятницю по полудні 
(о 8 год.), щоби побудити до розважання Христових Страс- 
тей —

а) часний відпуст 10 літ, якщо хто принайменше зі 
сокрушеним серцем відмовить 5 Огче наш, 5 Бого
родице Діво і додасть маленьку молитовку »Кланя- 
ємося Тобі Христе і благословимо Тебе, що Ти 
святим Твоїм Хрестом відкупив світ*.

6) повний відпуст, якщо хто кождої пятниці в місяці 
під звичайними умовинами відбуде ту саму св. 
практику.

б) За молитву »Ангел Господень» зглядно за 5 Богоро
дице Діво на голос дзвона рано, в полуднє і вечер:

а) відпуст частний 10 літ за кожде відмовлення сеї 
молитви зі сокрушеним серцем.

б) повний відпуст під приписаними умовинами якщо 
хто через цілий місяць відбуває сю св. практику. (На
дано 20/11 1933).

7) В і д п у с т  за в і д б у т т я  св. Години.
В Церкві є широко розповсюднена практика св. Го

дини. Вона має головно на ціли пригадати вірним Страсти 
і Смерть Jcyca Христа і так побудити до розважання і по- 
читання Його любови, ізза котрої установив памятку Своїх 
Страстей, Пресв. Тайну Евхаристії, щоби в сей спосіб 
обмили і спокутовали свої гріхи і гріхи прочих людей. 
Відпусти наступні:

а) повний відпуст для всіх вірних, що належито ви-
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сповідаються, запричащаються і в якій небудь церкві або 
каплиці чи то прилюдній, чи на пів прилюдній, якщо мають 
на се дозвіл, возьмуть участь у сій побожній вправі через 
цілу годину та помоляться в наміренні св. Отця.

б) відпуст частний 10 літ для тих, що принайменше 
зі сокрушеним серцем чи прилюдно, чи приватно беруть 
участь у сій практиці. (Надано 21/ІІІ. 1933).

8) За участь в торжественних процесіях з Найсв. 
Іаинами п о в н и й  в і д п у с т  для тих, що беруть участь 
в торжественній евхаристійній процесії. — Умовини: Спо
відь, св, Причастє, молитва в намірені св. Отця. (Надано 
25/ІХ 1933).

9) П ри н а г о д і  п а п с ь к и х  т о р ж е с т в .
За участь в торжественнім богослуженні в день вибору 

згл. вінчання Папи:
а) відпуст повний. Умовини: сповідь, св. Причастє і 

молитва в наміренні св. Отця.
б) відпуст частний 10 літ, що побожно і зі сокруше

ним серцем були на згаданім богослуженні. (Надано 29/ХІІ 
1933).

10) Відпуст часний 300 днів для тих, що принайменше 
зі сокрушеним серцем відмовлять молитовку до Спасителя: 
„Тебе убо просим, поможи рабом Твоїм, їхже честною 
Кровію іскупилєси". (Тимто просимо Тебе, поможи Твоїм 
слугам, що Ти їх відкупив цінною кровю». (Надано 23/ПІ 
1933).

Про сі відпусти повідомлять Всч. ОО. Душпастирі 
своїх вірних і заохотять до їх ревного позискування.

Ч. 125/орд. Подяка св. Отця за Петрів гріш 1934 р.

На адресу Преосвященого Епископа Кир Иосафата 
надійшло від Апостольського Престола ось таке письмо:

«Державний Секретаріат Ного Святосги з Ватикану 
дня 8. травня 1935 р. Ч. 144343.

Ваше Преосвященство, Ексцелєнціє!
З  любовю і вдячністю приняв Святіший Отець нову 

і наглядну заяву любови і віддання, що нею є Петрів гріш 
(2150 зл.) зібраний між тамошнім духовенством і вірними. 
Бо в нім добачує св. Отець надзвичайний і особливший
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доказ, як Ви разом з овечками Свого стада у так прикрих 
обставинах і тяжких часах по силам стараєтеся запобтти 
змагаючимся потребам Апостольського Престола.

Тому Святіший Отець висказує Вам і поодиноким 
жертводавцям найсердечнішу подяку і просить для Вас 
усіх від Бога обильних небесних дарів а в запоруку cero 
уділяє Вам Апостольське Благословення.

Радо подаю Вам се до відома висказуюючи чувства 
і моєї найглибшої пошани, що з нею мило мені остати 
вповні відданим Вашій Ексцелєнції — Е. Кард. Пачеллі“ .

Повисше письмо подаємо до відома Всч. Духовенства 
і поручаємо оголосити його вірним у церкві в найблисшу 
неділю, додаючи щиру подяку і від нас за тамтогорічну збірку.

Рівночасно зараджуємо збірку на Петрів гріш і на 
сей рік, яка має відбутися в день Празника Верховних 
Апостолів Петра і Павла по всіх церквах Нашої Епархії.

У дочерних церквах треба урядити збірку у найблизшу 
неділю по Празнику св. Петра і Павла.

Великі є потреби Апост. Престола. Особливо много 
гроша треба на удержання місій поміж поганськими наро
дами, що ще не є просвічені світлом Христової віри і ви
тягають до нас свої руки о поміч.

Тому Всч. Отці, оголошуючи згадану збірку в попе
редню неділю або свято, пояснять се вірним, що ми всі, 
як діти одної великої Христової родини, маємо стислий 
обовязок своїми щедрими датками прийти з поміччю св. 
Вітцеві.

Ч. 2631. — Про обовязок ОО. Деканів і Парохів 
опікуватися неопресвітерами.

Епископський Ординаріят звертає увагу Всч. ОО. 
Деканів і Парохів на тутешній розпорядок Ч. 3168 з р. 
1938 (Гл. Ечарх. Відомости з р. 1983 за місяць червень 
ст. 73), що ним поручено щиро занятися новопоставленими 
священиками.

І найліпший Духовний Семинар не може всего подати 
кандидатові на священика. Доперза батьківська, щира опіка
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зі сторони о. Декана і Пароха може виробити молодого 
священика на доброго душпастиря і дати йому належний 
напрям на ціле життя. Вслід за тим, обовязком оо. Деканів 
і Парохів є стояти в безнастаннім контакті з молодими 
священиками, чувати над ними і щиро про них дбати, 
щоби не понесли якої душевної шкоди.

Ч. 2632. — Обовязки ОО. Душпастирів дотична 
кандидатів духовного стану.

Еписк. Ординаріят пригадує Всч. ОО. Душпастирям 
розпорядок ч. 4502 поміщений в »Епарх. Відомостях« 
з 1934 р. стор. 91—92, по думці котрого кождий душ- 
пастир є обовязаний заопікуватися в особливший спосіб 
кандидатом духовного стану перебуваючим чи то в часі 
ферій чи при інших нагодах в його парохії.

Обовязком душпастиря є чувати, щоби кандидат ду
ховного стану поводився під кождим оглядом так, як цего 
духовний стан вимагає.

Вичерпуючий звіт про поведення кандидата духовного 
стану перебуваючого в часі ферій в дотичній парохії пред- 
ложать ОО. Душпастирі до кінця серпня ц. р. до Еписк. 
Ординаріяту.

Ч. 2613. — Духовні вправи для священиків.

До участи в духовних вправах cero року є обовязані 
всі священики, котрі з якої небудь причини cero обовязку 
несповнили у своїм часі, дальше всі безженні, висвячені 
до 1934. р. включно, вкінці жонаті, котрі останній раз від
правили реколєкції у 1932 р.

На переведення сих духовних вправ визначується 
З серії, а саме одну для безженних і 2 для жонатих.

I. Серія духовних вправ для безженних священиків 
відбудеться в часі від понеділка 15. липня вечером допят- 
19. липня рано, в котрій — як висше зазначено — обо
вязані взяти участь всі Отці висвячені, як безженні до 1934 р. 
включно з цілої Еиархії.

II. Серія духовних вправ для жонатих священиків від
будеться від понеділка 22, липня вечером до пятниці
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26. липня рано, в котрій обовязані взяти участь жонаті 
священики, що останній раз відправили реколєкції 1932 р. 
з тих Деканатів: Балигородський, Бірчанський, Борислав- 
ський, Варяжський, Великомостенський, Височанський, До- 
бромильський, Дрогобицький, Жовківський, Жу.котинський, 
Комарнянський, Краковецький, Куликівський, Лежайський, 
Ліський Лупківський, Лучанський, Любачівський, Люто- 
виський, Мединицький, Медицький, Мостиський, Немирів- 
кий, Нижанківський і Перемиський.

III. Серія Духовних вправ для жонатих священиків 
відбудеться від понеділка 29. липня вечером до пятниці
2. серпня рано, в котрій візьмуть участь священики з усіх 
прочих Деканатів.

0 0 .  Катихити обовязані взяти участь в духовних впра
вах разом зі священиками свойого Деканату дотичної серії 
і тому рівнож обовязані зголосити свою участь у свого 
о. Декана. Те саме обовязує і других священиків незаня- 
тих у душпастирстві.

Для належитого переведення сьогорічних реколєкцій 
Канцелярія Еп. Консисторії висилає списи священиків обо- 
вязаних відбути реколєкції до Деканальних Урядів, а оо. 
Декани зголосять з відповідними внесками й заввагами всіх 
Учасників до Еписк. Консисторії найдальше до 8. липня

гу • • • Ос. р. оа виконання cero розпорядку відповідають в першій 
мірі оо. Декани.

Отці приділені до одної серії духовних вправ, не мо
жуть бути приняті до іншої серії без окремої згоди Еп. 
Ординаріяту, о що повинні постаратись оо. Декани най
дальше до 8. липня. Зголошення від пооодиноких свяще
ників, прислані безпосередно до Еп. Консисторії, а не че_ 
рез дотичні Дек. Уряди, як також священиків, котрі не 
зголосили своєї участи, а приїдуть на реколєкціі, не будуть 
узгляднені.

0 0 .  Учасники духовних вправ після свойого прибут
тя до Перемишля зголосяться в будинку Духовного Семи- 
нира в часі 4—6. год. вечером перед реколєкціями; пізній- 
ші зголошення не будуть узгляднені. Оплату складається 
при зголошеню з гори, а не через Канцелярію Еп. Кон
систорії, бо в сей спосіб дуже утруднюється адміністраціє 
дух. вправ. Також належить привезти свою постіль.

Священики, котрі відбули духовні вправи в однім з на-
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ших монастирів, є обовязані прислати до Еп. Консисторії 
посвідки відбутих реколєкцій через свої Дек. Уряди до дня 
8. липня,

В інтересі самих Отців Учасників дух. вправ просить
ся о точне заховання виспіє поданих приписів.

Ч. 2435. — Речинець до вношення подань о при- 
няття до духовної Семинарії.

Гімназійні абітурієнти, що наміряють посвятитися 
духовному станови, мають внести до Ециск. Ординаріяту 
прохання о приняття до духовної Семинарії до дня 31. 
липня ц. р.

До прохання належить долучити:
1) свідоцтво хрещення і миропомазання;
2) свідоцтво зрілости (в оригіналі) і всі гімназійні 

свідоцтва;
3) власноручно написаний перебіг свойого життя;
4) заяву щодо оплати за удержання в дух. Семинарії;
5) почтові значки на 1 зл. на кошти пересилки.
Кандидат, котрий покінчив науки в гімназії, яка нахо

диться поза округом Перемиської Епархії, має попросити 
свойого о. катихиту, щоби надіслав впрост до Еписк. Орди
наріяту звіт про його поведення.

Про день в котрому кандидат має особисто явитися 
в Еписк. Ординаріяті до елєкції, буде кандидат окремо по
відомлений. В цьому дні кандидат дасться оглянути семи- 
нарійному лікареви, котрий видасть опінію щодо фізичної 
здібности кандидата до духовного стану.

Еписк. Ординаріят поручає Всч. о. Душпастирям по
відомити про пе гімназійних абітуруєнтів, котрі перебува
ють в їх парохії і переслати до Еписк. Ординаріяту до 
дня 31. липня ц. р. совісний і точний звіт про поведення 
кандидата та його родичів.

Ч. 2122. — Речинець іспиту на дяків.
Іспит на дяків відбудеться в Перемишлі в дяківськім 

Інституті дня 3. 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.
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Ч. 459. — Речинець до вношення подань о при- 
няття до дяківського Інституту в Перемишлі.

Кандидати, які стараються о приняття до дяківського 
Інституту в Перемишлі на шк. р. 1935/36 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 Уря
дом парохіяльним. 3) Укінчення IV. по крайній мірі III. кл. 
народніх шкіл. 4 )-Добрий чистий голос. Перед приняттям 
до Інституту відбудеться вступний іспит в дяківськім Інсти
туті дня 1. жовтня ц. р. о год. 10. рано, на котрий всі 
кандидати мають явитися.

Ч. 2456. —• Конкурс на опорожнені парохії.
З  речинцем до 31. липня 1935 виставляються на кон

курс слідуючі опорожнені парохії:
Деканат Балигородський: 1. Гочев, 2. Загочевє.

,, Жукотинський: Головецко дол.
,, Ліський: Середниця.
,, Жовківський: Кувинська воля.
,, Лежайський: Міратин.
,, Лупківський: 1. Воля мігова, 2. Манів,

3. Лупків.
,, Лучанський: Городище.
„ Любачівський: Синявка. .
,, Лютовиський: Лютовиска.
,, Равський: Голе равське.
,, Турчанський: Яблінка вижна.

Прошення внесені не по формі і не заосмотренні по 
трібними залучниками, а особливо без свідоцтва конкурсо- 
вого іспиту як і ті, котрі вплинулиб по дни 31. липня 
1935, будуть уважані як безпредметові.

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

При тім Еписк. Ординаріят повідомляє всіх Отців, на-
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міряючих внести подання о приняття в спис на виспіє 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 обовязу- 
зуючих в Епархії норм за відомостю Апост. Престола.

Ч. 2421. — В справі зібрання даних до тематизму,

R ціли зібрання даних потрібних для видання тем а
тизму на 1936 р. Еп. Ординаріят заряджує стідуюче:

Всч. 0 0 .  Парохи, Завідателі і управляючі Сотрудники 
предложать найдальше до кінця липня 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 паро- 
хії (назвати місцевість і дату побудовання, чи відпустова 
і т. п.)

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

4) назви місцевостей (міст, сіл і присілків) приналеж- 
них до гіарохії, 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 у кож
дій місцевости з окрема;

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

8) імя і назвиско, рік уродження, свячень і кан. інсти
туції пароха;

9) імя і назвиско, рік уродження і свячень сотрудника;
10) імена і назвиска, рік уродження і свячень інших 

гр. кат. священиків перебуваючих постійно на території 
парохії;

11) імя і назвиско та точна адреса патрона церкви;
12) осідок староства і віддалення від місця осідку 

священика. На випадок, якщо дочерна місцевість належа- 
лаби до іншого повіту, треба це окремо зазначити;

13) назва почти, телеграфу, повітового суду і зеліз- 
ничої стації та точне віддалення від місця осідку пароха.
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До заподання як найточніших дат зобовязується 0 0 .  
Душпастирів в совісти.

0 0 .  Декани зберуть від своїх 0 0 .  кондеканальних 
виготовлені дати, їх самі провірять, заподадуть до них 
свої завваги та р а з о м  перешлють до Епископ. Орди- 
наріяту.

Ч. 2420. — Вакаційний час в Еп. Консисторії.

Подається до відома Всеч. Духовенства, що вакацій
ний час в Еп. Консисторії і Ординаріяті в сім році тре- 
ватиме від 1. липня до кінця серпня.

В тім часі Еп. Консисторія буде полагоджувати тільки 
конечні справи.

Виказ жертв на голодуючих в Яворівщині.

Артасів зл. 10, Вірча 7, Барич 19.20, Бориня 7.50, 
Березець 2.41, Болестрашичі 16.30, Брусно Нове 6, Ба
бина 10, Будинин 7.40, Борислав 29.65, Белз 10.61, Бро- 
ниця Ю, Башня 10, Береги 4.50, Боратин 6.50, Бігалі 7.41, 
Батятичі 13, Ванівка 4, Волосянка Вел. 3.07, Викоти 7.30, 
Валява 16.58, Верхрата 3.35, Ванчицький 2, Вільшани 8.50, 
Вулька мазовец. 14, Волчухи 5, Ванькова 5, Вілька Ку- 
нинська 5.70, Вацевичі 9.50, Гочев 5, Глинсько 15, Гор
бачі 5, Гійче 3.50, Головецько 5.20, о. Грицеляк 5, Горо- 
хівці 7, Годині 12, Городище 17.10, Горожанна Мала 4, Гу- 
бичі 5, Горинець 9, Горожанна Вел. 20, Головсько 2.50, 
Гільче 18.35, Гаї нижні 10, Галівка 13.25, Дрогоїв 6.20, 
Диниска 10.50, Добрівляни 20, Дорогошів вел. 13, Девятир 
13, Должнів 17, о. Денько 5, Добрусин 13.28, Дубрівка 10.50, 
Деревня 7.04, Дрогобич 80, Добромиль 12, Двірці 8, До- 
рожів 5, Дубно 30.2, Желдець 34.85, Жовтанці 35.04, 
Жерниця Вижна 4, Жовква 200, Жовква Ігуменат Васи- 
ліян 10, Ввертів 12, Залісє 11.64, Забірє 8.41, Забірє 
5.30, Загірє 7.59, Золочів 13, Ільник 6.10, Комарно 25, 
Комарники 7.58, Краків 50.02, Кавсько 11, Кристинопіль 
33, Кропивник старий 6, Карів 11.70, Коростенко 9.74, 
Колбаєвичі 22, Куликів 31, Коропуж 2.50, Корчмин 8, 
Кристинополь 11, Колодно 9.53, Крехів 4.24, Квасенина З, 
Коровиця 10, Купновичі старі 16, Кліцко 13, Кропивни
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ки 11.50, Криниця 11.86, Лосинець 8, Ляшки зазяз. 9, 
Липє 6, Лукове 5, Лютовиська 12.50, Лівча 4, Лучичі 5.60, 
Лежайск 10, Лужок дол. 5, Ліщовате 5.50, Літиня 21, Ле- 
жахів 7.45, Лішня 4.20, Лежайск 10, Міжинець 4, Мо- 
кротин 11.24, Матерів ЗО, Милків 5.20, Мацошин 15, Маць- 
ковичі 9, Михалевичі 8.08, Мости Великі 22.50, Майдан 
Сінявський 5.50, Маковиско 6, Малковичі 11, Мокротин 13.39, 
Михновець 10.10, Макунів 11, Немирів 6, Нове село 15, 
Ольшаник 4.50, Одрехова 10, Опака 24.32, Ожанна 6.50, 
Орове 19.40, Олешичі 22, Пяткова Руська 3.90, Підбуж 9.25, 
Перецільниця 12, Пелкині 3.15, Плазів 8.03 Пискоровичі 19, 
Пакість 5, Пили 3, Пакість Мостис. 4, Поздяч 10, о. Пер- 
хач 10, Плоске 2, Порохник 4.15, Підгайчики 3.74, Радо- 
шиці 5, Речичани 15, Ріпчиці 12.50, Ролів 17.35, Руске 
село 17.81, Радиничі 10.06, Радванці 11.30 Радруж 12, 
Рибник 5, Смільна 5, Старий Самбір 18, Салаші 332,Стіб- 
но 15.50, Сливниця 4.06, Стебник 15, Стронятин 11.28, 
Смолин 7, Скварява Нова 13.50, Страшевичі 10, Сторон- 
на 8.27, Туринка 12.85, Тустанотичі 25.76, Теплиці 8,Те- 
ляж 12.20, Татари 7.50, о. Тріска Иосиф 2.50, Торки 15.20, 
Тудорковичі 9, Тростянець 9, Телешниця сян. 12.24, Трій
ця 7.50, Угерці мінер 9.62, Устрики 5, Уйковичі 4.50, 
Устрики дол.9.50, Ульгівок 11, Улазів 25, Угерці незабит. 11, 
Унятичі 7.63, Хлівчани 4, Хлиплі 4.50, Хревт 7, Хміль 10, 
Хащів 2.90, Черхава 18.09, Чашин 6.50, Яблонів 4, Явір 6.38, 
Яструбині 14.50, Яворець 2.50.

Ч. 1741. — Поручаються книжочки о. Станислава Демка.
Накладом Видавництва Ч.С.В.В, у Жовкві появились 

брошури зладжені о. Станиславом Демком парохом в Лівчі 
як 8 і 9, 10 і 11 число «Католицьких Читань» п. н.: 
«Баптисти» і «Сектанти». Поручаються сі брошурки, яких 
потребу від давна відчувалось до поширення між народом.

Ч. 2868. — В справі належитости за  оливу і пр. до св.
мира за 1935 р.

Належитість за оливу і складники до св. мира та за 
зворот других видатків з тим злучених, виносить від паро- 
хії 1 зл.

Повисшу квоту позволяється побрати з церковної скар-
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бони, а канцелярія Еп. Кочсисторіі відтягне її з платні за 
липень ц. р.

Ч. 2259. — В справі передплати за Епархіяльні Відомости
на рік 1935.

Передплата за Епархіяльні Відомости на рік 1935, 
виносить 4 зл. Квоту цю позваляється побрати з церков
ної скарбони, а канцелярія Еп. Консисторії відтягне її 
з платні за липень ц. р.

Всч. 0 0 . ,  котрі не иобирають платні, як також Всч. 
ОО. Катехити, обовязані повисшу належитість надіслати 
до канцелярії Еп. Консисторії.

Х Р О Н І К А .

Іменовання.

Ч. 1543. о. Жук Михайло парох в Михайлевичах — 
Дрогобицікий декан.

Ч. 1669. о. Плешкевич Юліян парох в Самборі — Сам- 
бірський декан.

Ч. 1894. о. Макар Микола парох в Фельштиьі — Занда- 
тель Старосільського деканату.

Ч. 2174. о. Вербенець Володимир — парох в Берегах 
дол. — Устріцький декан.

Крилошанські відзнаки одержали:

Ч. 1554. о. Колодій Григорій сам. сотр. в Коневі.

Канонічну інституцію одержали:

Ч. 1200. о. Чичула Іван — Добра.
Ч. 1615. о. Величко Олекса — Млини.
Ч. 1849. о. Федевич Іван — Кречовичі.

Завідательства одержали:

Ч. 1615. о. Крупський Стефан — Лопінка.
Ч. 1390. о. Трицєцкий Василь — Смільник.
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Ч. 2388. о. Др. Масляник Франц — Стефкова. 
Ч. 2389. о. Ковальчик Василь — Устріки гор. 
Ч. 2375. о. Крут Семен — Кунинська Воля. 
Ч. 2376. о. Лісикевич Юліян — Свидник.
Ч. 2388. о. Микита Микола — Биків.
Ч. 2377. о. Скавінський Петро — Смереків.
Ч. 2380. о. Білий Стефан — Лішня.
Ч. 2379. о. Худьо Йосиф — Лупків.

Сотрудництва одержали :
Ч. 2387. 
Ч. 2386. 
Ч. 2387. 
Ч. 2378. 
Ч. 2382. 
Ч. 2347. 
Ч. 2351. 
Ч. 2345. 
Ч. 2352. 
Ч. 2349. 
Ч. 2350. 
Ч. 2348. 
Ч. 2346. 
Ч. 2353. 
Ч. 2383. 
Ч. 2406. 
Ч. 2334.

о. Богонос Онуфрій неопр. управляюче — Райське. 
° .  Др. Панас Микола —• Сокаль. 
о. Камінський Тадей неопр. — Поздяч. 
о. Сенів Микола ,, — Вербіж.
о. Саноцький Петро ,, — Жовтанці.
о. Дуцько Юліян ,, — Піски,
о. Шуляка Северин ,, — Борислав,
о. КульЧицький Омелян неопр. — Гребенне.

— Зубків.о. Голінка Олексій 
е. Сокіл Іван и
о. Нащочичи Иосиф 
о. Вербовий Володимир 
о. Червінчак Василь 
о. Посіко Семен 
о. Яхимович Йосиф 
о. Лозинський Володимир ,,

л
л
л
л
п
5)
л

— Устрики долішні
— Мацошин.
— Руда монатирськ.
— Воля олешицька.
— Нове село.
— Рава Руська.
— Журавиця.

о. Федунь Стефан — сам. сотр. — Далява.
Померли.

о. Зятик Максим парох в Міратині 9/6 1935.

Душу єго поручається молитвам Всеч. Духовенства.

В ід  гр. кат .  Еп.  К о н с и с т о р і ї .  

Перемишль дня 15. червня 1935. р.

о. Микола Грицеляк
канцлер.

і  ЙОСАФАТ
Епп.

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

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

На основі § 38 устава відбудуться ЗВИЧАЙНІ ЗА
ГАЛЬНІ ЗБОРИ Товариства »ЕПАРХІЯЛЬНА ПОМІЧ*, 
дня 2. липня 1935 р. о год. 10 дополудня у великій салі 
гр. кат. Духовної Семинарії у Перемишлі зі слідуючим 
дневним порядком:

1. Отворення Зборів;
2. Відчитання протоколу попередніх Заг. Зборів;
3. Звіт з діяльности уступаючого Виділу;
4. Звіт Провірної Комісії;
5. Вибір 5. членів і 2. заступників нового Виділу;
6. Вибір Провірної Комісії;
7. „Будова парохіяльних згл. церковних домів** — рефе

рат Впр. о. Крил. Мариновича Иосифа.
8. Внески й запити.
Перед Заг» Зборами відправиться в катедр. церкві 

о год. 9-ій Служба Божа в наміренню розвою Тов-а. Чле
нам Тов-а пригадується обовязок відправлення двох Служб 
Божих: одної за живих а другої за померших членів Тов-а.

П е р е м и ш л ь ,  дня 5. червня 1935 р.

Президент Тов а.



РІК 1935. Липень-Серпень-Вересень. Ч. VII-IX.

Н ЕРЕМ Н С Ь К І ЕПАРХІПЛЬНІ

ВІДОМОСТИ
Ч. 4903. — В справі сегорічного Празника

Христа - Царя.

В місяці грудні ц. р. минає 10 літ від тої хвилі, коли 
св. Отець Папа Пій XI пригадав всему світові царські 
права Бож. Спасителя, що їх має до всіх сотворінь і то 
не тільки з титулу Свого відвічного родження від Небес
ного Отця, але і з титулу відкуплення людського роду, 
а щоби про це память ніколи не загинула, установив тор- 
жественний Празник Христа Царя.

Цілий католицький світ з радістю приняв сей голос 
Намісника Христового і святкує кождого року се свято 
торжественно в останню неділю місяця жовтня. І наш 
Епископат ухвалив і постановив на Конференції всего гр. 
кат. Епископату у Львові в р. 1927. в той сам день обхо
дити се свято, щоби і що до дня солідаризуватися з цілим 
світом у відданні поклону Христові-Цареві.

Cero року припаде се свято в 19- у  н е д і л ю  по  
С о ш е с т в і ю  св.  Д у х а ,  д н я  2 7. ж о в т н я  п о  н о 
в о м у  с т и л ю .

Дуже бажаємо, щоби Всч. Духовенство разом зі своїми 
вірними обходили як найторжественніше се свято, а се 
з причини 10-літнього ювилею установлення його. В ці- 
ли належитого приготовання на се свято вже наперед 
треба се свято заповісти і заохотити вірних до численного



принимання св. Тайн Покаяння і Евхаристії при нагоді 
cero свята. Таксамо треба урядити тридневне богослу- 
ження складаючеся з молебна в честь Пресв. Серця 
Христового, короткої проповіди і суплікації.

В сам день Празника по Службі Божій відмовлять 
Всч. 0 0 .  Душпастирі, при виставленні Найсв. Тайн, акт 
посвяти Пресв. Серцю Ісуса цілого роду людського по 
нормі поданій в р. 1928 в Епарх. Відомостях (р. 1928 
Ч. IX ст. 188).

В проповідях в часі тридневниці треба підносити сі 
моменти, що на них основується царювання Христа над 
нами і цілим світом. (Гл> Енцикліка св. Вітця з р. 1925. 
Пор. Епарх. Відомости Ч. XII з р. 1926, ст. 53—69). 
В проповіди на торжественній Службі Божій в сам день 
Празника вказаним булоб говорити про обовязок старатися 
добре пізнати і совісно виконувати закони, прикази і роз
порядки Христа Царя.

Для улекіпення подаємо, які більше менше гадки на- 
давалибся до сеї проповіди. І так: u

Обовязок пізнання Христа-Царя і служити Йому тя
жить не тільки на поодиноких христіянах, але і на 
цілій суспільності!.

Ходить передусім о се, щоби добре зрозуміти, чого 
Христос Цар жадає не тільки від поодиноких людей, але 
і від людських суспільностей, с. є. від родин, держав, на
родів і всіх потомків Адама. Христові закони дані для по
одиноких людей є ясні. Вони містяться у заповідях Божих 
і церковних і в обовязках, що випливають з кожного стану. 
Але суспільні закони є менше знані і узнані, а в першій• • • • • wмірі від них залежить прилюдна честь і слава, що її цілий 
світ має віддавати свому найвисшому Панові.

І св. Отець, коли установив свято Христа Царя, то 
в першій мірі мав на оці, щоби суспільности, як такі, від
далися під провід Христа Царя, щоби Його славили наука, 
штука, література, зверхність та правительства, щоби ціла 
людськість співала Йому своїми ділами похвальну пісню, 
яка оулао неначе відгомоном пісні співаної в неоі: »Достоін 
єст Агнец заколенний, пріяти силу і богацтво і премудрость 
і кріпость і честь і славу і благословеніє. . . .  во віки 
віков« (Апок. 5, 12 і сл.). Вправді неодин з нас, ані многі 
з нас не зможуть довести до загального узнання Христо
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вого Царства, але булаб се тяжка і шкідлива помилка ду
мати, що в сім напрямі нічого не зможемо здітати. Кождий 
з нас хоч в малій мірі може успішно причинитися до поши
рення в суспільности царства нашого Божеств. Спасителя.

В тій ціли живою вірою вироблюймо в собі се непо
хибне розуміння, що є в небі і ту на землі в Пресв. Тайні 
Евхаристії дійсно і правдиво приступний наш ,Цар і Господь, 
Бого-чоловік Ісус Христос!

Є ріжні наставники, ріжні зверхники, що їх маємо 
слухати, але в п е р ш і й  мі р і  маємо віддавати послух 
Х р и с т о в і  Цареві, бо до H e r o  в п е р ш і й  мірі  на 
ле жимо .  Насупроти нікого не маємо тільки обовязків, як 
насупроти Hero, бо тільки Він є найліпший, наймогучіший, 
наймудріший. „Ти един свят, Ти един Господь, Ісус Христос“ — 
співаємо кождого дня. Слухаймо cero Царя у нашім^що
деннім личнім житті. Не ділаймо cero ближнім, що Йому 
не подобається. Будьмо зичливі для других, згідливі і вза
галі виповняймо всі закони Христові, що їх нам дав і сло
вом і приміром. Даваймо другим добрий примір, виробляймо 
довкола себе людей доброї волі, а особливо нехай наша 
рідня, наші підчинені узнають Христа за свого Царя.

Памятаючи на це, що суспільне панування осягає 
Христос через св. Церкву, всіх сил докладаймо, щоби за
гріти себе до щирої любови її. Правда, що стрічаємо 
і негідних слуг Церкви, а тим самим і Христа Царя, що 
надуживають свого уряду святого до заспокоєння гордости, 
змисливости, мстивости і інших, але мимо cero слухаймо 
їх, якщо їх наука не відступає від науки св. Церкви. Хоч як 
Божест. Спаситель осуджує лицемірне поступовання перево- 
ротних фарисеїв і заказує наслідувати їх зле життя, все таки 
каже заховувати все, що вони приказують. (Мат. 23,1, і сл).

І взагалі помагаймо священикам зєднувати як найбіль
ше людей для Христового царства, а за сим прийде до
бробут, мир і благословення. Нинішня велика нужда, ни
нішня тяжка кріза, се тільки наслідки бунту проти Хри
ста Царя всеї людськости.

Тяжку біду принесла війна, а звідки вона? Причиною 
її гордість, захланність, зависть, неохота і кривда. Якщо 
люде не піддавалибся тим пристрастям, не треба булоб 
війни. А з відкиж те велике зубожіння, голод, як не з цего, 
що нема любови ближнього ? Одні опливають у богацтвах,
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а другі гинуть з голоду. Так проте допомагати до ширен- 
ня Христового царства значить допомагати до угцасливлення 
людськосги вже в сім житті, не кажучи про це, яке щастя 
приготовляє Христос Цар Своїм слугам там в небі: «Щ а
сливий сей нарід, шо його Паном є Бог«. (Пс. 148, 15). 
За те нещасні є люди, що шукають щастя поза Хри- 
стом. До них можна піднести слова: »Ти Ізраїлю полишив 
жерело мудрости; бо колиб ти ходив Божою дорогою, 
мешкавби у вічному мирі і твій мир ставби неначе ріка, а 
твоя справедливість, як морські глибини.* (Варух 3, 18, 
Іс. 48, 18).

Нема проте нічого ліпшого і для цілої людськости і по
одиноких людей, країв і народів, як ціпим серцем старатися 
і цілою душею молитися »Да прійдет царствіє твоє«.

В з а к і н ч е н н і  можна зазначити, що вправді Хри
стове царство, Його св. Церков, мусить віднести оконечну 
побіду, бо Спаситель виразно сказав: »врата адова не 
одоліють єй«, але і се правда, що через свою вину цілі народи 
можуть від неї відпасти, можуть знайтися поза правдивою 
Церквою. Тож всіх сил треба нам докладати, щоби всі 
належали до Христового Царства, а тимсамим стали учас
никами оконечної побіди Христа Спасителя.

Ч. 208/орд. Конкурс на посаду Ярхідіякона 
і Кустоса Капітули.

При тутешній Катедральиій Капітулі є необсаджені 
посади Крилошан Пралатів: Архідіякона і Кустоса. На 
сі посади, зглядно і на маючі ся евентуально опорожнити 
через повисші промоції посади двох Соборних Крилошан, 
розписуємо отсим конкурс з речинцем до 15. жовтня 1935 р.

Подання з потрібними залучниками належить пред- 
ложити лично Епископови Ординарієви в повисшім речинці.

f  ЙОСАФАТ, Епп.

Ч. 4865. — Про обовязок основних студій Енци
кліки Св. Отця Папи Пія XI. про христіянське

подруже.

З  огляду на це, що днесь і по наших селах в застра- 
шаючий спосіб ширяться проступки проти христіянського
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подружа, що їх поборює Енцикліка Св. Вітця „Casti 
connubii" з дня 81. грудня 1930, дуже вказаною річю є 
частіше перечитувати згадану Енцикліку і коментарі до неї. 
Згадана Енцикліка появилася в українськім перекладі і ро
зіслано її до всіх Урядів парохіяльних.

Добрі пояснення сеї Енцикліки подає Р. Cohausz S. І. 
V свому ділі „Das neue Papstwort zur Ehefrage". Regensburg 1931, 
Pusteti Heinr. Jos. Radermacher: Eheziel und Glaubenskraft. Keve- 
laer, Butzon und Berker.

Згадані книжки найдогідніше замовляти через Herder-a 
у Відні.

Ч. 235/Орд. Епархіяльний Фонд Перемиської
Епархії.

Згідно з постановами Конкордату Епископський Орди- 
наріят, по вислуханні гадки Катедральної Капітули, про
голошує ось такий статут »Епархіяльного Фонду» для 
Перемиської Епархії:

С Т А Т У Т .  -

§ 1. Доходи, що не приналежать ніякій иравній або 
ізичнш особі в розумінні канонічного права а належать 

під зверхній заряд Еписк. Консисторії, творять окремий 
фонд, що носить назву: „Епархіяльний Фонд гр. кат. Пере
миської Епархії".
§ 2. До „Епархіяльного фонду“ впливають:

1) Доходи з винайму приходських ґрунтів в інтерка-
лярнім часі;

2) Доходи істнуючих і ев. будучих контрактів, які
до часу заключення Конкордату впливали до 
релігійного фонду;

8) Фонди, що їх на ту ціль призначить Епископський 
Ординаріят окремим рішенням;

4) Надзвичайні впливи з титулу присуду та данин 
і оплат наложених Еписк. Ординаріятом на за
гальні ціли єпархіальні.

§  3. ,,Епархіяльний Фонд“ призначується на покриття 
потреб Перемиської Епархії.

§  4. ,,Епархіяльним Фондом“ завідує Епархіяльна Адмі-



86

ністраційна Рада для ведення маєткових справ Епархії. 
ІІого має вестися фахово в окремих книгах.

§ 5. «Епархіяльний Фонд» гр. кат. Перемиської Епар
хії є правною (моральною) особою. Ного представником 
і заступником на вні є гр. кат. Епископська Консисторія 
(Дієпезальна Курія).

§ 6. З  проголошенням цего нового Статута перестає 
обовязувати дотегіерішний статут в цьому предметі, проголо
шений Еписк. Орлинаріятом дня 18 лютого 1930 р. ч. 48/Орд., 
поміщений в ,,Епархіяльних Відомостях" за квітень 1930 р.

Перемишль, дня 1. вересня 1935 р.

М. П. t  ЙОСАФАТ, Епп.

Ч. 4866. Поновна пригадка в справі відправлю-
вання Служб Божих.

Без огляду на тутешні повідомлення і розпорядки 
оголошені в „Епар. Відомостях^ (Ч. 4854 з 1928 р. Ч. IX. 
— і Ч. 6093 з р. 1930 Ч. VIII—IX.), декотрі оо. душпастирі 
вносять тут дальше прохання о дозвіл на відправу Служб 
Божих поза церквою і з нагоди світських обходів.

Тому Еписк. Ординаріят, з покликом на висше зга
дані оголошення, подає Всеч. Духовенству в сій справі ще 
й найновіше рішення Апост. Престола, а іменно рішення 
Секретаріяту Стану Святішого Вітця, закомуніковане тут 
рескриптом з дня 4. травня 1934 р. через Апост. Нун- 
ціятуру у Варшаві, силою котрого Еписк. Ординаріяти 
в Польщі неможуть позволяти на відправу Служб Божих 
поза церквою ,,з нагоди обходів світських11, — бо Служба 
Божа як Божа Жертва, є актом найзнеслішим і найтор- 
жественнішим христіянської релігії, і з сеї причини доми 
Божі для сеї ціли призначені й окремо посвячені, є 
властивим місцем для Єї відправи.

Поручається всім Всеч. Душпастирам до повисшого 
точно примінитися, і в парохіях, якщо зайде cero потреба, 
давати належні в сьому згляді пояснення.
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Nr. 253/ord. — Suspensio sacerdotis Josephi Triska.

Notum facimus omnibus parochis et rectoribus dioecesis 
Nostrae, sacerdotem Josephum Triska, hactenus cooperatorem in 
Turje dec. Rozłucensis, esse suspensum ab officio et ideo nec ad 
S. Missam nec ad alias s. functiones celebrandas licite admitti posse.

Від Еписк. Ординаріяту.
Перемишль, 17. вересня 1935.

Ч. 4867. — В справі заборони уділювання позичок
з церковних скарбон.

З  покликом на тутешні розпорядки в справі завіду
вання церковним і приходським майном, проголошені 
в ,,Епарх. Відомостях'4 (ч. ч. 5035 з 1926 р. Ч. IV., ч. 1722 
з 1931 р. ч. III. та інші), Еписк. Ординаріят пригадує Всч. 
0 0 .  Душпастирям, що уділювання з церковних скарбон 
якихнебудь хочби і забезпечених позичок без виразного 
дозволу Епископ. Ординаріяту чито собі, чи приватним 
особам чи установам, є беззглядно заборонене.

Епископ. Ординаріят поновно заряджує, щоби капітали 
церковних скарбон та інші фонди придбані з добровільних 
жертв, чи з продажі ґрунтів, як також конкуренційні датки 
на будову згл. віднову церкви або приходських будинків, 
Всч. ОО. Душпастирі льокували корисно і безпечно перш 
за все через закупно вартісних і доцільних предметів, 
згляцно уміщали ці капітали на вкладкові книжочки за 
виразним і попередним дозволом Епископ. Ординаріяту у 
фінансових установах, котрі дають запоруку, що повірене 
їм майно не пропаде, зглядно щоби присилали ці капітали 
до Канцелярії Еписк. Консисторії в ціли уміщення їх на 
щадничі книжочки.

Епископ. Ординаріят зобовязує Всч. 0 0 .  Дуншасти- 
рів, під загрозою церковних кар, до повисшого розпорядку 
точно і совісно примінитися.

Всч. ОО. Деканам поручається в часі декан, візитації 
звертати особлившу увагу на завідування церковним і при
ходським майном у парохіях і прелкладати з цего Егіп. 
Ординаріятови точні звідомлення.
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Ч. 4904. — До Всеч. ОО. Деканів в справі вико
нання розпорядку, що до надсилання даних до

тематизму на 1936 р.

Декотрі ОО. Декани не примінюючися стисло до ту
тешнього розпорядку Ч. 2421, проголошеного в «Епархіяль- 
них Відомостях» за 1935 р. і або зовсім не предложили тут 
потрібних дат, або преджиложили їх тільки від деяких ОО. 
кондеканальних.

Епископ. Ординаріят поновно взиває всіх ОО. Деканів, 
щоби предложили тут від всіх ОО. кондеканальних виго
товлені дати, їх точно провірили, заподали до них свої 
завваги та їх переслали негайно до Еписк. Ординаріяту.

Ч. 4905. — В справі присилки кількох писем рів
ночасно під одною адресою.

Декотрі ОО. Декани згл. оо. душпастирі присилають 
до Еписк. Консисторії згл. Ординаріяту рівночасно кілька 
писем, однак кожде з них в окремій коверті, через що 
наражають себе на злипіні видатки.

Вправді Канцелярія Епископської Консисторії зі зро
зумілих причин жадає, щоби кожду справу представляти 
в о к ре мі м письмі ,  але cero поручення не належить так 
розуміти, щоби кожде письмо треба було висилати в окремій 
коверті.

При тім звертається увагу Всеч. ОО. ще на дві річи:
1. — щоби на кождім поданні було „рубрум“ з зазначен
ням справи, в якій подання вноситься; і 2. — щоби листи 
яких вага переходить 20 гр. Всеч. ОО. оплачували припи
саною оплатою, бо в противному випадку Канцелярія Еписк. 
Консисторії мусить такі письма подвійно оплачувати.
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Х Р О Н І К А .
Канонічну інституцію одержали:

Ч. 3877. о. Дмитришин Степан — Барич.
Завідательства одержали:

Ч. 2618. о. Павлик Роман — Миротин.
Ч. 3260. о. Гнат Дмитро — Потік вел.
Ч. 2816. о. Савицький Дмитро — Явірник.

Сотрудництва одержали :

Ч. 2438. о. Гадзевич Онуфрій — сам. сотр. Рудки.
Ч. 2965. о. Лазор Ярослав, — Перемишль.
Ч. 3075. о. Блавацький Ілля — Турка.
Ч. 3261. о. Іванчук Волод. — сам. сотр. Сушиця рик. 
Ч. 4174. о. Кошель Степан — Нижанковичі.

Померли.

о. Салаш Михайло, завідатель в Плоскім 22/V. 
о. Чайковський Кирило, парох в Потоці вел. 17/VI. 
о. мітрат Др. Василь Левицький, крилошанин гр. кат. 

Капітули в Перемишлі 28/VII.
о. Евген Копистянський, парох в Скороднім 12/VIII. 
о. Тихович Иосиф, парох в Ляшках гостинц. 17/VIII. 
о. Кульматицький Юліян, парох в Дроздовичах 1/ІХ. 
о. Залєський Василь, парох в Журавиці 18/ІХ.

Душі їх поручається молитвам Всеч. Духовенства.

В ід  гр. кат. Еп. К о н с и с т о р і ї .

Перемишль дня ЗО. вересня 1935. р.

о. Микола Грицеляк
канцлер.

t ЙОСАФАТ
Епп.

Накладом гр. кат. Еп. Консисторії в Перемишлі
Друкарня гр. кат. Капітул* в Перемишли.



II. НАСТЬ.

Вияснення
в справі відношення до „Українського Бескида".

На щораз частіші запити з боку священиків в справі 
відношення часопису «Український Бескид* до священи- 
чого Товариства «Епархіяльна Поміч« у Перемишлі і — 
як у нас кажуть — до «висілих духовних кругів«, виясню
ється що слідує:

Товариство «Епархіяльна Поміч«, рахуючись з поваж
ними труднощами у дальшому видаванні дієцезального тиж
невика «Бескид*, рішило зліквідувати його в грудні 193В р., 
а користаючи з нагоди приняло пропозицію від редакції 
тоді новоповсталого в Перемишлі тижневика «Український 
Бескид« — на чолі котрої стоять світські люди — і пере-„ «J • uдало їй свій часопис.

Товариство «Епархіяльна Поміч* не було ніколи ані 
тепер не є власником «Українського Бескида« і ввиду cero 
відпадають усякі сумніви дотично питань, чи редакція 
«Українського Бескида« в чімнебудь заступає становиско 
духовних кругів.

За Виділ Тов-а „Епархіяльна Поміч“
Перемишль, дня ЗО. вересня 1935 р.

о. Орський Онуфрій f  ЙОСАФАТ
секретар ГІрезид, Тов-а ,,ПЕП“.
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П р о т о к о л
XIV. Загальних Зборів Тов-а П. Е. П., які відбу
лися дня 2. липня 1935 р. в Перемишлі в салі

гр. кат. Дух. Семинарії.

О год. 9. відправив о. прал. Ґмитрасевич в катедр. 
церкві Службу Божу в наміренні Тов-а.

ДНЕВНИЙ ПОРЯДОК.

Отворення Зборів;
Відчитання протоколу Заг. Зборів;
Звіт з діяльности уступаючого Виділу;
Звіт Провірної Комісії;
Вибір 5. членів і 2. заступників нового Виділу; 
Вибір Провірної Комісії.
„Будова парохіяльних згл. церковних домів“ -— 

реферат о. Крил. Мариновича Иосифа ;
Внески й запити.

Ad 1) По відспіванню молитви »Царю небесний* 
отворив Збори о год. 10-ій під неприявність Президента 
Тов-а їх Ексц. Кир Иосафата і І. Містопрезицента їх 
Ексц. Кир Григорія Впр. о. Прал. Волод. І митрасевич 
короткою промовою, в якій підчеркнув позитивні сторінки 
розвитку Тов-а, яке мимо тяжких обставин часу сповняв 
свою ціль та несе по думці статутів значну матеріальну 
й моральну поміч духовенству й вірним нашої Епархії. 
Згадав память померших 14-ох членів Тов-а. В біжучому 
році померли слідуючі бл. п. 0 .0 . :  Дуркот Петро, Корда- 
севич Роман, Демянчик Роман, Прокіп Іван, Флюнт Зено- 
вій, Крушинський Теодор, Др. Винницький Роман, Шум- 
ський Лев, Кульчицький Семен, Чапельський Антін, Дуркот 
Волод., Пясецький Зеновій, Зятик Максим і Чайківський 
Кирило. їх память помянули присутні молитвою. По ствер
дженні, що всі формальности що до скликання 3  іг. Зборів

1.
2 .
3.
4.
5.
6.
7.

8 .
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точно заховано і що є достаточний комплєт, о. ГІралат 
Ґмитрасевич упросив на предсідника Зборів о. Крил. 
Хотинецького Кипріяна, а на Секретарів О.О. Черкав- 
ського Івана і Кузьмича Нестора. О. Предсідник, обнявши 
провід Заг. Зборів найперше вносить, щоби вислано деле
гацію зложену з В-ох Огців до їх Ексц. Кир Йосафата 
і Кир Григорія з чолобитнею і подякою за їх працю для 
нашого Тов-а. В склад делегації увійшли за одноголосною 
згодою всіх присутних 0 .0 . :  Дороцький Мих., Борисевич 
Андрій і Гірняк Мих.

Ad 2) У справі відчигання протоколу з попередних 
Заг. Зборів порішено на внесок о. Ґоцького Брон. його 
не читати, а прочитати тільки самі ухвали і дезідерати. 
їх прочитав о. Орський Он.

Ad 3) Звіт з діяльности Виділу і Секцій за попередний 
рік зложив секретар Тов-а.

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

Ad 4) Іменем Провірної Комісії .здав звіт о. Бр. Соць
кий. Провірено інвентар всіх недвижимостей та касове 
діловодство. На основі провірених рахунків і цілого діло
водства, що їх знайдено в належитому порядку, ставить 
іменем Провірної Комісії внесок:

Загальні Збори уділяють уступаючому Виділови абсо- 
люторію за 1934/35 р. з подякою.

Крім cero ставить о. Ґоцький Бр. єіце такі окремі 
внески:

а) Заг. Збори рішають просити Виділ, щоби він уді
ляв священикам поміч в будові гіарох. згл. церковних до
мів через виготовлення їх плянів фаховими силами та вже 
затверджених Воєвідством. Видатки буде покривати Виділ 
з фонду правної оборони, яка ще не увійшла в життя.

б) 3  огляду на те, що ухвала тамтогорічних Заг. 
Зборів про підБисшення місячної вкладки з 2'50 зл. на 
З зл. в ціли створення фонду негайної помочі не увійшла 
в життя, а потреба такого фонду в теперішних часах є 
пекучою, Заг. Збори порішують: Місячна вкладка виносить 
2 ’50 зл. З  неї призначується від тепер 1 зл. на творення 
позичкового фонду а 50 сот. на фонд негайної помочі.

в) З іг . Збори уповажняють Виділ Тов а набувати, 
обтяжати і позбувати реальности Тов-а а з окрема уділя-
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ють Видіпови повновласть для остаточного полагодження 
купна нового дому в Перемишлі при вул. Владича 22.

По обширній дискусії над звітами Виділу і Провірної 
Комісії, принято одноголосно внески Провірної Комісії про 
уділення Виділови абсолюторії з діяльности і рахунків за 
1934/35 р. з подякою та уділено Виділови повновласти по 
§ 34 т. и. статута.

Внески Провірної Комісії у справі уділювання Виділом 
помочі для духовенства при будові парох. згл. церковних 
домів та у спраьі створення фонду негайної помочі порі
шено відложити до 7. т. дневного порядку Заг. Зборів.

В міжчасі вернула делегація від їх Ексц. Кир Йоса- 
фата. О. Борисевич заподав до відома присутним сердечну 
подяку їх Ексц. Кир Йосафата за память та Архієрейське 
Благословення для праці й розвитку нашого Тов-а. їх 
Ексц. Кир Григорія не застала делегація дома.

Ad 5) Слідував вибір 5. членів і 2. заступників нового 
Виділу. Вибрано той сам Виділ, а іменно 0 0 . :  Борисевича, 
Василькевича, Грицеляка, Мягкого і Орського а на заступ
ників 0 0 .  Зятика і Лопачака.

Ad 6) До Провірної Комісії вибрано одноголосно 0 0 . :  
Ґоцького Бронисл., Войтовича Петра і Малецького Онуф.

Ad 7) Справу будови парох. згл. церковних домів ре
ферує о. Крил. Маринович. Підносить важність сеї пекучої 
і конечної справи і заподає середники в ціли переведення 
її в життя.

По короткому рефераті о. Крил. Мариновича вивяза- 
лася жива дискусія. В ній забирали голос 0 0 . :  Черкав- 
ський Юрій, Лебедович, Борисевич, Дороцький, Крил. 
Гриник, Гірняк, Чавс, Косонога і Прал. Ґмитрасевич. Всі 
Отці висказували з одної сторони свій погляд на актуаль
ність і конечну потребу будови парох. згл. церковних до
мів та з другої сторони підносили ріжного рода труднощі 
фінансової натури злучені з придбаннєм площі чи будовою 
таких домів і подавали середники до зреалізування сеї 
пекучої справи.

По дискусії над рефератом отворено дискусію над 
внесками Провірної Комісії у справі уділювання Виділом 
помочі при будові парох. згл. церк. домів та у справі 
утворення фонду «негайної помочі*.
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В довшій дискусії над тими внесками Провірнсї Комі
сії забирали голос О О .: Гірняк, Борисевич, Ґоцькии,
Хомань, Черкавський Юрій, Прад. Решетило, М а р и н о в и ч ,  
Чавс. З  висліду дискусії показалося, що виринуло три 
внески у справі створення ф онду негайної помочі.

а) Внесок о. Борисевича, щоби сейчас виділити з по
зичкового фонду квоту 500 зол. на фонд негайної помочі.

б) внесок о. Черкавського, щоби в першому році 
істнування cero фонду створити фонд в квоті 3.600 зол. 
а в слідуючих роках евентуальні браки доповняти і

в) внесок Провірної Комісії.
Принято більшістю голосів внесок Провірної Комісії, 

а іменно що від тепер призначується з місячної вкладки 
по 50 сот. на фонд «негайної помочі*.

Рівнож уділено повновласть Президиї, уділювати під
моги у негайних випадках поза засіданнєм Виділу. Прези
дія заподасть тільки до відома Виділови на найблизшому 
засіданні факт уділення підмоги а Виділ приймаючи се до 
відома, порішить, чи ся підмога має бути зворотною чи 
без зворотною.

Рівнож принято висше згаданий внесок Провірної 
Комісії у справі уділювання Виділом помочі для духовенства 
при будові парох. згл. церковних домів. .

Ad 8) При останній точці дневного порядку ставить 
о. Прал. Решетило іменем VII-ої Секції в ціли урухомлення 
її діяльности такі внески:

а) Заг. Збори одобрюють проект Виділу у справі 
створення фонду підмоги церквам з вкладок церквей-членів.

б) Допомоги церквам належать уділяти доперва по 
4—5 літах істнування cero фонду.

в) Беззворотні згл. зворотні підмоги належить уділяти 
тільки таким церквам-членам, що не залягають з вкладками.

В дискусії над тими внесками забирали голос ОО.: 
Калинич, Прал. Решетило, Мазяр Дмитро і Лебедович. 
Вони підносили актуальність сеї справи та просили при- 
сутних Отців впливати на то, щоби всі церкви ставали 
членами сеї VII ої секції.

Внески о. прал. Решетила одноголосно принято.
О. Хомань Матвій звертається з проханнєм до при- 

сутних членів Тов-а о уділення підмоги на будову церк.
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дому в Слебідній. Прохання спрямували Заг. Збори під 
розгляд Виділу Тов-а.

о. Демко звертається до присутних 0 0 .  з проханнєм 
у справі єще більшого поширювання молитовника, що не
забаром мається появити у збільшеному виді.

По вичерпанню дневного порядку вносить о. Пред- 
сідник Многолітствіє Св. Отцеві. В імени Зборів складає 
щиру подяку їх Ексц. Кир. Йосафатови і Кир Григорієви 
за праці около розвитку нашого Тов-а. Обом Преосвя- 
щевим відспівано Многолітствія. Також присутним членам 
подякував о. Предсідник за чисельну участь в Заг. Зборах.

о. Прал. Гмитрасевич в імени Тов-а складає подяку 
о. Крил. Хотинецькому за провід у Зборах.

Піснею «Достойно єсть« закінчено Заг. Збори.

Перемишль, дня 2 липня 1935.

о. Он. Орський
Секретар.

о. Волод. Гмитрасевич
Містопрез. Тов-а.
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Поручення нових видань.

Поручається Всеч. Духовенству слідуючі вельми корисні 
і дешеві релігійні видання нашого священичого іовариства 
«Епархіяльна Поміч «:

1) Короткий Катехизм або найважніші правди 
христіянсько-католицької реліґії.— Сторін 64., 10 ілю
страцій. Окрім катихизмових правд є в книжочці : Приго- 
товання до св. Сповіди, Приготовання до св. Причастя 
і Щоденні Молитви. Ціна 20 сотиків.

Книжочка надається для дітей з огляду на ілюстрації 
та Приготовання до св. Тайн та для дорослих як коротке 
зюрання наиважніших правд з науки релігії.

2) БІЛЬШИЙ МОЛИТОВНИК ДЛЯ ВСІХ — сторін 192. 
Ціна 20 сотиків.

Видання ці з огляду на цінний зміст і дешеву ціну 
посідають усі дані, щоби могли найтися в руках якнай
ширших кругів вірних.
Адреса: „Епархіяльна Поміч“ Перемишль, пл. Чацкого 3.



РІК 1935. Жовтень-Листопад. Ч. Х-ХІ.

Ч ЕРЕМ И С Ь К І Е Л А Р Х І Я Л Ь Н І

вщомооти
Ч. 5434/917. — В справі Празника св. Священому-

о
ченика Иосафата.

<_ї
Сегорічний Празник св. Священомученика Иосафата 

переноситься на неділю, дня 1. грудня.
Перед Празником треба всюди відправити тридневницю 

згл. девятницю а саме, кождого дня відспівати молебен до 
св. іїосзфата, а де зібралобся більше число вірних, зро
бити се при виставлених Найсв. Тайнах, а при тім виго
лосити коротку проповідь і відспівати Суплікацію.

В сам день Празника (в неділю 1. грудня) треба від
правити торжественну Службу Божу в честь св, Иосафата 
з відповідною проповідю, по Службі Божій відспівати »Тебе 
Бога хвалим8 і уділити благословення Найсв. Тайнами.

В неділю перед Празником заохотять Всч. 0 0 .  Душ- 
иасгирі вірних, щоби численно приступали до св. Тайн.

Ч. 5498. — Конкурс на опорожнені парохії.

З  речинцем до 31. грудня 1935 виставляються на кон
курс слідуючі опорожнені парохії:

Деканат Балпгородськнп: 1. Гочев, 2. Загочевє. Бірчан- 
ськнй. Явірник руський. Жовківськт\ 1. Кунинська воля,
2. Пили, 3. Смереків. Жукотннськиії\ 1. Липє, 2. Михновець.
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Любачівський: Синявка. Лупківськнй: 1. Воля мігова, 2. Пуп
ків, 8. Манів. Лютовиськпй: Скородне. Мостпськнй: Ляшки 
Гостинцеві. НпЖанківськпй: Дроздовичі. Перемпськпй: Вапівці. 
Порохницький: Крамарівка. Равськт: Голе равське. Радимнян- 
ський: 1. Болестрашичі, 2. Журавиця. Сінявський: Майдан 
сінявський. Старосамбірськпй: 1. Лінина мала, 2. Лопушанка 
хомина, 3 Потік великий. ПідбуЖський: У рож. Старосільський: 
Билияі. Тіснянськнй: 1. Ветлина, 2. Крива ад Тісна, В. Лопінка, 
4. Терка, 5 Яблінки. Турчанськш: Яблінка вижна. Чесанів- 
ський: Плазів. Яворівськнй: Порудно.

Прощення внесені не по формі і не заосмотрені по
трібними залучниками, а особливо без свідоцтва конкурсо- 
вого іспиту як і ті, котрі вплинулиб по дни 31. грудня 
1935, будуть уважані як безпредметові.

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

При тім Еписк. Ординаріят повідомляє всіх Отців, на 
міряючих внести подання о приняття в спис на висше зга
дані парохії, шо 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.

Ч. 4498/850. В справі заказу хоронення військових 
осіб на воєнних цминтарах та на віддільних ча
стинах на цминтарах віроісповідних чи громад

ських т. зв. кватирах воєнних.

Міністерство Релігійних Віроісповідань і Прилюдної 
Освіти віднеслося тут під дн. 22. червня 1935 Ч. V-3624/34 
з проханням щоби заказати хоронити тіда осіб військових 
або цивільних, що померли в часі мира, на цминтарах 
воєнних або на воєнних кватирах виділених на цминтярах 
віроісповідних чи громадських без дозволу дотичного Воє- 
відства.

Поручаємо Всч. 0 0 .  Душпастирам точно примінюва- 
тися до cero розпорядку Міністерства.
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Х Р О Н І К А .
Іменовання.

Ч. 4866. о. Мельничук Антін, парох в Сіняві — Сіняв-
оськии декан.
Ч. 4535. о. Попіль Лев парох в Хащові — завідатель 

жукотинського деканату.
Референти Еп. Констисторії: о. Др. Кузич Іван, о. Др. 

Мельник Михайло, о. Др. Масляник Франко, о. Др. Денько 
Микола, о. Др. Граб Стефан, о. Др. Голинський Володи
мир і о. Городиський Михайло.

Канонічну інституцію одержали:
Ч. 4155 о. Бобровський Микола — Коропуж.
Ч. 4552. о. Трицєцький Василь, — Смільник.
Ч. 4864. о. Заболоцький Теодор —• Добрусин,
Ч. 5872. о. Мандзеватий Григорій — Дрогомишль.

Завідательства одержали:
Ч. 4438. о. Кот Іван — Стефкова.
Ч. 4439. о. Сальвицький Лев — Вощанці.
Ч. 4462. о. Сендзік Іван — доїздж. Дроздовичі.
Ч. 4864. о. Скаб Михайло — Мігова.
Ч. 4724. о. Лозинський Володимир — Журавиця.
Ч. 5347. о. Михайлів Данило —- Порудно.
Ч. 5372. о. Цепинський Роман — Вапівці.
Ч. 5425. о. Мисик Любомир — Крамарівка.
Ч. 5437. о. Рудяк Василь — Болестрашичі.
Ч. 5402. о. ГЦепанський Микола — Звертів.
Ч. 5481. о. Тимчук Семен — Посада риботицька.

Сотрудництва одержали :
Ч. 4440. о. Оріховський Дмитро — Волчищовичі.
Ч. 4441. о. Лопадчак Іван — Комарники.
Ч. 4670. о. Білий Стефан — Стрілки.
Ч. 4749. о. Саноцький Петро — упр. Жовтанці.
Ч. 5413. о. Кобат Іван — Тартаків.

В ід  гр. кат. Еп. К о н с и с т о р і ї .  
Перемишль дня 12. листопада 1935. р.

о. Микола Грицеляк 1 НОСА
канцлер. Епп.

Накладом гр. кат. Еп. Консисторії в Перемишлі
Друкарня гр. кат. Капітули в Перемишли.
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II. НАСТЬ.

Додаток до Протоколу Ваг. Зборів Т-ва П. Е. П. з дня 
2. липня 1935. (Гл. Еп. Від Ч: VII.—IX).

Звіт з діяльности Виділу Тв-а П. Е. П., за час від 
1. черня 1934 до 1. червня 1935.

Тов о ПЕП, числить тепер 628 членів. Минувшого року 
було 621 членів. Нових членів прибуло 21, убуло 14 членів. 
Покищо не є вирішена справа членства давних членів-свя- 
щеників перебуваючих на території Лемкіщини, котрі 
В ЧИСЛІ 98-ох членів з одної сторони не зголосили фор
мально свойого виступлення, а з другої не платять член
ських вкладок.

В біжучому році відбув Виділ 10 засідань. На них 
застановлявся він у першій мірі над переведенням в життя 
ухвал і дезідератів минувших Заг. Зборів.

Передовсім показалися великі труднощі у переведенню 
в житя у х в а л и  З а г . З б о р і в  що д о  с т в о р е н н я  С ек
ції » П р а в н о ї о б о р о н и  с в я і ц е н с т в а  і ц е р к о в н и х  
та п а р о х і я л ь н и  маєткі в . »  Всесторонному обговоренню 
сеї справи присвяченно два засіданя. Вислухано обширні- 
шого реферату о. крил. Мариновича Иосифа.

Переведення в життя сеї Секції вимагає з одної сто
рони більших фондів, а з другої сторони ззавгажування 
більшого числа фахових сил. Впрочім сю справу трактує 
дальша виборча Комісія з рамени Виділу, яка до тепер не 
могла ще викінчити своїх праць та заподати Виділови кон- 
кретното проекту з огляду на зрозумілі труднощі, що їх 
в таких випадках треба предвидіти. Зрештою не булоби 
тяжко отворити таку хосенну установу, але треба рахува
тися з евентуальною потребою більших фондів, що їх 
мусілиби покривати члени Тов'а дорогою надзвичайних 
додатків до вже істнуючих вкладок, а ясна річ, що нині 
з огляду на зубожіння духовенства та зогляду на дотепе
рішні обтяження ніяк не можливо нових тягарів на духо
венство накладати.

Справа отверта і Світлі Збори може схочуть в тій 
справі висказатися.

Останні Заг. Збори позволили переносити що місяця
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з позичкового фонду до фонду правної оборони квоту 
50-100 зл. Сю ухвалу під формальним оглядом легко зреалі
зувати але Контрольна Комісія запропонує Світлим Зборам 
в не с о к ,  п р и з н а ч и т и  сю к в о т у  на  с т в о р е н н я  осо- 
б л и в ш о г о  фонду « Н е г а й н о ї  п о м о ч і *  п р и з н а ч е н о ї  
для н е д у ж и х  священиків.

Друга важна справа, що над нею Виділ застановлявся, 
це с т в о р е н н я  « Е м е р и т а л ь н о г о  фонду для гр.  кат.  
с в я ще н и к і в  П е р е м и с ь к о ї  Е п а р х і ї * .  Останні Заг. 
Збори приняли з деякими змінами предложний Виділом 
«Правильник* тогож фонду та порішили, що членська вкладка 
до Е. фонду має виносити по 1 зл. місячно по висказан- 
нюся деканальних зборів зглядно поодиноких священиків 
в сій справі.

На інших засіданнях порушував Виділ такі важніші 
справи, як:

І) О п і к а  над с и р о т а м и ,  II) С к р і п л е н н я  по
з и ч к о в о г о  фонду,  III) п і дмог а  ц е р к в а м ,  IV) В и д а в 
н и ч а  д і яль ні с т ь ,  і V) Б і ж у ч і  с п р а в и .  v

І) О п і к а  над с и р о т а м и  і у б ог ими у ч е н и к а м и. 
На повному удержанню Тов-а був cero року сирітський 
Захист в Новосілках під проводом С. С. Служебниць Н. 3. 
Пр. Д. М. а з прислугою всіх 22 осіб.

З  повного удержання Тов-а користало В учнів тутеш- 
ної гімназії а то: Дубек Тадей, Залуцький Микола, Юрчак 
Ярослав і один ученик вселюдної школи ім. ІХІашкевича 
Бориславський Степан. Cero останнього порішено віддати 
до інтроліґаторні п. Маївки в Перемишлі.

З  підмог Тов а користала рівнож «Захооонка Еп. 
Помочі« в Яворові, що її провід віддано СС. Йосифіткам.

До ужитку захоронки в Устриках дол. відступлено 
тамтейшу реальність Тов-а, котре оплачувало за неї по
датки та асекурацію.

З  одноразових підмог Тов-а користало понадто біль
ше число убогих учнів ріжного оода шкіл так місцевих 
як і поза місцевих.

Кошта удержання захистів представляються так:
Захист в Новосілках .̂................................  5.250'00 зл.
СС. Василіянки і СС, Йосифітки.............  1.785*00 »
Підмоги ученикам..........................................  2.816*00 зл.



102

II. ) Ск р і п л е н н я  п о з и ч к о в о г о  фонду:  Управа
V.-ої Секції відбувала свої засідання перед кождим засі
данням Виділу, для котрого приготовляли внески у справі 
уділювання священикам зворотних підмог.

Від хвилини утворення Апостольської Адміністрації на 
Лемківщині здержувався Виділ з уділюванням зворотних 
підмог тамтеишим священикам а членам нашого І ов-а. 
В ціли забезпечення сплачування зворотних підмог згада
ними священиками, Виділ віднісся до Апостольської Адмі
ністрації з проханням приняти на себе обовязск, стягати 
що місяця дотичним членам довжні рати з їх дотації та 
пересилати до каси Тов-а в Перемишлі. Ординаріят Апост. 
Адміністрації повідомив наше Тов-о, що він є готовий по- 
ручити своїй Канцелярії стягати довжні рати з місячної 
дотації довжника та пересилати їх до нашого Тов-а, однак 
лишень на виразне прохання інтересованого і по залуче
ному до прохання пляну сплати. Се рішення Апост. Адмі
ністрації, заподасть Виділ до відома заінтересованим свя
щеникам на Лемківщині.

Розбудова та скріплення позичкового фонду було го
ловним старанням Виділу. Позичковий фонд виносить під 
сю пору 58.538'00 зл. Минувшого року виносив 47.207'50 зл. 
Зі зворотних підмог користало в біжучому році 280 свя 
щеників а минувшого року 224 свящ.

III. Пі д м о г а  ц е р к в а м.  Cero року одержали без-
зворотні підмоги тільки слідуючі церкви: церква в 1 ар-
навці Лежайського деканату — 100 зл. і церква в Роз
борі округл. — 100 зл. Управа VII-ої Секції у дбайливости 
про оживлення сеї так актуальної Секції помістила в Епар. 
Відомостях за 1984 р. Ч. VII. (Листопад Грудень) заклик 
до Духовенства у справі відправлення двох Акафістів 
в означених Заг. Зборами речинцях та у справі евенту
ального урядження збірки на підмогу церквам. Згадана 
Управа в томуж заклиці пригадала Церквам-членам на
шого Тов-а обовазок вирівнювання залеглих та вплачу- 
вання біжучих вкладок.

З  огляду на брак фондів— і cero року ся Секція не 
могла проявити живішої діяльности. І тут Управа VII-ої 
Секції поставить Світлим Зборам відповідні внески в ціли 
урухомлення сеї Секції.

IV. В и д а в н и ч а  ді яльні сть .  У п р а в а  VI-ої Секції,
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виповняючи дєзідерат минувших Заг. Зборів, відступила 
видання Н им накладом книжочки о. Дгроцького п. н. 
„Христові страсти“ видавництву „Криниця“ в Перемишлі, 
яке сю книжочку видало II им і ІІІ-им накладом.

Виділ порішив видати власним накладом „Молитовник 
для всіх“ , побільшений до 3-ох аркушів, в опрацюванню 
о. Голинського в кількости 50.000 примірників.

Рівнож порішено видати накладом Тов-а „Катехізм“ 
в опрацюванню о. Голинського. Обі книжочки вже дру
куються та незадовго появляться до поширення.

Одним з головних старань Виділу була с п р а в а  
б у д о в и  н о в о г о  дому в П е р е м и ш л і  при вул.  
О с і н с ь к о г о  Ч. 5. на місци розібраної хати на реальности 
Тов-а. Ся справа була предметом обговорення майже кождого 
засідання Виділу. До сеї так дуже актуальної справи ста
вився Виділ з належним розумінням та розглядав зріло всі 
труднощі, які з бігом часу виринали. Справа будови дому 
є на дорозі до скорого зреалізування.

Н а г р о б і  бл. п. П а р а с к е в і ї  К с ь о н ж е к  з р. 
ПДирба  у Я в о р о в і ,  котра нашому Тов-у записала свою 
реальність, п о с т а в л е н о  в біжучому році н а г р о б н и к  
коштом 225 зл.

Предметом нарад Виділу була рівнож с п р а в а  з а 
г а л ь н о г о  у н о р м о в а н н я  в і д н о с и н  мі ж н а ши м 
Тов - ом,  а в и д а в н и ц т в о м  ч а с о п и с у  »Укр. Б е с к и д«. 
Вибрана для цеї справи Комісія, предложить її до вирі
шення новому Виділови.

У в и п о ч и н к о в о м у  домі  в Ж е  т е с т ов і  на Лопаті 
справлено в біжучому році ще деякі конечні річи для 
каплиці і поставлено паркан.

Нашому випочинковому домові надано титул:  »Дім 
св. Й о с и ф а т а  для  с в я щ е н и к і в « .

Виділ порішив дати священикам ч л е н а м  н а ш о г о  
Т о в - а  25% з н и ж к и  в і д  н о р м а л ь н о ї  ц і н и  д е н 
н о г о  у д е р ж а н н я  з а  п е р е б у в а н н я  у т ом у ж 
д о м і .  Іншим особам зможе Заряд тогож дому уділювати 
таку саму знижку тільки за дозволом Виділу.

Вкінци Виділ просить 3. Збори повновласти для себе 
по мисли § 34 т. и. уставу з окрема для остаточного 
полагодження справи купна нового дому при вул. Вла- 
диче ч. 22.
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Ось се найважніші справи, що були предметом старань 
Виділу в біжучому році. Діяльність Виділу доповнить єтце 
Контрольна Комісія, звіт касієра та евент. провідники по
одиноких Секцій. .

Зчподаючи отсю свою діяльність, Виділ просить нинішні 
Світлі Збори розглянути всі у томуж звіті порушені справи, 
заподати до них свої цінні завваги а новому Виділови вка
зати напрямні директиви до дальшої праці та успішного 
розвитку нашого станового Тов-а.

Виділ просить всіх членів нашого Тов-а не тільки 
о матеріяльну поміч іцо її дають Всч. Отці своїми жерт- 
венними вкладками але у першій мірі о поміч моральну. 
В нинішних часах, повних так многих ударів, що планово 
змагають до заломання передовсім душі і характеру нашого 
Духовенства, тільки наша станова організація зможе нас 
всіх в єдности і любови скріпляти матеріально а ще більше 
морально. Наша будучність тільки у наших власних руках,

ґ* • и • и • * и • и • •сеото у нашій сильнш, здисциплшованіи становій організації.

П е р е м и ш л ь ,  дня 2. липня 1985.

о. Орський Онуфрий
секретар Тов-а.



РІК 1935. Грудень. Ч. XII.

П Е Р Е М И С Ь К І ЕПАРХІ ЯЛЬНІ

ВІДОМОСТІ!
Ч. 5972. — В справі сегорічного Празника 

Непорочного Зачаття Божої Матери.

В діли гідного відсвяткування cero Празника поручаємо 
Всч. ОО. Душпастирям, щоби:

1. заохотили всіх вірних до приняття св. Тайн в день 
Празника;

2. приготовили їх на се торжество девятидневним або 
принайменше тридневним богослуженням в честь Непороч
ної Богоматери;

3. по Службі Божій в день Празника посвятили Непо
рочно Зачатій свої парохії, по нисше заподаному взорі.

Всч. ОО. Катехити заохотять до участи в сих тор
жествах шкільну молодь. --

Якт посвяти Непорочному Зачаттю Божої Матери.
Непорочно Зачата Пречиста Діво Маріє!

Отеє я ...................... негідний Твій слуга, бажаю віддати
як найбільшу честь і славу Твойому Святому Непороч
ному Зачаттю. В тій діли, в присутности всіх хорів не
бесних, Ангелів і Святих, вибираю Тебе, Пренепорочна 
Діво Маріє, за особливійшу Покровительку неї парохії 
і всіх єї вірних, та посвячую Тобі всі родини, їх хати 
і домівства з добутком і майном. Благаю Тебе через лю-
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бов Твого Сина Ісуса, прийми нас — Царице світа! — 
всіх, за Свої діти. Будь нам Матірю, Покровителькою, 
могучою Заступнинею перед Богом. Упроси нам ласку 
уникати гріхів, любити Бога і ближнього та повнити 
у всім святу волю Божу. Упроси нам, найлучша наша 
Мати! всі ласки потрібні нам до ведення праведного, 
святого життя а особливо ласку витревання в доброму 
до смерти.

Прийми під Покров Твойого Непорочного Зачаття 
ввесь наш нарід. Упроси йому добрих і мудрих провід
ників, яким лежалоби на серці не тільки дочасне добро, 
але перш за все вічне щастя свойого народу.

Запевни нам, небесна Царице! спасення наших душ, 
щоби ми всі з Тобою в небі могли радіти небесним ща
стям во віки вічні. Амінь.

(Змовмо о потреби Церкви всі разом три рази „Богородице
Діво“.)

Богородице Діво ..............

Ч. 5939. — Подяка за желання.
З  нагоди моїх сегорічних лмянин я одержав від Всч. 

урядів деканальних і поодиноких Отців і вірних желання. 
Кождому з поодиноких Всч. Отців і вірних я старався зло
жити мою щиру подяку на письмі. Однак ще й сею доро
гою складаю всім Всч. Отцям і вірним, зокремаж Впов. 
Інтелігенції і Інституціям міста Перемишля, що мені зло
жили желання, мою найщирішу подяку за зичливість, яку 
мені ари нагоді моїх імянин оказали.

Перемишль, дня 9. грудня 1935.

t  ЙОСАФАТ, Епп.

Ч. 5940. — В справі пересилання метрикаль- 
них копій до Епп. Консисторії.

З  покпиком на тутешнє розпорядження Ч. 3447. по
дане в »Епарх. В'домостях« Ч. V. з 1934 р. ст. 93., Епп. 
Констисторія поновно поручає цим парохіяльним урядам
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що з пересилкою метрикальних копій залягають, надіслати 
тут неприслані ще копії найдальше до кінця лютого 1936 р.

Якщо до цего часу метрикальних копій до тутешньо
го архіву не надішлеться, Епп. Консисторія буде змушена 
полагодити сю справу на кошт Отців, що cero обовязку не 
виповнили.

Ч. 5370. — Повідомлення в справі відпустів.
• 1 : - fcS • '

Свящ. Конгрегація для Східної Церкви подає до відома 
під пн. 21. липня 1935, що по постанові Св. Вітця Папи 
Пія IX. у всіх справах догичачих відпустів треба удаватися 
до св. Апост. Печітенціярії (Пор. Acta Ар. Sedis 1935 
п. 11 ст. 379).

Ч. 4838. — Поручається книжку Видавництва „Ру
салка" у Львові п. н. „Наука Сектантів і Като

лицька Церква".

Видавництво „Русалка“ — Релігійна Книгозбірня ви
дала книжку п. н. «Наука Сектантів і Католицька Церква*.

З  огляду на актульний зміст поручається сю книжку 
Всч. Духовенству. Ціна книжки виносить 4 зол. Можна 
її на бути у Видавництві »Русалка«, Львів, ул. Ольшев^- 
гького 11.

Ч. 5991. — Збірка на „Петрів гріш" в 1935 р.
Арламівська воля 1.56 зл., Артасів 5.—, Бушковичі

4.50, Болестрашичі 5.05, Бориня 5.—, Борислав 14.54, 
Болохівці 3.70, Бабина 5.—, Биків 2—, Бітля 5.— , Бі- 
галі 7.80, Білич горішний 1.85—, Биків 11.—, Букова 
8.63, Березка 2 20, Бобровська Анна 10.— , Бахів 3.—, 
Баранчичі 6.—, Будинин 4.— , Барич 10.— , Бенькова 
вишня 1.50, Биличі 8.50, Брониця 4.—, Белз 5.—, Ба- 
лигород 1.50, Вяцковичі 4.— , Ветлин 5.— , Вацевичі 6.28, 
Вербяни 3.—, Вороблевичі 5.—, Вільшаниця 2.90, Вапів- 
ці 2.25, Вороблячин 3.05, Ванькова 6.— , Вільшани 6.—, 
Волоща 5.35, Воля Якобова 5 33, Віліка Мазов. 4.60, 
Воютичі 7.— , Вілька Кун. 2.50, Вощанці 8.48, Валява
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12.50, Ванів 4.—, Городище 11.— , Горбачі 8.— , Го' 
ловецько г. 4.12, Горожанна В. 7.— , Грімно 7.86, Го- 
рожанна М. 2.50, Годині 4.50, Грушатичі 1.— , о. Крил. 
Гриник 5.—, Горинець 5.40, Галівка 4—, Гребенці 6.48, 
Добрачин 3.—, Двірці 2.17, Дубрівка 4.31, Дрогоїв 4.—, 
Далява 8.54, Добрусин 8.—, Добромиль 11.—, Дністрик 
0.50, Дубно 5.—, Дубляни 7.40, Диниска 4.50, Дахнів
9 .—, Дроздовичі 3.80, Дорожів 5.— , Жапалів 5.90, Ж у
ків 10.60, Журавці 3.—, Жужель 5.—, Жовква 25.—, 
Желдець 8.—, Жабче мур. 5,16, Залуж 2.15, Залокоть 3.—, 
Забірє 3.— З.болки 315, Звертів 6.— , Залісє 5.—, Загірє 
4.17, Завищень 3.72, Кульчичі 3.40, Куликів 6.— , Корнало* 
вичі 2—, Колоденце 3.60, Карів 3.—, Красне 5.— , Колодно 
15—, Кавсько 10.—, Ксровиця 7.— , Конів 5 .- , Квасинина 
5.40, Кристинопіль 28 .—, Коростенко 10.61, Крехів 5.50, 
Комарно 22.— , Клоковичі 2.—, Коровники 5.—, Крупець 
2 .— , Криниця 1.22, Конюшки туліг. 2.59, Кречовичі 9.—, 
Лопушанка Хом. 2.—, Липа 3.—, Лісковате 3.—, Лімна 3—, 
Лукове 5.—, Любині 2.50, Липовець люб. 2.— , Ліщовате 
6.03, Любелля 6.50, Лігиня 5.—, Лівчиці 5.—, Лопушниця
2. —, Лужок дол. 3.50, Лівча 2.50, Лютовиска 4.80, Ліско 
9.31, Лімна 8.34, Лішня 5.—, Млини 2.—, Монастир 3.— , 
Майдан сін. 4.— , Манів 6.—, Мишлятичі 5.— , Миротин 
12.14, Милків 2.50 Маковиско 7.—, Малнів 5,—, Мокряни
2.50, Мякиш Новий 5.— , Макова 5— , Мокротин 4.45, Маге- 
рів 5.—, Мацьковичі 3.—, Мостиска 6.— , Медвежа 7. —, 
Монастирець 4.55, Мацошин 8.50, Михайлевичі 11.47, Мал- 
нівська В. 2.50, Малковичі 3.— , Мединичі 4.—, Мигова 5.— , 
Недільна 4.15, Нагачів 5.—, Нове село 12.— , Нагуєвичі
3. —, Нагірці 8.70, Наконечне 5.—, Ніновичі 1.51, Нисмичі
2.10, Острів 4.87, Ожанна 4.04, Олешичі 5.— , Пралківці
8.10, Підбуж 9.68, Підгайчики 2.50, Пили 3.— , Посада риб.
6.—, Перимишль питомці дух. Сем. 10.60, Потилич 10.—, 
Піски 10.50, Пагіартно 3.— , Перемишль. III. чин 1.80, По
пелі 2.— , Погірці 4.20, Поздяч 7.50, Подільці 5.40, При
стань 3.— , Полкині 5.65, Пакість 3.50, Перемишль III. чин. 
2.23, Перемишль] 4.60, Постолів 3.20, Росохи 9.—, Ри- 
пяни 5.— , Радимно 18.50, Речичани 5.— , Радохонці 8.—, 
Райське 2.— , Радошичі 2.50, Рибник 2.20, Росохач 9.—, 
Розлуч 3.—, Рогізно 5.—, Сосниця 8.— , Самбір 11.—, 
Стороння 4.— , Стрільбичі 3.—-, Середниця 4.— , Східниця
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2.80, Стібно 8.80, Страшевичі 6.—, Скородно 2.40, Сінява 
5—, Салаші 2.47, Смільник 2.88, Середнє вел. 3.25, Стефкова 
7.— , Старява 5.-—, Скопів 8.—, Сливниця 4.35, СкваряваНова
7.80, Торки 8.15, Терло 2.50, Теляж 5.45, Трускавець 6.05, 
Терка 1.20, Теплиці 3.27, Тучапи 9.— , Телешниця 4.— , 
Топільниця 1.50, Татари 6.60, Тарнава 2.60, Тисовиця 1.— , 
Тростянець б. 4.—, Тисова 1.85, Тудорковичі 3.— , Тро- 
стянець 1.10, Тяглів 1.10, Торгановичі 1.30, Улазів 5.—, 
Устіянова 4.— , Угринів 5.—, Улично 2.50, Угнів 10.— , 
Унятичі 2.15, Ульгівок 5.—, Устрики лол. 5.— , Угерці 
незаб. 2.10, Улицко 2.— , Уйковичі 3.— , Фельштин 1.50, 
Хлівчани 7.—, Хлиплі 5 .—, Хащів 3.—, Хотинець 10.—, 
Царинське 4.—, Цвіржа 5.25, Чернева 3.50, Чашин 4.— , 
Чорна 4.— , Чернилява 3.— , ІІІкло 6.50,Шоломиничі 2.05, 
Шутків 7.— , Яжів Новий 2.—, Яворівське передмістє 6.62, 
Яжів старий 10.— , Ясениця сіль. 3 .—, Яворів 9.36, Яблі- 
нка в. 1.20.

х р о н і к я.

Канонічну інституцію одержали:

Ч. 4359. о. Канда Григорій — Лішня.
Ч. 5524. о. Вареха Теодор — Вороблевичі.
Ч. 5884. о. Дацько Константан — Тенетиска.

Завідательства одержали:

Ч. 5540. о. Білий Стефан — Плоске.
Ч. 5580. о. Сироїд Доротей Ч.С.В.В. — Лаврів. 
Ч. 5581. о. Пелех Модест Ч.С.В.В. — Жовква.

Сотрудництва одержали :

Ч. 5584. о. Байрак Віталій Ч.С.В.В. — Жовква. 
Ч. 5584. о. Шипітка Матей Ч.В.С.С. — Жовква.
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Крилошанські відзнаки одержали:
Ч: 587. о. Адріянович Юліян катихит — Дрогобич.

,, о. Бень Микола завідатель — Рибник.
„ о. Вільчанський Михайло парох — Жукотин.
,, о. Гораєцький Теодор катихит — Добромиль.
,, о. Горнипький Володииир парох — Білич долішний. 
„  о. Дашо Станислав катихит — Старий Самбір.
,, о. Др. Денько Микола — Духовних Дух. Семинарії. 
,, о. Добрянський ІІосиф сам. сотрудник в Постолові. 
„ о. Іванусів Микола містодекан і парох — Вацевичі. 
,, о. Калинич Теофіль парох — Тарнавка.
,, о. Канда Григорій парох — Лімна.
,, о. Коленський ІІосиф містодекан і парох— Телеш- 

ниця сян.
,, о. Корлятович Іван парох — Кавсько.
,, о. Кулинич Григорій містодек. і п арох— Розджалів. 
,, о. Кушлик Евген містодекан. і парох — Пяновичі. 
„ о. Крупа Сельвестер парох — Цівків.
,, о. Левицький Теодор містодекан і парох Ришкова 

воля.
,, о. Лопачак Ілля Референт і нотар Еп. Консисторії. 
,, о. Мазяр Петро містодекан і парох — Ванькова.
,, о. Др. Мельник Михайло парох — Нижанковичі

і професор Богословсько-Наукового Заведення. 
,, о. Михальчук Дмитро парох — Тростянець.
,, о. Орський Онуфрій Референт Еп. Консисторії 

і професор Богословсько-Наукового Заведення. 
,, о. Петик Іван парох — Вяцковичі.
„  о. Попіль Лев завідатель деканату і парох — Хащів. 
,, о. Раставецький Маркил парох — Лінина велика. 
,, о. Тарчанин Михайло парох — Хотинець.
,, о. Тимкевич Одександер, — парох — Опака.
„  о. Трицєцький Василь парох — Смільник.
,, о. Шумелда Іван парох — Циків.

В ід  гр. кат. Еп. К о н с и с т о р і ї .  
Перемишль, дня 12. грудня 1935. р.

о. Микола Грицеляк 1 ИОСАФАТ
канцлер. Епп.

Накладом гр. кат. Еп. Консисторії в Перемишлі
Друкарня гр. кат. Капітули в Перемишли.
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Ч. III.
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до Великого Посту 1936 . . 35
311 Перед отриманням парохії не можуть 

священики нікого до себе принимати 
без виразного дозволу Еписк. Орди- 
наріяту . . . . . 36

821 Речинець іспитів конкурсових о душпа- 
стирські бенефіції в р. 1935 . . 36

822 Речинець іспитів з догматики, моральної 
і церковного права в р. 1935 . 36

Конкурс на опорожнені парохії . . 37
Хроніка . . . . . 38
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з вломом . . . . 39
Відозва о жертви на церков в Новосілках 
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1153 В справі негайної допомоги для голодую
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1057 В справі боротьби з торговлею жінками 
і дітьми . . . . 44

992 В справі запрошувань Епископа на від
праву богослужень у празники до 
парохій . . . . . 45

Конкурс на опорожнені місця двох інва- 
лідів-дяків при катедр. Храмі в Пере
мишлі . . . . . 46

Конкурс на опорожнену посаду дяка при 
катедрі в Перемишлі . . . 46

1117 Поручення „Католицьких Читань" . 46
1254 Конкурс на опорожені парохії . * 47

Хроніка . . . .  ... 47

• . Ч.  V.
Святочні желання для Духовенства і вір

них з нагоди Воскресення Христового 49
989 В справі ревного використання Ювилею 

Відкуплення . . . . 51
1542 До Всеч. Отців Душпастирів в справі ка- 

тихизації в неділі і свята . . 59
1568 В справі сегорічних майських богослужень 61
1635 В справі відбирання св. мира . . 61
1636 Конкурс на опорожнені парохії . . 61
1716 В справі збірки на голодуючих в Яворів- 

щині . . . . . 62
1249 Поручається брошуру о. Демка: „Дослід
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Хроніка . . . . . 63
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Ч.  VI.

2451 В справі сегорічного Празника Пресвятого 
Серця Христового . . . 66

2612 Найважніші відпусти надані св. Отцем 
і оголошені св. Пенітенціярією в остан
ніх роках . . . . 67

125/орд. Подяка св. Отця за Петрів гріш 1934 р. 69
2631 Про обовязки 0 0 . Деканів і Парохів опі

куватися неопресвітерами . . 70
2632 Обовязки 0 0 . Душпастирів дотично кан

дидатів духовного стану . . 71
2613 Духовні вправи для священиків . . 71
2435 Речинець до вношення подань о приняття 

до духовної Семинарн . . . 73
2122 Речинець іспиту дяків . . . 73

459 Речинець до вношення подань о приняття 
до дяківського Інституту в Перемишлі 74
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2421 В справі зібрання даних до шематизму . 75
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