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Тяжко смага є справедливість Божа цілий наш нарід 
аа гріхи і провини наші. Карає нас Христос поеередно 
нерез людиіі. але карає і впрост, бо пошесть страшна 
лютиться і десяткуе вірних, а- нема також майже дня, 
щоби не упав жертвою ееї пошести також священник. 
Як так дальше буде, то села наші готові опустіти, а па- 
рохії остануть без священників, а то тим більше, що се- 
минар не фунґуе; і не можна'сподіватися нового приросту 
священників.

G Т А Н И С Л А 8 1В (1К 0 1 К11A F X 11.

Же забуваймо о складках на 
сироти і катод ицке вйховане 
молодїжи. „Дійте й дасте а кі,«ь“ 
Лук. VI. 38).

Ч .  1 .

Ч. 13 Орд. — О дєеятннци за душі усопших.



В тім часі тяжких до пусті в Божих .треба нам ввій
ти в себе, пізнати свої провини і за них каятися. Відтак 
треба учинками милосердим усмирити заспівану справе
дливість Божу. Між иньшими пору чаю виконуване мило
сердна за  душі усопших в чистилищи, а передовсім ті 
душі, які суть найбільше опущені і найбільше помочи 
потребують. В тій діли зараджую, іцоби кождий дупгоа- 
стир но отримано cero Вістника оголосив вірним в церкві 
і заохотив їх до відправлена девятниці за  д у ш і. усоп
ших в чистилищи найбільше помочи потребуючих. Де- 
вятннцю сю можна в той спосіб відправляти, щоби вірні 
відмовляли з осібна що дня в дома б Отче наш і б Бо
городице Діво за ті душі через 9 днів рано і вечером, а 
в часі сеї девятниці або при кінцк вісповідалися і за 
причащалися і се св. Причастив жертвували за душі 
у сопші в чистилищи найбільше помочи потребуючі. — 
В послі дмім дни девятниці кождий душпастир має від
правити сьпівацу Службу Божу за ті душі (розумівсь не 
беручи від вірних ніякого стшіондиюмі, а відтак відсьпі- 
вае иараотас. Най також сам кождий душпастир відпра
вить сю девятницю і висповідався. • -Чсй Христос викону
ванеє cero милосердим дасть нереблагатись, освободить 
нас від тяжких терпінь, як також відверне ту страшну 
яоше ть. Душ настирі оголошуючи сю девятницю, най на 
той темат виголосять проповідь і вірних горячо до уча
сти заохотять. •

Станиолавів, дня 7. л.ютого 1920.
f  Григорій, бпископ.

Ч. 2. ' -
Ч. 10 орд. — В справі сиріт.

Сим подавсь до ві до мости Всеч. Духовеаьства і 
вірних, що із другій половині січня прийшов з Варшави 
з ;,он новий транспорт украгньских сирії почавши від 2 
до 6 літ. Кромі cero число сиріт і так щораз більше но-
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множу вся з дня на донь, бо нові зголошуються. 8  тої 
нагоди знов відзиваюсь до всіх в імя Христа Снасителя 
о милостиню для сиріт як хто може і що може, будьто 
V- грошах, будьто натура діях, будьто в одежи. Великий 
недостаток дався відчувати в білизні.

Станиславів, дня ЗО. січня 1920.
f  Григорій,

бпископ.

Ч .  3 .

Ч. Н орд. — В справі збірки збіжа в повіті Бучацкмм для захистів сиріт
в Станиславові.

Відділ апровізаційний у Львові на моє прошене 
дозволив на вивіз збіжа одного ваі'она з повіту Бучацко- 
го для захистів сиріт в Станиславові. Поручаю проте 
всім 0 0 . Душпастирям з того повіту, щоби се оголосили 
вірним з амвона і заохотили вірних до складок в нату
ра діях (збіжа для сиріт, будьто за гроші, будьто даром 
як милостиню і зложену збірку най кождий 0. Дупіпа- 
стяр переховає у себе, або єсли можливо, най з депонує 
в монастирі! 0 0 . Василіяа в Бучачу за посвідкою, а по 
крайній мірі най зголосять до Ігуменату тогож монасти
ря о здепонованій збірці у себе. В своїм часі С. С. Слу- 
жебниці виїдуть в той повіт і займуться звезенем збіжа 
До Станиславова. Сподіюсь, що ніхто з 0 0 . Душпастирів 
не відмовить своєї помочи і труду.

Станиславів, дня ЗО. січня 1920.
f  Григорій, Єпископ.

Ч. 4к
4 14 °РД- — О підручнику: О набоженьстві до Найск. Серця Христового.

Вірні, а многі також з духовеньства ■ не розуміють 
як слід значінє набоженьства до Найсв. Серця Христо
вого, не відчувають його впливу, або не знають як єго
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практикувати і між вірними поширювати. Щ оби сому 
запобігши,' я уложив після солідних ■ а вторік підручник 
для духовеньства, в котрім я  старався представити: в чім 
лежить набоженьство до Серця Христового і його доґма- 
тичну основу, яка його ціль і який вплив, а відтак подав 
практичні вказівки що до виконувана cero набоженьства 
а особенно що до Апостольства молитви.

Я вправді. призначив був сю працю як додаток до 
Синоду дибцезального маючогося відбути колись в бу- 
дучности. Однак бажанем моїм е, щоби вона скорше по
явилася, щоби духовеньство вже тепер змогло показати 
вірним Серце Христове, як незглубимий істочник мило
сердна і благодати, щоби звідси осягнути поміч, ратунок 
і потіху в сих гірких часах тяжких до пустів Божих. Кромі 
cero добре би було, щоби духовеньство вже тепер по
знайомилося з тим набоженьством, його практикувало, а 
відтак іц>: би колись, коли буде відбуватись Синод, змогло 
подати свої заміти і уваги.

Книжка ся буде досить обемиста, бо буде вино
сити до 400 сторін друку. Щоби вона появилася, се за 
лежить від духовеньства. Кошт а накладу принаймевше 
в 500 примірниках будуть виносити д о ,50.000 кор. бели 
отже зголоситься 500 иредпл тинків і пришле но 10Ó кор., 
тогді я дам до друку сю мою працю. Квота 100 корон 
не є за висока зваживши па шалені ціни наперу і 

* друхеу. Доказом най буде се, щ е одно число Вістника 
коштує до 2.000 корон. При виданю cero підручника 
я зовсім не числю на зарібок, я бувби дуже вдово
ленні:, щоби можна без Довгу бодай наклад покрити. 
Я відзиваю сь' до заможкійщих, священників, щоби допо
могли до видана сої книжки в той спосіб, щоби при
слали предіілату більше як 100 корон після їх можноств 
і щирої охоти, —- бо не знаю, чи янайдеся в диецезії 
500 иредияатників. Предіілату належить прислати в ко
ронах і то в листі грошевім, а не переказом, найдальїде 
до 10-го марта с. р., вир >ст до Конс-исторскої канцеля
рії з дописею, на що ся квота призначена. Лишень ті
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дістануть сей підручник, котрі в тім речинци пришлють 
рредплату. .

Станиславів, дня 8. лютого 1920.
f  Григорій, бішскон.

Ч. 5.
Ч. 15 орд. — В справі іспитів з наук богословскнх.

Семинара рішучо не можна було отворити. Кошти 
V де ржа а я одного митом ця виносять при най менше 600 К. 
місячно, бслибй було тільки 40 митом ців, то місячне 
удержань виносилоби 24.000 К. Воньмїм, що рік шкільний 
тревавби тільки 6 місяців, то на удержене семинара тре- 
баби 14 4.000 К. Таксі однак квоти не можна було нігде 
ро. добу ти. Кроні cero ланка чую, що семинар мав довгії 
в ще ;-і лопередних літ. Вкінци подаю до відомости, що 
семинар, мимо сильного мого сиротиву, остав зареквіро- 
ваний на касарню для польового війска. Се удар для 
диецезії дуже тяжкий. Най ся дів воля Божа.

З  тих висіле наведених причин нозваляю нитомцям 
з 1-го, 2-го, 3-го і 4-го року учитися приватно, а до іспи
ту мають зголоситися на днях від 28-го до 30-го цвітня 
с. ]>. Пору чаю всім душпастнрям, щоби' заохотили побо
жних вірних до молитви о иіслане і покликане добрих 
священників.

Станиславів, дня 8. лютого 1920.
t  Григорій, впископ.

Ч .  6 .

Ч. 16/орд. О загальних зборах товариства: Інститут Непорочного Зачагя
Пр. Діви Марії.

Сим подавсь до відомости всіх відпоручників де- 
канальних, зглядно їх заступників, що загальні Збори 
товариства: „Інститут Непорочного Зачати IIречистої
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Діви Марії, відбудуться в Станиславові дня 27-го цві
тн а  с. р. о годині 10-ої рано.

Від Єпископського Ординаріяту.
Станиславів, дня 8. лютого 1920.

Ч.  7.

Ч. 405 IX — О посилках грошевих.

Сим доручався всякі носилки грошеві пересилати 
листами грошевими, а не переказами, бо часом треба че
кати з який місяць, нім в тут. уряді почтовім можна 
зреалізувати перекази. На'йлучше, щоби доручувати при
нагідно нісланьцем. Пожадане є; щоби посилки сі пере
силати в валюті короновій. Увертався увагу, щоби в слу- 
чаю особистого доручуваня грошин, не передавати до рук 
свіцких осіб занятих в тут. бпископскій Канцелярії.

Від Єпископської Консисторії.
Станиславів, дня 8. лютого 1920.

Ч. 8.
Ч. 406/ VI. — О виплаті поборів.

Сим: подавсь до відомости слідуючий рескрипт Га- 
лицкого Намісництва у Львові з дня 1-го лютого 1920.
Ч. gJJ/ХІ в :

„На основі уповажненя Міністерства віроісновідань 
релігійних і просьвіти публичн.ої з дня 21-го с іч н я-1920. 
Ч. 10709/4772. повідомляю Високопреподобну Консисто
рію, що рівночасно поручаю Урядом податковим, аби ви
плачували сталі побори гр.-кат. духовеньства, дари з ласки 
і датки на виховане вдовам і сиротам по священниках 
не від 1-го листопада 1918. згляди о 1-го червня 1919. як 
то попередно заряджено, лише від дня залеглости. ,
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Пий виплатах тих доборі.в зглядно. дарів з ласки і- 
датків- на виховане, мають перщ ш єнти виказати ся ким-, 
жо яками гглатничими взгдядно доказати в иньщнй спо
сіб, що залог лої. належнтости не побрали як також умі
стити на квіті декларацію, що на рахунок залегли.х по
борів не одержали» жадної належитости ані зачету в касі х 
державних під сю 'пор'у урадуючих ані також в иньших 
кас, зглядно інституцій. #

Прошу Високопрецодобну Консисторію, щоби схо
тіла о тім зарядженю в відповідний саосіб повідомити 
духовеньство, вдови і сироти по священниках.

Заразом прошу повідомити інтересованих, що о 
скілько ходить о ви плату залегяих налсжи тости й які не 
суть стало на приписі в книгах Уряду податкового лише 
суть припневані окремими зарядженими, як ремунерації 
за  застуїїства, дотац-s сотрудників ad personam, додаткі 
нятилітні і пр, -винні інтересовані взновити сю справу, за 
посредством Високопреподобної Консисторії, о повідомле
не духовеньства, аби о скілько хто має яву- претенеию 
з титулу не виасиґнованя за час перед 1. листопада 1918. 
в зг ля дно перед 1. червня 1919.

Внесені так поданя, схоче .Високопренодобяа Кон
систорія предложитн Цамістництву покликуючись на евен
туально Свої попередні письма дотичної справи.

Іенеральний Делеґат Привительства Gałecki",

Від Впископскої Консисторії.
Станиславів, дня 8. лютого 1920.

Ч. 9.
Ч. 169/IV. — В справі „Видавництва Місіс/наря“ 0 0 . Василиян в Жовкві.

Подаючи до відомости Вся. Духеврньства і вірних, 
Щ о звісне з дуже корисного впливу між нашим народом, 
Видавництво Місіонаря 0 0 . Василиян в Ж овкві розпо
чало при Вожій поможи по миогих трудах і перешкодах



свою діяльність на ново і перше число відновленого Мі- 
сіонаря вийшло вже 8 друку. ІІоручаеся Всч. Духовень- 
ству як найгорячійш е затіятися розширенвм Місіонаря, 
пожаданого тимбільше в тенерішвих тяжких часах, між 
своїми вірними.

ф
Від Єпископського Ординаріяту.

Станиславів, дня 23. січня 1920.

Ч. 10.
Ч. ,4270/11. ■— В справі предложеня виказів датків для В. С. Ф. за літа 1914 19

До Всеч. Урядів деканальних !
Перед війною всесвітною предкладали Всч. Уряди 

де Канальні річні викази датків так звичайних як і над
звичайних для В. С. Ф. кондеканальним Священьством 
зложених і урядами дек. сюда пересланих; поручався про- 
тов також і за  час війни в'сесвітової т. є. від 1-го січня 
1914. до тепер такі викази сос-тавити і сюда нредложити 
по ненець cero місяця.

Від Єпископського Ординаріяту.
Станиславів, дня 15. січня 1920.

DF* О  X I  X S L -A -.
»

Рукополаганя.
Ч. 3436./19. Укінчені богослови: Алексій Гребенюк, Сте- 

фан Демчина, Володимир Монастирскнй, Си- 
меон Пав люк і Ярослав [Парко отримали 1) 
низші чини і субдінконат дня 12-го грудня 
1919. 2) Діяконат дня 14-го грудня 1919. 3) 
Иресвитерат дня 28-го грудня 1919. в капли
ця духовної Семинарії в Станиславові.
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Ч. 3876 /19. Михаіл Дрогомирецквй: 1') -нивші чини і суб- 
діяконат дня 2б-го грудня 1919. 2) Діяконат 
дня 28-го грудна 1919* 3) Прбовитерат дня 
4-го січня 1920. в каплиця духовної Семина
рії в Станиславові.

Увільнені 0 0 . :
Ч. 2®20;/19. Иоан Ісаїв від завідательства в Турці, дек.

Коломийского, з днем 30-го вересня 1918. 
Зиновій Киеілевский з системізованого со- 
трудпицтва в Забояотові, дек. Коломийского, 
«з днем 14-го серпня 1919.

Ч. 3078./19. Денис Величковеїшй. з завідательства в Ма- 
няві, дек. Богородчаньского, з днем 15-го 
жовтня 1919.

Ч. 3047./19. Роман Ж олкевич з завідательства в Ляцкім 
шляхоцкім, дек. Тисьменецького, 8 днем 26-го 
жовтня 1919.

Ч. 3225./19. Юлія Маїцак з експозитура в Медуеі, дек. 
Уетецкого, 8 днем 30-го падолиста 1919.

Ч. 3124./19. Петро Томашівский з місцево-о завідатель
ства парохії в Космирині, дек. Бучацкого, 
з днем 30-го падолиста 1919.

Ч. 3159./19. Андрей Юліян Киеілевский з завідательства 
в Синтині, дек. Снятиньекого, з днем 31-го 
мая 19-19-.

Ч. 3006./19. Володимир Ленкавскин, з доїжджаючого за 
відательства в Цуцидовз, дек. Надвірняньско- 
го, 8 днем 25 го жовтня 1919.

Ч. ЗОЮ,/19. Василь Саноцкий з завідательства в Печені- 
жині, дек. Шстииьского, з днем 4-го падо
листа 1919.

Ч. 3028./І9. Десятий Відиньскмй з завідательства парохії 
в Чернівцях з днем 16-го цадолиета 1919.

Ч. 2676./19. Василь 'Попель з завідательства в Гаррилівці, 
дек. Гисьмонецкого, з днем 7-го жовтня 1919.

Ч. 3372./19. Василь Мандрусяк від завідательства в Три-
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Ч. 1.

Ч. 52.

Ч. 147.

Ч. 2і )0.

Ч. 3099.

Ч. 5124.

Ч. 5125.

Ч. 5121.

Ч. 3159. 

Ч. 3006.

Ч. 3028.

бухівцях, дек. Гусятиньского, а днем 31-го 
мая 1919.
Ігнатяй Щ уро векші від завідательства в 11» и- 
вачеві і доїжджаючого завідательства в Ж а- 
бокруйах, дек. Жуківского, з днем: 30-го па
долиста 1919.
о

Иосиф Фльорчук з експозитури в Дуплисках, 
дек. Валіщицкого, з днем 15-го грудня 1919. 
Антоній Сірецкий з завідательства в Ляцкім 
шляхоцкім, дек. Тиоьменецкого, ,3 днем 1-го 
січня 1920.
Алекеандер Левицкий з завідательства до
їжджаючого в Винограді, дек. Тисьменецко- 
го, з днем 1 го січня 1920.
Димитрий Панявник з сотрудництва в Ни- 
жневі, дек. Устецкого, з д. 25-го гру дня 1919.

Введені UU. :
Петро Томашівскші в завідательство в До
лині, деканати Товмацкого, з днем 10-го 
серпня 1919.
Петро Томашівский в доїжджаюче завіда
тельство в Космирині, дек. Бучацкого, з дн. 
80-го падолиста 1919.
Зенон Дудиньекий в доїжджаюче завідатель
ство експозитури в Меду сі, дек., Устецкого, 
з днем 1-го гру дня 1919.
Др. Василь Бабин в завідательство доїжджа
юче в Григорові, дек. Бучацкого, з дн. 31-го 
серпня 1919.
Апольон Сімович в завідательство в Снятині, 
дек. Сннтиньского, з дн. 1-го червня 1919. 
Юрий Кміт в завідательство парохії в Ду 
цилові, дек. Надвірняньского, з днем 25-го 
жовтня 1919.
Антоній Кал я та в завідательство парохії в Чер
нівцях з днем 16-го падолиста 1919.
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Іван Мокрицкий в завідательство в Порогах, 
дек. Богородчаньского, з д. 1-го вересня 191.8. 
Венямин Муциковский Ч. С. В. В. в завіда
тельство в Погони, дек. Тисьменедкого, з д. 
7-го грудня 1919.
Лев Ольшаньский в доїжджаюче завідатель
ство в Трибухівцях, дек. Гуеятяньского, з д. 
1. червня 1919.
Володимир Винявский в завідательство в Га- 
врилівці, дек. Тисьменедкого, з днем 1-го 
падолиста 1919.
Антоній Бабій в завідательство в [манівці, 
дек. Гусятиньского, з дн. 17-го вересня 1919.о

• йоан  ( ’амолевич в завідательство в Турці, дек. 
Кйдомийского, з днем 1-го жовтня 1918. 
Зиновій Киеілевский в завідательство в Ту
лу кові. деканати Коломийского, з днем 15-го 
серпня 1919.
Кароль Любович в доїжджаюче завідатель
ство в Мед ведім ця* з Новоставцями і Пиля
ною, дек. Чортківского, з д. 1-го липня 1919. 
Александер Ніжиньский в завідательство в Ііе- 
ченіжині, дек. Піетиньского, з днем 1-го па
долиста 1919.
Антоній Одіжиньекий в доїжджаюче завіда- 
тельртво в Сороках, дек. Бучацкого, з днем 
3-го липня 1919.
Вододислав Гнатів в завідательство в Оссів- 
цях, дек. Чортківского, з д. 20-го вересня 1919. 
Лєонтій Білиньский в сотрудництво в Чернів 
цях, з днем 1-го грудня 1918.
І еодор Чубатий і; завідательство парохії 
в Язлівци, доїжджаюче завідательство паро 
хіі в ГІавшівці і експозитури в Новосідці 
Язловецкііі, дек. Чортківского, з днем 9-го 
вересня 1919.
Михаіл Миколин в доїжджаюче завідатель-
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стно в Маняві, дек. Богородчаньского,. з днем 
15-го жовтня 1919.
Симеон Лукач, веопресвигер, в завідательство 
в Ляцкім шляхоцкім, дек. Тисьменедкого, з д. 
26-го жовтня 1919.
Роман Ж олкевич в завідательство парохії 
в РОсохачи і доїжджаюче завідательство в Ви
нограді, дек. Ж.уківского, з днем 1-го падо
листа 1919.
Ігнатий Щ уровский в завідательство в Ту- 
рильчу, док. Кудринецкого, з днем 1-го гру
дня 1919.
Иосиф Фльорчук т; завідательство парохії в 8а- 
ліщнках і 'доїжджаюче завідательство експо
зитури в Душшсках, дек. Заліщицкого. з д. 
15-грудня 1919.
Тзидор Ганкевич в доїжджаюче сотрудництво 
в Заліщ иках з днем 15-го грудня 1919.. 
Андрій Сікобельский в експоноване сотрудни- 
цтьо в Чорнім Потоці, дек. Надвірняньского, 
з днем 20-го грудня. 1919.
Михаіл Дурделла доїжджаюче завідатель 
ство в Марківцях, дек. Тисменедкого, з днем 
1-го січня 1920.
Антоній Оіроцкий в завідательство в Вино
граді, дек. Тисьменедкого, з д. 1-го січня 1920. 
Андрій Лаку ста в сотрудництво в Нижневі, 
дек. Устецкого, з днем 25-го грудня 1919. 
Іван Міні: о, завідатель в Порховій, в доїжджа
юче завідательство в Зубрци, дек. Бучацкого, 
з днем 8-го липня 1919.
Методий Сапрун в тимчасове завідательство 
в Саджавці, дек. Надвірняньского, з днем 
20-го 'жовтня 1919.
Володимир Манаетярский, неонресвитер, в си- 
стемизов .не Аотрудннцтво в Монастирисках, 
дек. Б \ чадного, з днем 1-го січня 1920.



Жертви на Семинар духовний:
О. Евстахий Гордій чук, парох Залу ч а рад 
Черемошом, 50 К . ; Уряд' парох. в Ш упарці 
100 К .; Уряд дек. Ж уківский 520 К. (т. є. по 
50 К. від церквий в Росоха ч и, Тараси мові, 
Хдібичині ліснім, Ж укотині, Камянках вели
ких і 20 К. від церкви в Черемхові, по 50 К, 
від о. Ст. Вільчиньского, о. В. Мидловского, 
о. А. Геврича, о. М. Романовского і по 25 К. 
від о. Ст. Вільчиньского і о. К. Ласійчука).

Для знищених церквей жертвовали:
1. 8І49./19. З  річий жертвованих для знищ ених церквий 

від церкви мійскої св. О. Николая і монастир- 
скої Рожд. Преч. Діви Марії в Тисьмевици 
одержали: 1) .церков в Ямници і в Тяжові
два старі фелони, два ліхтарики, три малі 
обруси і 1 ручничок; 2) церков в Саджанці 
дек. Надвірняньского, пушку до Найсв. Тайн 
для хорих і 1 ручничок.
Чашу з дискюсом і наилочник жертвовану 
з ІІоточиск одержала церков в Ямницй.

І. 5152. З  річий жертвованих для знищ ених церквий 
отримала церков в Стебнику ad Лисець, док. 
Станиславівского: один фелон чорний з при
борами:, одну чашу з дискосом, одну даро- 
хранитеяьницго і малий обрусик.

1. 274Ч/ІУ. Гр.-кат. } ряд парохіяльний в Чернівцях жер
твував з церкви в Чернівцях для знищених 
церквей в Угринові долішнім, дек. Стан исла
вівского, два світлі фелони.

УПОКОЇЛИСЯ:
І. Зо8Ь. о, Петро Иопаца, екснозит ь Чорнім Потоці.

дек. Надвірняньского, f  д. 27-го падолиста 1919.
С 12о1. о. Иосиф ВиГнаньский, иарох Дисовець, дек
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Скальского, f  в Камінци подільськім дня 16-го 
падолеста 1919.
о. Николай Череватий, завід. парохії в Мар
ків цях, дек. Тисьменедкого, f  дня 21-го гру
дня 1919.
о. Павло Герасимович, парох в Турді, дек. 
Коломийского, f  дня 15-го цвітня 1917, 
о. Авкеентий Глібовидкий, парох в Скоморо
хах, дек. Бучацкого, f  дня 7-го січня 1920. 
о. ВСнедикт Салевич. парох Викторова, дек. 
взупільского, f  дня 11-го січня 1920. 
о. Йосиф Росткович, завідатель парохіі в Ула- 
шківцях, дек. Скальского. f  д. 4-го січня 1920. 
о. Теодор Моленевич. парох в Кодпндянах, 
дек. Скальского, f  дня 4-го січня 1920. 
о. Григорій Ковч, парох Ко шил овець, деі.:. 
Заліщидкого, f  в послід, пх днях падолиста 
1919. в Староконстантинові на Волині!, 
о. Леонтій Коростіль, парох в Озерянах, дек. 
Скальского. т дня 5-го січня 192Ó. 
о. Петро ГІавлюв. завідатель в Сільци. дек. 
взупільского, f  дня 19-го. січня 1920. 
о. Іван Ш урак, завідатель в Джуркові, дек, 
Жуківского, f  дня 29-го січня 1920. 
о. Павло Цуцик, завідатель в Тисьменичанах, 
дек. Тисменедкого, f  дня 6-го лютого 1920.

Душі їх  поручаются побожним молитвам Всч. Ду
ховеньства.

Від Єпископської Консисторії
Станиславів, дня 14-го лютого 1920.

Теодор Паливода
за канцлера.

Накладом Еп. Ординаріяту. З друкарні Льва Данкевича в Станиславові.
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Не'забуваймо о складках на 
сироти і катодицке вихованнє 
молодіжи. „Дайт£ н д д с т с а  кімт».* 
(Яук. VT. 38І
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Всечесмого Духооень^тва
Епархії Станиславівскої.

Переживаємо страшні часи остигнення віри і зіпсуття 
ооичаїв, а теперішня світова війна по єсть нічим иньигам 
як вислідом і висловом занепаду віри і моралі. Лгодскість 
гене серед тьми гріха і потахає в багні моральної гниди, 

якраз тепер немов воздухом несесь рефлексія і зворот 
щ  СеРДя Христового, котре єдино може уліпити затроєн-



— 18

ні душі, котре єдино може урату вати поодинокі народи 
і цілу людскість. І тому не без впливу милосерддя Б о 
жого йде поклик понад народами землі, щоби шукали 
ратунку в Серцю Христовім. І тому по цілім світі като- 
лицкім родини христіяньскі оголошують Серце Христове 
своїм володітедем і царем, бо з уздоровленних родин вий
дуть здорові народи. З а  приміром родин йдуть держави. 
Франція католицка празнувала дня 16-го жовтня 1919 р. 
надзвичайне торжество, бо в ЕГарижи на горі Мучени
ків “ (Montmartre) посвячено величаву базиліку в честь 
Серця Христового з написею: „Sacratissimo Cordi Gallia 
poenitens, devota et grata“. Також Еспанія прилюдно від
дався в покров Серця Христового, бсть отже якийсь 
збірний рух і зворот до Божого Серця.

З  тих збірним рухом і зворотом стоїть в тісній лу- 
чности особа побожної і в авреоли святостн упокоївшої 
ся монахині з Чина Посіщення Пр. Д. Марії, а іменно 
Сестра Б ен іїн а  Конзолята Ферерро в монастири в Комо 
(Como) в Італії. Вона своїм життєм є немов відбиткою 
бл. М аріарети Алякок, першої апостолки набоженьства 
до Серця Христового. Д ня 4-го липня 1915 Ісус виска- 
зав своє домаганнє, щоби вона принесла в жертві життє 
своє на упрошеннє мира по мисли св. Отця. Отримавши 
позволеннє від своїх настоятелів, виконала сю жертву, 
а Господь приняв, бо в слідуючім році т. є. 1916 умерла 
дня 1-го вересня в першу пятницю місяця, як жертва за 
світ. До неї то сказав Христос в однім об’явленню : „При- 
готовую діло мого милосерддя. Хочу нового ідродженпяв 
в суспіяьности людскій і бажаю, щоби було ділом любви- - 
Світ всуваєса в продасть, але я  його стримаю в шаленім 
розгоні за  помочію малого гуртка душ великих, — але 
покірних, — котрі стануть до бою під моїм знаменем“. 
Рівнож всякі письма і записки, які полишила ся монахи
н я  свідчать не тільки о єї святости, але також о бажан
ню Серця Христового, щоби людскість в нім відновилась 
і в нім шукала ратунку.
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Чи серед cero збірного руху і звороту до Серця 
Христового мавби остати наш  нарід обоятний і рівно- 
душний? Якраз сей народ, котрий зсунувся в пропасть? 
Бо чи той народ сповитий тьмою не попав майже в су
дороги смертельні? І  хто його видобуде на світло денне, 
хто його оживить і двигне як  не всемогуча любов і ми- 
милосердде Серця Христового? Тому еслиби клєр в сім 
народі злегковажив Серце Христове, еслиби оказався 
байдужним: і легкодушним зглядом бажання дюбви Серця 
Христового, то се справді булоби непростимою провиною 
під кождим зглядом.

Боліючи до живого над нещасним положеннем наш о
го народа я постановив мою працю о культі Серца Хри
стового приготовану до будучого Синоду діецезального 
тепер видати друком, щоби вказати  Клерови, а через клер 
вірним тутейшої дієцезії на Серце Христове як єдине 
прибіжище, де можемо знайти лік і ратунок в нашім го
рю. Ніхто прецінь не заперечить, хиба той що стратив 
розум або совість, що остаточна! причина сих нещасть і 
кар e зіпсуте серце дюдске, з котрого походить всяке 
зло, після висловів самого Спасителя (Мат. XV. 19). Тому 
якраз в сих послідних віках, в котрих змоглося невірство 
і необичайність, Христос об’явив своє Серце, щоби по
одинокі люди і народи могли знайти в нім лік на свою 
хоробу зіпсутого серця, а відтак щоби могли через Боже 
^ерце усмирити гнів Божий і відвернути кари.

З  тої причини я  оголосив в посліднім Вістнику о моїм 
намірі В справі друковання підручника для свящ енників: 

набоженьстві до Найсв. Серця Христового. Я сподівав
ся і був тоі гадки, що клер дієцезальний заінтересуєся 

ю справою, що переймеся до живого сим набоженьством 
в нім буде шукати потіхи і ратунку в сих нещасних і 

Гірких хвилях, які переживаємо. — Щ о більше, я споді- 
радСЯ ЧЄрЄЗ виР°вадженнє культу Серця Христового мо-
оживНОГ° ДВИГНення 1 реформи духової в дієцезії, як  також 

яення І обнови в цілім культі реліґійнім і в відправі 
наших богослужень.
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Як я однак гірко завівся і дізнав тяжкого пригно
блення, коли на мій поклик в означеннім речинци на 
600 священників дієцезальних всього на всього зголоси
лося лишень понад шістьдесять священників, а відтак 
еще зголосилося понад сорок і вже устали дальші зголо- 
шування. Ш укаючи причин сеї гіркої несподіванки я  
впадав на ріжні здогади. Трудність комунікації прецінь 
не може бути перепоною, бо деякі священники навіть 
з найдальш их деканатів зголосилися, а противно з де
яких найблизших деканатів, прим, станиславівского, ви- 
нявш и само місто Станиславів, лишень один одинокий 
зголосився. Може за висока пренумерата? але й се не 
має основи, як я  виказав в посліднім Вістнику. Може 
культ Серця Христового є осоружий для клєру? але еще 
в часі мира по многих гіарохіях остали впровадженні 
Товариства Апостольства молитви.

1 так я  побивався гадками і не міг успокоїтися. Р аз  при 
нагоді питаюся одного священника, мого товариша, щоби 
мені по щирости сказав причину. Сей зробив великі очи, 
почервонів і каже мені, що він в Вістнику перечитав тіль
ки заголовок і початок оголошення, а дальше не був ц і
кавий читати. Тоді я  його запитав: а якби так були 
оголошенні парохії на конкурс? Тоді він відповів: то яби 
всьб перечитав і на память вивчивбися.

Для мене вже досить! Значиться клер байдужний на 
всякі прояви ж иття духовного, байдужний і легкодушний 
на справи царства Божого, але за  те вражливий всіми 
нервами де ходить о інтерес земский. Коли ходить о ося- 
гненнє парохії, то деякі священники суть свого рода 
„чудотворцями", але коли ходить о ширеннб царства 
Божого, тоді суть отяжілі і за  ліниві прочитати навіть 
Вістник. Де ходить о жертву для справ Божих,' там за- 
раз нарікання і стогнання, що убожество і не ма звідки, 
але коли ходить о справи земскі, там не жалу вся ані 
коштів ані трудів1).

) За часів мира еще я пропонував одному священникови, щоби справив у 
себе місію духовну для парохіян. Сей згодився, але додав: треба продати корову!
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Супроти такого розположення душевного клеру я  з а 
являю рішучо і катеґорично, що підручник: О набожень- 
стві до Найсв. Серця Христового м у с и т ь  б у т и  Д р у 
х о в а н и й ,  хибаби зайш ли якісь надзвичайні перепони. 
В тій ціли заряджую як слідує:

1) Всі 0 0 . Декани під особистою відвічальностію ма
ють зібрати від кондеканальних по 150 Мк найдальше 
до 20-го мая с. р. і чим скорше будьто в листі грошевім, 
будьто осібним післаньцем переслати з заподаннєм імен 
до тут. Канцелярії Консисторскої. Висша квота вимага
всь тому, бо в межичасі сильно підскочила ціна друку, 
а об’єм підручника займе поза 400 сторін друку, с. є. до 
ЗО аркушів друку в формі вісімки. Тих 150 Мк мають 
лишень ті кондеканальні зложити, котрі доси не пересла
ли пренумерати. Котрі знов до ?Д с. р. зложили по 100 кор. 
більше не мають доплачувати, хибаби хто хотів з доброї 
волі, бсяиби в тім часі була еще н  обігу коронова гро
шева валюта, с. є. в банкнотах по 50, 20 і 10 корон, то 
можуть священники зложити належитість в тих коро
тш и х  банкнотах, однак квота їх має рівноважити квоту 
150 Мк.

2) По видрукованню при Божій помочи підручника 
будуть в своїм часі всі свящ енники ввивані до іспиту 
в предмету того підручника, бели хто не схоче явитися 
до іспиту, або не зложить іспиту, буде обтяжений часте- 
вою цензурою суспензії т. є. забороню йому в будні дни 
правити Службу Божу і всякі иньші функції, за котрі 
вірні приватно дають мануальні стипендія, а також в не
ділі і свята, з виїмком тих богослужень, в котрих вірні 
беруть прилюдно участь.

ВИЦЮ ППп'гтяН|СМ° а  ПР 0 СТ0 ЛЮДИН, мусить з послідного тягнутися і навіть коро- 
о мною бія,.,?,» 3розумів його волю і охоту І понехав свого наміру! Таких в 
пусти божі і не СБЯ1ценників- Гак нас за ТЄ І Христос благословить. Прийшли д<у- 
стратили. °ДНа коровии'Я> але весь мавток пішов, здорове, а декотрі і життв

раз на концептГйЗН° В ВШНИ- ЯК Я довідався> °ДНОГО священника донька виступила 
ний, а за гноті і,, .Д0р0П* СТР°Ю' тРУДно бачити олтар в церкві так убра-
кладу підручникГ  Г  СЄ” сгрій мо>кнаби покрити в великій части кошта аа- 

дручннка. О набоженьстві до Серця Христового.
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Се зарядженне що до іспиту до cero зміряє, щоби 
спонукати кождого свящ енника до нознакомленняся з на- 
боженьством до Серця Христового. Як кождий свящ ен
ник з него потім скористає, се річ його совісти перед 
Богом за себе самого і за  вірних, подібно як річ є моєї 
совісти подати клєрови, а через клер вірним після мо
жливосте всякі середники до прославлення Бога і до 
усвячення душ людских. Най тоді відповідає перед Богом 
нерадивий свящ енник, але не я як Епископ.

3) Кождий свящ енник перед своєю інституцією на 
парохію має здати іспит з cero підручника, вели не здасть 
іспиту буде відложена інституція так довго, доки не за- 
доситьучинить сему зарядженню.

4) Най не важ иться ніякий священник мене молєсту- 
вати о парохію, чи о якесь місце душпастирске, але най 
всьо йде своєю приписаною дорогою. Так само кождий 
має обняти сотрудництво чи завідательство там, де йому 
призначиться, але не вимавлятися, або ставляти опір.

5) Всі повисші зарядж ення відносяться також до всіх 
катехитів і тому річею в деканів о сім повідомити кате- 
хитів знаходячихся в обрубі їх деканатів.

Дано в Станиславові дня 25-го марта ст. ст. (т/4). 
в день Благовіщ ення Пречистої Діви Марії.

І* Григорій, Епископ.

Ч. 12.
Ч. 26/орд. — В справі оголошення конкурсу на опорожненні парохії.

Сим розписуються на. конкурс слідуючі парохії з ре- 
чинцем вношення подань до кінця серпня с. р.:

1) Монастириска, 2) Скоморохи, 3) Городенка, 4) Се- 
рафиньці, 5) Сороки, дек. городеньского, 6) Ясенів цільний, 
7) Пробіжна поновно з тим, що давні поданя мають своє 
значіннє, 8) Товстеньке, 9) Викторів горішний, 10) Мило- 
ванє, 11) Рошнів, 12) Росохач, дек. жуківского, 13) Пи-



липче (ноновно), 14) Турильче, 15) Давидківці, 16) Ко- 
линдяни, 17) Мишків, 18) Озеряни, дек. скальского, 19) 
Скала, 20) Угринь, 21) Долина, дек. товмацкого, 22) Остри- 
яя, 23) Горожанка, 24) Задарів, 25) ІІетрилів, 26) Ласківці, 
27  ̂ Осівді, 28) Ромашівка, 29) Панівці зелені і ЗО) Чернівці.

Всі компетуючі о повисші парохії мають внести по
дання при залученню іспиту конкурсового (бодай в відписи 
потвердженій через Уряд деканальний), табелі статисти
чної і табелі овойств. бели не буде сих залучників, то 
будеся трактувати cero кандидата як не маючого услівій.

Від Епиекопскої Консисторії.
Станиславів, дня 8. цвітня 1920.

Ч. 13.
Ч. 27/орд. — В справі речинця конкурсового.

Сим подаєсь до відома, що іспит конкурсовий в діли 
старанняся о опорожненні парохії відбудеся на д н я х : 
14-го, 15-го і 16-го липня с. р. Подання належить внести 
найдальше до кінця червня с. р. Зауважуєск, щоби ли
шень ті кандидати зголошувалися, котрі чуються добре 
приготованими до іспиту.

При сій нагоді подавсь до відомости, щоби не ва
жився ніякий свящ енник просити о увільненне від іспи
ту конкурсового.

Від Енископскої Консисторії.
Станиславів, дня 8. цвітня 1920.

Ч. 14.
4 ®07/vi. .— В справі віддавання темпоралій через Уряди деканальні новопоста-

вленним душпастирям.

Лучаєся часто, що Всеч. 0 0 . декани вводять новопо- 
®тавленних самостійних душпастирів (парохів, завідателів



бво віддання їм темпоралій після парохіяльного інвентаря 
ааслонюючися тим, що доїзд до парохій в теперішнім воєн
нім чаеі єсть або дуже тяжкий або неможливий. Через те 
вкрадався до парохіях нелад, а часом навіть суть парохії 
нараженні на страти. Дальше однак так бути не може і тому 
поручався і приказує, щоби Всч. 0 0 . декани вводили лично 
вюждого самостійного душ настиря, вписати при введенню 
протокояярно спис всіх ефектів належачих до ерекції, чи 
то богослужебних фундацій чи легатів, а при звільню
ванню їх з посад жадали їх відданя після спису зробле
ного при введенню їх в дотичну душпастирску посаду, 
бслиби часом була парохія дуже віддалена від осідку 
Уряду деканального і О. декан не мігби особисто діста
тися до неї, то повиненся поручити найблизшому свя- 
щенникови сеї парохії зділати се в его імени.

Сяис ефектів знайдених в якійсь парохії, належить 
за кождим разом переслати до Епискоискої Консисторії.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 21. лютйго 1920.

Ч. 15.
Ч. 509. — о дорожнє вім додатку для вдів і сиріт священничих.

Галицке Намісництво рескриптом з дня 7-го лютого 
1920. Ч. 10085/1258 XI. б. зауділило еюда слідуюче роз- 
порядж енне:

„Міністерство Віроісиовідань і Просвіти публичної в по
розумінню з Міністерством Скарбу заявило рескриптом 
з дня 21-го січня 1920. Ч. 10528/4619, що закон з дня 
31-го липня 1919 Взд. Ч. 65 під 392 о признанню надзви
чайного додатку дорожняного має примічанне також і 
до вдів і сиріт по гр.-кат. священниках, иобираючнх дар 
в ласки або даток на вихованне з фонда реліґійного.

В ціли признання і виасиґновання того додатку, ма
ють інтересованні особи внести поданнє прямо до Намі-
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тва долучаючи иосвідченнє зверхности громадскої, 
СНГрТрій постійно мешкають а потвердженне дотичним 
Гтароством, зглядно у Львові і Кракові, Дирекцією По
ліції ЩО померншй (імя, назвиско і характер службовий 
померщого мужа зглядно батька; в часі своєї служби, як 
також особа унравненна до побору того дорожнянного 
датку не відносилася зглядно не відноситься ворожо до 
яародностн польскої."

Поручався ІІреч. Урядам парохіяльним повідомити 
вдови і сироти священничі, в обємі їх  парохії перебува
ючих, о повисшім розпорядженню, тії-же вдови свящ ен
ничі, котрі ще не побирають дару з ласки, ані додатку 
на вихованнє своїх малодітних (до 24 року) дітей-сиріт, 
нехай поспорять посредством своїх Урядів деканальних 
предложити сюда свої де гал. Намісництва стилізовані 
подання, слідуючими прилогами заосмотренні:

1) свідоцтво смерти пок. м уж а;
2) свідоцтво свого в інчанн я;
3) метрику родження кождої малодітної ди ти ни ;
4) свідоцтво убожества;
5) свідоцтво моральности і
6) свідоцтво лікарске, що не є в силі на своє, евент. 

-також на дітей своїх удержаннє потрібні средства запра
цювати.

Свідоцтва під 4) і 5) мають бути від Уряду парох. 
або громадского виданні і від Староства затвердженні, а 
свідоцтво під 6) від фізика повітового виданне або за- 
твердженне.

Подання повисшими алєґатами заосмотренні, має Всч. 
Ур, дек. з своїм справозданнєм о клєрик. поведенню і за 
слугах пок. душ пастиря і о реліґійно-моральнім поведен
ню петентки і кождої малодітної дитини сюда до даль
шого урядовання предложити.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 8. лютого 1920.
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Ч. 16.
Ч. 973. — О виплаті вдовам і сиротам свнщенничим дару з ласки і датків на

вихованнє дітей

Вис. Галицке Намісництво повідомило сюда під днем 
27-го лютого 1920. Ч. 14408/1898/ХІ. б., як  слідує:

„На цінпе письмо з 28-го січня 1920 Ч. 259 Намісни
цтво має честь заявити, що рескрицтом з дня 1-го лю
того 1920 Ч. 2781 поручило всім Урядам податковим, 
щоби від дня залеглости виплачували вдовам і сиротам 
по гр.-кат. свящ енниках асиґнованне їм дари з ласки як 
також даткі на вихованнє. “ — О чім поручався повідоми
ти інтересованих в деканаті.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 13. марта 1920.

Ч. 17.
Ч. 554/iv. — В справі відправлення Служб Божих і акафистів по бл. п. о. Н. Че-

реватим.

Бл. п. о. Николай Череватий, завідатель в Марківцях, 
упав жертвою загальної страшної пошести в ревности 
своєї душпастирскої служби в шестім місяци священь- 
ства. А що в тім часі, при нагоді відпусту в прилученій 
Одаї, мусів дриняти більше число Служб Божих і ака
фистів так, що не встиг ні сам відправити, ні роздати 
другим, а гроші зложені на інтенції розминулись на ко- 
ш та єго лічення і похорону, Епископский Ординаріят 
звертавсь сим до Всеч. Свяш еньства з прошеннєм о ро- 
зібраннє до відправлення полишених по н ім :

1 Службу Божу співану з парастасом;
8 Служб Божих співаних;
41 Служб Божих ч и тан и х ;
2 Служби Божі Соборні співані (або 6 Служб Божих 

співаних) одна (або зглядно три) за живих а друга (згля
дно три) за  померших;
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20 акафистів до Ісуса Христа;
347 акафистів до Матери Б ож ої;
8 акафистів до св. О. Николая ;
1 акафист до св. Вмч. Г еоргія;
З акафисти до Всіх Святих;
1 акафист соборний до Матери Божої (або 3 осібні). 
Акафисти розваляеся відчитати приватно в церкві 

або в хаті. Служби Божі і Акафисти належить жертвова- 
ти після намірення давших.

Зголошення проситься присилати до Еписконского 
Ордияаріяту.

Від Епископского Ординаріяту.
Станиславів, дня 15. цвітня 1920.

Ж Е Р Т В И .

Жертви для знищепнйх церквей.
Ч. 478. Церков в Садаґурі на Буковині 2 старі фелони.
Ч. 812. Церков в Гаврилівці, дек. Тисьменецкого: 1)

1 фелон світлий зі всіми приборами для цер
кви в Чехові ad М онастириска; 2) сім фело- 
нів старих лиш з епітрахилями; 3) три старі 
фелони без епітрахилів і додатків з тим про- 
шеннем, щоби церкви, котрі схотілиби тії фе
лони для себе приняти, зложили хоч най- 

‘ менший відповідний даток в грошах для 
задовженої церкви в Гаврилівці.

Жертви на ееминар духовний :
Уряд дек. Надвірняньский 110К . (т. є. з Пе
реросла 90 К. і від о. Кучиньского И. в ІІа- 
рищу 20 К.); Уряд дек. Косівський 350 К. 
(т.б. о. Ґелитович 50 К., церков в Косові 50 К.,
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1

о. Ковбляньский 50 К., о. Вабяк 50 К., цЄр, 
ков в Яворові 50 К., о. Я. Рожка 50 К. і цер, 
ков в Красноїлї 50 К ) ;  Церков в Перемилові 
50 К . ; церков в Верхівцях ad ІІеремилів 50 К. ; 
о. Е. Слівіньский 50 К . ; Уряд парохіяльний 
Ворвулиньці 50 К.

Ч. 486. 

Ч. 457.

Ч. 563.

Ч. 871.

Ч. 885.

Ч. 886. 

Ч. 890.

Увільнені 0 0 .:
Андрей Дитвинюк з експонованого сотруд- 
цтва в Головчиньцях, дек. Заліщицького, з д. 
25-го грудня 1919.
Оеверин ІПанкевский від обовязків пароха 
в Чабарівці, дек. Гусятинкского, на основі 
зреченняся его з сеї парохії на дни 10-го ве
ресня 1919.'- з днем 8-го падолиста 1919. 
Павло Криш таловпч від завідательства в Ниж- 
бірку новім, дек. Гусятиньского, з днем 8-го 
падолиста 1919.
Методий Сапрун з тимчасового завідатель
ства в Саджавці, дек. Надвірняньского, з дн.
1-го лютого 1920.
Володимир Винявский, з завідательства в Ли- 
сци місті, дек. Станиславівского, з днем 1-го 
падолиста 1919.
Андрей Скобельский з експозитури в Чор
нім Потоці, дек. Надвірняньского, з днем 
15-го лютого 1920.
Дмитро ІІанивник в системізованне сотрудни- 
цтво в Чорткові, з днем 31-го грудня 1919. 
ТОстин Гірняк з доїжджаючого завідатель- 
ство в Угринові долішнім, дек Станиславів- 
ского, з днем 15-го падолиста 1919.
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Йосиф Наконечний з системізованого сотру- 
дництва в Синтині, з днем 31-го січна 1920. 
Николай Любович з завідательства в Петро
ві, дек. Жуківского, з дн. 29-го лютого 1920. 
Роман Ж олкевич з доїжджаючого завідатель
ства в Винограді, дек. Ж уківского, з днем 
29-го лютого 1920.
Алексій Сорока з доїжджаючого завідатель
ства в Лісках, дек. Ж уківского, з днем 29-го 
лютого 1920.
Николай Терлецкий з завідательства в Ііід- 
гайчиках, дек. Коломийякого, з днем 29-го 
лютого 1920.
Алексей Сорока з експозитури в Камінках 
малих, дек. Коломийского, з днем 29-го лю
того 1920.
Володислав ІІаесинович від обовязків декана 
Косівского на власне его нропіеннє, з днем 
15-го марта 1920.

Введені ОО.д
Николай Любович в завідательство в Вино
граді, дек. Ж уківского, з дн. 1-го марта 1920. 
Іван Онудкий в доїжджаюче завідательство 
в Петрові, д. Ж уківского, з д. 1-го марта 1920. 
Йосиф Микитин в завідательство в Лісках, 
дек. Ж уківского, з днем 1-го марта 1920. 
Петро Томашівский в завідательство в Доли
ні, дек. Товмацкого з днем 1-го грудня 1919. 
Михаіл Дмитерко в експоноване сотрудни- 
дтво в Головчиньцях, дек. Заніїцицкого, в д. 
26-го грудня 1919.
Симеон Павлюк, неопресвитер, в експоноване 
сотрудництво в Медусі, дек. Устедкого, З ДНІ 
1-го січня 1920.
Василь Т анчин в експоноване сотрудництво 
в Луді ad Устє Зелене з д. 15-го вересня 1919.

Ч. 1152.
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Николай Герлецкий в експозитуру в Камяв> 
ках малих, дек. Коломийского, з днем 1-го 
марта 1920.
Алексей Сорока в завідательство в Підгайчи- 
ках, дек. Коломийского, з д. 1-го марта 1920 
Методий Сапрун в вавідательство в Скомо
рохах і завідательство доїжджаюче в Соколо
ві, дек. Бучацкого, з дн. 14-го марта 1920. 
Василь Гдібовицкий в обовязки завідателя 
деканату Косівского, з дн. 14-го марта 1920. 
Григорий Дурделла в доїжджаюче завідатель
ство в Ж абокруках, дек. Ж уківского, з днем 
1-го грудня 1919.
Григорий Ґавдуник в доїжджаюче завіда
тельство в Ж ивачеві, дек. Ж-уківского, з дн. 
1-го грудня 1919.
Ярослав Шарко, неопресвитер, в завідатель
ство в Викторові, дек. бзупільского, з днем 
1-го лютого 1920.
Стефан Яськевич в доїжджаюче завідатель
ство в Сідьци, дек. бзупільского, з дн. 20-го 
січня 1920.
Северин Ш анковский в завідательство паро
хії в Нижборку новім, дек. Гусятиньского, 
з днем 9-го иадолиста 1919.
Николай Огоновский в доїжджаюче завіда
тельство в Джуркові, дек. Жуківского, з дн. 
30-го січня 1920.
Василь Комариньский в завідательство в  Ли- 
сци місті, дек. Станиславівского, з днем 1-го 
иадолиста 1919.
Андрей Скобельский в завідательство в Б і
лих Ославах і в доїздну експозитуру в Чор
нім Потоці, дек. Надвірняньского, з днем 
15-го лютого 1920.
Стефан Гунчак в завідат. в Угринові дол., д. 
Станиславівского, з д. 15-го падолиста 1919.
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Стефан Демчина в системізоване сотрудии- 
дтво в Снятині з днем 1-го лютого 1920. 
Іван  Луцик в завідательство в Тисменичанах, 
дек. Тисьменецкого, з дн. 15-го лютого 1920. 
Василь Григорчук в доїжджаюче завідатель
ство в Новоселиця, деканату Снятиньского, 
s  днем 20-го серпня 1919.

УП О КО ЇЛИ СЯ:

о. Іван ПІурак, завідатель парохії в Джур- 
кові, дек. Ж уківского, f  дня 29-го січня 1920. 
о. Іван Чорнобривий, завідат. в Б ілих Осда- 
вах, д. Надвірняньского, f  д. 5-го лютого 1920. 
о. Володимир Кисілевский, парох в І  ринів- 
цях, дек. Товмацкого, f  д. 27-го лютого 1920. 
о. Матей Велигорский, парох в Рошневі, дек. 
взупільскего, f  дня 16-го лютого 1920. 
о. Йоан Могильницкий, нарох в Сороках, дек. 
Городеньского, f  дня 14-го марта 1920. 
о. Николай Бачиньский, парох в Миловаяю, 
дек. взупільского, дня 18-го марта 1920.

Души їх  поручався побожним молитвам Всєч. Духо- 
'веньства.

Від Епископскої Консисторії,
-Станиславів, дня 22-го цвітня 1920.

Теодор Паливода
за канцлера,

Накладом Ви.. Ордшааріяту, З друкарні Льва Данкевича в Стаиисяааові,



Рік 1920. Липень, Серпень, Вересень. Ч. VII.—IX.

С Т А Н И С Л А В І В С К О Ї  К П А Р Х І Ї .

Не забуваймо о складках на 
сироти і католицке вихованнє 
молодіжи. „Дайте й дастсд к«іа\'к“ 
(Лук. VI. 38).

Ч. 18.
Ч. 3018/VI. — В справі оголошення конкурсу на опорожненІ парохії.

Сам розписуються поновно на конкурс слідуючі 
парохії з речинцем вношення подань до 31. серпня с. р.

1) Ольховець, дек. Кудринецкого; 2) Соколів, дек.
Унацкого; 3) Побереже, дек. бзупільского; 4) Звинячка, 

g?1"' -^ЗгДрпнецкого; 5) Постолівка, дек. Гусятиньского; 
зів- Исец.ь місто, дек. Станиславівского; 7) Б ан я  Бере- 
^ вска, дек. П істиньского; 8) Окпяни дек. Товмацкого; 
L Нятин, дек. Снятипьского; 10) Хмелева, дек. Залі-
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щицкого • 11) Хомяків, деканата Станиславівского; lg\ І 
Нижбірок новий, деканата Гусятиньского; 13) Лесівка І 
деканата Богородчаньского; 14) Синьків, деканата Ку
дринецкого (убігаючіся о сю парохію обовязані як  по- І 
передно долучити до поданя декларацію, що годяться ' 
на відлученне поля положеного в Колодрібці на річ та-1 
мопхної експозитури); 15) Марківці, деканата Тисьмепо-1 
цкого; 16) Кудринці, дек. Кудринецкого; 17) Нівра, дек, І 
Кудринецкого; 18) Бичківці, дек. Чортківского; 19) Коцль 1 
бинці, дек. Гусятиньского і 20) Русів, дек. Снятиньского. І 
Поданя внесені попередно на парохії під позиціями 1—15 |  
суть неважні, а під поз. 17—20 суть важні.

Від Епископского Ординаріяту.
Станиславів, дня 14. червня 1920.

Ч. 19.
Ч. 33/орд. — В справі струпківскій.

Дійшло до відомости Еп. Ординаріяту, що дівка зі 7 
Струпкова, Олена Матійчук, дальше зводить людий сво-І 
їми туманними об’явленнями, а навіть дійшла до того 
степеня зухвалости, що людий сповідає і причащає. О е | 
справді дуже сумно, що знаходяться такі вірні, котрії 
даються так страшно зводити, але найсумнійше то се,' 
що деякі околичні священники проти cero не реаґують, В 
як се було приказано в Посланіях пастирских з дня 2-го ; 
липня і з дня 1-го вересня 1918. як також в розпоря-1 
дженню під днем 9-го вересня 1918. Ч. 103/орд. Бо колй L 
вже самі струпківскі парохіяни соромяться cero поганого 
поступовання Олени Матійчук, то з деяких сусідних селі 
вірні дальше відбувають паломництва до Струпкова. Н е ї 
хочу ту вимінювати тих сел, але зазнаную, що се кидаб |  
дуже сумне світло на тамошних душпастирів. І тому» І 
єсли вони не будуть реагувати проти cero згірпіаючого І  
лиха, будуть потягнені до строгої відвічальности. Бо Ш° ,
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0ста темна дівка допускавсь божевільних вчинків, се 
^асться пояснити або збоченнвм ума, або підступом зло- 
*0 духа, але що иньші вірні на умі здорові дають сему 
віру а ЩС ЛЯННІЙШС,, що деякі священники околичні між 
своїми вірними не реаґують, а навіть саму Олену Матій
чук припускають до св. Тайн, на се нема відповіди, хиба 
осліпленне душевне у тих вірних, а каригідне лінивство 
У тих дуіппастирів.

З тих повисших причин поновляю мої висіпе на
ведені зарядження з 1918 р., а священникам забороняю 
під загрозою цензури суспензії a sacris ipso facto розрі- 
шати в св. Тайні Покаяння і уділяти св. Причастіе так 
Олені Матійчук, як і всім прочим вірним, котрі відбува
ють паломництва до Струпкова.

Станиславів, дня 15. червня 1920.

f  Григорій, Епиекоп.

Ч. 20.
Ч. 32/орд. — В справі підручника: О набоженьстві до Найсв. Серця Христового.

Сим подався до відомости Всеч. Духовеньства тут. 
Епархії, що підручник: о набоженьстві до Найсв. Серця 
Христового, по великих трудах і перепонах вже випеча
таний. Копіта цілого накладу виносять 113.117’14 Кор. 
а Духовеньство зложило 79.863-32 Кор. Дефіцит отже ви
носить 33.253 82. На покриттє частинне cero дефіциту я  
Ужив квоти з такс супружих: 9.184-18 К., остав отже єще 
Д° нокриття: 24.069-64 К. Поиеже однак копіта печатання 
м У сіли бути заплачені, тому я був спонуканий затягну- 
Та пожичку на повисшу квоту т. є. 24.069-64 Кор. Маю 
нндвд, що з розпродажи осталих підручників (до 150 при- 

•рників) з часом весь довг покрився.
На сей підручник прислали пренумєрату також де- 

R0TPi 3 нірних. Однак, понеже сей підручник єсть при
значений виключно для священників і то як  манускрипт,
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тому я  казав сю пренумерату звернути. Можливе е, гц0 I 
колись в будучности буде можна видати сей п ідруч н у  І 
і для вірних, розумівсь mutatis mutandis і omissis omitendis 
але се вже буде зависіти від самого клєру.

Щ о до розсилки cero підручника, то зволять Уря. 
ди деканальні, зглядно поодинокі священники, при наго- 
ді сами собі відібрати з канцелярії тут. Епископскої Кон
систорії, а відтак при нагоді пороздавати, а то тому, щ0 
не можна ручити, чи посилки почтою дійдуть до при. 
значеного місця.

Щ о до іспиту з cero підручника, то звертаю увагу, 
щоби Всеч. Клер собі cero не легковажив. До іспиту тре
ба приготовитися з цілої части І. і II., з части III. гла
ва І., а а части IY. глава І. і II.

Станиславів, дня 14. червня 1920.

f  Григорій, Епископ.

Ч. 21.
Ч. 34/орд. — В справі такс канцелярійних Еп. Консисторії.

Сим подавсь до відомости, що такси канцелярийні 
подані в Вістнику епархіяльпім з 1919 р. Ч. X I.—XII. 
стор. 50 остають ті самі, з тою лишень ріжницею, що ви
сокість такс тамже поданих в валюті короновій має від 
тепер платитися в валюті марок.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 15. червня 1920.

Ч. 22.
Ч. 2000/v. — В справі ремунерації за преподаванне науки речіґії в школах иублИ'І

чних народних.

Міністерство Віроісповідань і Освіти рескриптом 
з 29-го марта 1920. Ч. 5166/1. рішило, що всі священник!*



—  37 —

j в душпастирстві по парохіях не суть на дальше 
^ Явязані уділювати 9 годин науки реліґії в школах пу- 
° них народних безплатно, понеже після Арт. 82. Уст. 
бЛ0'гсг 27-го мая 1919. Ч. 44. Дсм. Устав. Р. П. всі досих- 
часові устави відносячіся до усталення і винагороди 

чителів публичних шкіл загальних (елементарних) як 
^акояс учителів публичних шкіл (людових) народних і ви- 

ілових зістали знесені. Бо виду того отже всі душ- 
иастирі, котрим з наведеного титулу потручено при об
численню висоти винагороди науки реліґії в першій 
половині 1919/20. девять годин безплатних, набули тим 
самим право до додаткового винагородження за ті годи
ни, а то: за  місяць Вересень і Ж овтень 1919 по 90 Ма
рок в стосунку річнім по мисли рескрипту міністеріяль- 
ного з 5-го січня 1920. Ч. 25253/1. а від 1-го листопада 
1919. до 81-го січня 1920 р. по 240 Марок в стосунку 
річнім по мисли устави з дня 18-го грудня 1916. Ч. 2. 
з р. 1920. Уст. Держ.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 8. мая 1920. Ч.

Ч. 23.
Ч. 612/с. -  О вписуванню до книг метрикальних: хрещених, вінчаних і похороне

них з чужих парохій.

Трафляєся досить часто, що задля хороби або не- 
присутности пароха, вірні удаються з дітьми до сусідних 
ДУШнастирів в ціли охрещення тихже. Сусідний Душпа- 
СТИР охрестивши дитину записуб акт св. хрещення на 
карточці і передає сю родичам дитини в ціли вписання 
^КтУ хрещення в книгу хрещених властивої парохії. Не 

а Доказовати, що таке поступованне, яке очевидно 
Явиться приписам метрикальним, нарайсае вірних на 

Щні к°ш та і клопоти, а Еп. Консисторію на злиш ну
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працю, бо вірні в таких случаях будучи звичайно щ 1 
доброю датою, картку або в дорозі згублять або заб у д у ^ І  
віддати єї сьому душпастирю, а наслідок cero такий, ід0Я 
дитина лишався не записана ані в парохії охрещений І  
ані в своїй парохії.

Тому пригадуеся Всеч. Духовеньству, що свящед.И 
ник, котрий не всть властивим дужпастирем, а хрестив і 
дитину з чужої парохії, обовязаний єсть не давати р0. Я 
дичам карточку носвідчаючу хрещенне, але акт хрещ ен-і 
ня вписати в своїй книзі хрещених без порядкового чи-Я 
сла а протягом 8 дней мав відослати урядовий витяг Я 
з книги хрещених урядовою дорогою властивому Душ-Я 
пастирю, який вписує єго знов до своєї книги хрещених Я 
але вже за числом порядковим. Причім оба парохи в ру-1 
бриці „Примічаннє“ покликуються взаїмно на свої книги Я 
метрикальні.

іа к  само належить поступати, коли лучиться він-Я 
чати або похоронити вірних чужої парохії.

Від Епископского Ординаріяту.
Станиславів, дня 3. мая 1920. Ч.

Ч. 24.
Ч. 931/с. — В справі супружих перепон.

ввертавсь увагу Всеч. 0 0 . парохів, щоби не заборо-1 
нювали женихам вінчання ізза  неканонічних перепон, а І 
натомість мають парохи уважати, щоби но вінчати з пра-1 
вдиво канонічними перепонами. Між иньшими дуже ча-І 
сто лучаеся, що родичі насильством змушують доньку І 
до вінчання, з чого слідує, що не тілько пожиттє супрУ'І
же є неможливе, але кромі cero і саме суприжество б г 
неважне. Чейже не для пустої формальности питаєсЯ І  
парох церед самим вінчаннєм кождого з осібна женихів І
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мають свобідну і 
чйТи супружсство.

непримушону волю з собою заклю-

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 15. червня 1920.

Ч. 25.
Ч. У019/ІХ. — В справі Торговлі „Церковна Штука".

Як давнійшими літами, так і тепер управа „Цер
ковної Ш т у к и д іє ц е з а л ь н о ї Торговлі Інститути Неп. З а 
чаття Пр. Діви Марії в Станиславові звертається отсим 
до загалу Священьства з просьбою о попертя одинокої 
під цю пору в нашій діецезії торговлі сього рода, приси
лаючи всякі замовлення і роблячи закупна для церков, 
а також для парохіяльних урядів лиш в тім склепі. Управа 
доложить всіх старань, щоби ся Торговля могла заспокоїти 
всі бажання Всечесних 0 0 ., хоч і як  тяжко тепер дістати 
товар через валютові, транспортові і ин. трудности.

Тому звертається увагу Всеч. Отців, що управа 
може доставити всякий бажаний товар, хоч би наразі не 
мали його на складі, а в такім разі замавляю чий дістане 
остаточну ціну, все оригінальну, аж з тою хвилею, як 
товар надійде до склепу. А держати великий вибір доро
гого товару, прим, фелонів, чаш, фан і другої утвари цер
ковної під сю пору неможливо через незвичайне хитання 
цін, які зміняються з кождим днем: Найліпшо булоб, як 
би Всеч. Отці подали управі карткою до відома запотре- 
бовання своєї церкви, присилаючи більший задаток, 
^ Управа постаралаб в можливо найкоротшому часі товар 
1 в свій час повідомити про ціну і відбір товару.

Під сю пору єсть на складі великий вибір образів 
святих, в рамах і без рам, книг церковних, тельогічного 
змісту, видань 0 0 . Василіян, воскове церковне світло, 
а при тім парафінове, відтак правдиве богослужебне вино, 
Цвіти до образів і до свічок ітд.



—  40 —

Крім того приймаємо до иерерібки і направи цЄр. І 
ковні ризи, чаші до позолочування, що виконується скоро І 
і по можливо найдешевших цінах.

Як давнійпіе, так і тепер стараннем Управи єсть 
заосмотрити склеп у всякі потрібні товари, з котрих роз- І 
продажи часть зиску йде на ціли дієцезальні.

ВІД Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 14. червня 1920.

Ч. 67/00. — В справі незнаного місця приналежності! деяких сиріт в захист
станиславівскім.

В сирітскім захисті в Станиславові, знаходяться елі- І 
дуючі сироти, яких місце приналежиости є невідоме:

1) футько Іван, літ 10, с. Дмитра і Марії,
2) Урбаньский Евстахий, літ 10,
3) Убільницкий Павло, літ 6, с. Стефана і Варвари, І
4) Р ізняк  Калина, літ 9, д. Григорія і Василини 

з Лукавиці (?)
Центральний Епархіяльний Комітет упрашає Всч. 

0 0 . о оголошення назвищ  висше згаданих сиріт в своїх \ 
парохіях і повідомлення Комітету через Еп. Ординаріят 
в разі віднайдення їх родичів, або родини, котра могла- 
бися ними заопікувати.

Се подає ся до відомости тому, бо зголошуеся много : 
круглих сиріт до захисту.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, 14. червня 1920. Ч.

Ч. 27.
Ч. 813. — О національнім музею у Львові.

Управа Національного Музея у Львові передала 
сюда книжку, видану з приводу XY. ліття Національно
го М узея у Львові під заглавєм : „Про Музеї і Музей-
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„,м і письмом своїм з дня 16-го січня 1920. проситьлпдтво
ах? сліДУ6 : .

1 ) 3  огляду на велику вагу збирання і оереження
амяток нашого культурно - національного, отже пере

важно церковного життя за  минулі часи, книжку сю про
сить Управа Музея ласкаво поручити через єпархіаль
ний Вістник усему Духовеньству для руководства.

2) 3  огляду на вагу самого Національного Музея 
для усеї нації і на природну потребу можливо широкої 
і основної діяльности в напрямі збирання, береження 
і музеологічного загального ужитку із зібраного, Управа 
Музея осміляється звернути увагу Вашого Преосвящевь- 
ства на необхідність загально національної опіки для 
cero одинокого на усій Україні закладу. Зараз перед 
Національним Музеєм стоїть велике завданнє видати 40 
великих таблиць (27X32 цмт) рисунків старинних дере- 
вяних церков Галичини, на що Музей видав вже підмо
ги б. австр. Уряду 30.000 К., а на доведеннє до кінця 
потребує ще других стільки. Б ез загально народньої під
моги не зможе Національний Музей заверш ити вскорі 
отеє величне діло. Тому Управа Музея осміляється про
сити Ваше Преосвященьство ласкаво предложити Всеч. 
Духовеньству через Епархіяльний Вістник, зарядити 
в кождій церкві збірку на видавничі ціли Національного 
Музея та зібране переслати відповідною дорогою до Н а
ціонального Музея у Львові, вул. Мохнацкого ч. 42.“

З  уваги на важність справи для цілої нації Укра- 
іньскої Епископскій Ординаріят не тілько поручає Всеч. 
Духовеньству закупно повисшої книжки, для руководства 
виданої, але також сподівався, що весь Клир Дієцезаль- 
Ниа Не відкаже своєї видатної підмоги для розвою діяль
ности культурної cero одинокого на цілой Україні Заве
дення, яким безперечно єсть сей Нац. Музей, перед 15. 
ГпаГ >  Високопреосвящен. Митрополитом Кир Андреєм 

Рафом ніептицким, заснований.
Від Епископского Ординаріяту,

Станиславів, дня ЗО. мая 1920.
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Ж Е Р Т В И .
Жертви на семинар духовний і

Уряд дек. Заліщ ицкий 98 Мк (т. е. від Дер. 
кви в Лятачи за р. 1918 14! Мк., за  р. 1919 
35 Мк., від церкви в Дорогочівці з. р. 1918 
14 Мк., а за р. 1919 35 Мк.); Михайло При- 
даткевич, ветеринар повітовий в Кольбу- 
шовій, 50 К.

Ч. 2168. о. Володимир Король, парох Битькова, зложив 
з узисканих в своїй парохії рент нафтових 
50.000 Кор. на ціли діецезальні, з котрої то 
квоти уділено підмогу для фонду: сироти і ка- 
толицке вихованнє молоділій 25.000 К  а 25.000 К 
на удержанне духовного семинара.

Жертви для знищених церквей.
Ч. 2652. Для знищ ених церквей жертвувала церков 

в Гинківцях прилученій до Ворвулинсць, дек. 
Заліщ ицкого, 1. багряний фелон з докладами.

2 І Р О Ї І І К  .А ..
Промоція на степень Дра св. Богословвя.

Д ня 9-го червня с. р. відбулася на універзитеті 
у Відни промоція о. Авксентія Бойчука, префе
кта тут. дух. семинарії, на степень Доктора св. 
Богословвя.

Іменовання:
Ч. 2025. о. Михаіл Ганушевский, парох в Дорі, зістав 

іменований завідателем деканату Надвірнянь- 
ского, дня 11-го мая 1920.

Ч. 1855. о. Андрей Стрільчик, парох Стрільча, зістав 
іменований завідателем деканату Городеяь- 
ского, дня 11-го мая 1920,



—  43 —

xj. 2092.

Ч. 2663.

Ч. 2551.

а) Всеч. О. Петро Мицьковский зістав до 
ч. 1300/1919 іменований Сеніором деканів но 
причині довголітного совісного сповнювання 
обовязків декана.
б) Завідателем Скальского деканату зістав іме
нований о. Димитр. Курдидик, нар. в Циганах.
а) Всеч. о. Иоан Олесницкий, зістав іменова
ний Сеніором деканів по причині довголітного 
сповнювання обовязків декана.
б) Завідателем Бучацкого деканату зістав іме- 
нован. Всч. о. Денис Нестайко, пар. в Бучачи-
а) Всч. о. Апольоній Чемериньский зістав іме" 
нований Сеніором деканів по причині довго
літного совісного сповювання обовязків декана.
б) Завідателем Чортківского деканату зістав 
іменований Всч. о. Петро Саврій, дотеперіш- 
ний Містодекан.

Ч. 2005.

Ч. 2620.

Ч - 2835.

Рукополагання.
Оренчук Ілия, у кінчений богослов отримав: 
1) низш і чини і субдіяконат дня 14-го мая 
1920, 2) діяконат 16-го мая 1920, 3) пресвите- 
рат 23-го мая 1920 в каплици духовної семи- 
нарії в Станиславові.
Дамитрий Сенета, укінчений богослов, отри
мав: 1) низш і чини і субдіяконат 18-го мая 
1920, 2) діяконат 20-го мая 1920, 3) пресвите- 
рат 23 го мая 1920 в каплиці духовної Сєми- 
нарії в Станиславові.
Януарій Зиновій (дв. ім.) Кисілевский 1) низш і 
чини і субдіяконат 18 го мая 1920, 2) діяконат 
31-го мая 1920 і 3) пресвитерат 6. червня 1920 
в каплици духовної семинарії в Станиславові.

1595.
Увільнені 0 0 .:

Антонїй К алята з завідательства парохії 
в Чернівцях, з днем 81-го марта 1920.
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Ч. 1678. 

Ч. 1821.

Ч. 1596. 

Ч. 1873. 

Ч. 2033.

Ч. 2025.

Ч. 2137. 

Ч. 2092.

Ч. 2413. 

Ч. 2521. 

Ч. 2663.

Ч. 2551.

Стефан Іскович з завідательства в Делятині 
дек. Надвірняньского, з днем 20-го марта 3 920. 
Григорий Ґавдуник з доїжджаючого завіда
тельства в Ж ивачеві, дек. Ж уківского, з днем 
31-го марта 1920.
Леонтий Білиньский з 1 сотрудництва в Чер
нівцях з днем 31-го марта 1920.
Стефан Демчина з сист. сотрудництва в Свя
тині з дном 14-го цвітня 1920.
Володимир Коропецкий з І сотрудництва при 
катєдральній церкві в Станиславові з днем 
8-го цвітня 1920.
Лев Левицкий від обовязків завідателя дека
нату Надвірняньского задля перенесенняся 
до Печеніжина, дек. Пістиньского, з днем
2-го цвітня 1920.
Антоній Наконечний з завідательства в По- 
лівцях, дек. Чортківского, з днем 15-го цвітня 
1920.
Всч. о. Петро Мицьковский зістав на власне 
прошення звільнений від обовязків Скаль- 
ского декана з подякою за довголітнє совісне 
веденне уряду деканального.
Лев Ольшаньский з доїжджаючого завідатель
ства в Трибухівцях, дек. Гусятиньского з днем 
12-го січня 1920.
Петро Томашівский з доїжджаючого завіда
тельства в {Сосмирині, дек. Бучацкого, з днем 
1-го мая 1920.о
Иоан Олесницкий на власне нрошенне від 
обовязків Бучацкого декана з подякою за 
довголітнє совісне веденне уряду деканаль 
ного.
Апольоній Чемериньский на власне нрошенне 
від обовязків Чортківского декана з подякою 
за довголітнє совісне веденне Уряду дека
нального,
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q . 1679..

Ч. 1821.

q. 1596. 

Ч. 1873. 

q. 1966.

4. 1967.

4. 2097.

4. 2180.

4. 2228. 

4 . 2026.

4. 1365.

4 - 2137. 

4 - 2413.

521/Yi

Введені 00.:
Льонґін Порубальскяй в завідательство парохії 
в Делятині, дек. Надвірняньского, з днем 
20. марта 1920.
Анатоль Базилевич в завідательство в Ж и- 
вачеві, дек. Ж уківского, з д. 1-го цвітня 1920. 
Леонтий Бідиньский в завідательство парохії 
в Чернівцях, з днем 1-го цвітня 1920.
Иосиф ГІроць в доїжджаюче сотрудництво 
в Снятині, з днем 15 го цвітня 1920. 
Евстахій Тесля в доїжджаюче завідательство 
в Гринівцях, дек. Товмацкого, з днем 14-го 
марта 1920.
Володимир Коропецкий в сотрудництво з пра
вом управи в Струпкові, дек. Товмацкого, 
з днем 8-го цвітня 1920.
Стефан Іскович в експозитуру в Худиківцях 
ad Мельниця, дек. Кудринецкого, з днем 
20-го марта 1920.
Василь Саноцкий в системізоване сотрудниц
тво в Чортівци, дек. Ж уківского, з днем 5-го 
падолиста 1919.
Лев Левицкий в завідательство в Печеніжині, 
дек. Пістиньского, з днем 15-го цвітня 1920. 
Александер Ніжиньский в завідательство в Зе
леній, дек. Надвірняньского, з днем 15-го 
цвітня 1920.
Михаіл Грималюк в доїжджаюче сотру дництво 
в Далешевій, дек. Городеньского, з днем 10-го 
марта 1920. —
Теофіль Костишин в завідательство в Полів- 
цях, дек. Чортківского, з д. 15-го цвітня 1920. 
Алексей Гребенюк в завідательство в Трибу- 
хівцях, дек. Гусятяньского, з днем 13-го 
січня 1920.
Еміліян Гавацкий в доїжджаюче вавідатель-
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ство в Космирині, дек. Бучацкого, з днем 
1-го мая 1920.

УП О КО ЇЛИ СЯ:

Ч. 1470. о. Михаіл Ш ишкевич, експозит в Худиківцях 
дек. Кудринецкого, f  дня 20-го марта 1920.

Ч. 1818. о. Амврозий Січиньскцй, парох в Білівцях. 
f  дня 4-го цвітня 1920.

Ч. 1663. о. Василий Чайковский, парох Мишкова, дек. 
Скальского, f  дня 20-го марта 1920.

Ч. 2015. о. Евген Данилович, парох в Березові вижнім, 
дек. Пістиньского, f  дня 19-го цвітня 1920.

Ч. 1809. о. Стефан Макогоньский, парох в Поточисках, 
дек. Городеньского, f  дня 14-го цвітня 1920.

Ч. 1906. о. Алексей Гаврилток, завідатель парохії в На
двірній, f  дня 31-го цвітня 1920.

Ч. 2139. о. Генрих Рачковский, експозит в Москалівці, 
дек. Косівского, f  дня 14-го цвітня 1920.

Ч. 2591. о. Григорій Недільский, ювилят, парох в Струп- 
кові, дек. Товмацкого, f  дня 14-го мая 1920.

Душі їх  поручаються побожним молитвам Всеч.
Духовеньства.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 21-го червня 1920.

Теодор Паливода
за канцлера.

Накладом Еп. Ординаріяту. З друкарні Льва Даикевнча в Станиславові.
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Не забуваймо о складках на 
сироти і католицке виховани* 
молодіжи. „Дайтї й ддстєа вам’к* 
(Лук. VI. 38). Ч.

Ч. 28.
Ч. 53/орд. — В справі „Апостольства Молитви" в злуці з Найсв. Серцем Ісуеа.

В зарядженню з дня 5-го червня 1920. Ч. 31/орд. 
ШД 3) висказав я  своє горяче бажання, щоби Апостоль- 
СЛв° молитви було основане по цілій дієцезії так, щоби 
Д0 ТРОХ літ не було місцевости, деби не було основане 
Се Товариство. В підручнику знов о культі Серця Хри
стового я подав вказівки і норми, після котрих має осно- 

атись і провадитись се Товариство. Між иншими я 
ці ьио щдчеркнув, що рерщ усього треба вірних добре 
cer, ^0вити- Щ о до числа, яке вимагавсь до основання 

°вариства, то вистарчить, если знайдесь бодай 50
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вірних, кроні дітей, які схотілиби виконувати практики 
cero Товариства.

При сій нагоді подаю до відомости, що Провідником 
діецезальним Апостольства молитви в злуці з Найсвят. 
Серцем Ісуса через мене назначений і від І енерального 
Провідника іменований е Впр. Отець Крилошанин Михаіл 
Вальницкий, до котрого в справі основання тогож Апо
стольства належить відноситися.

Звертаю також увагу, що після розпорядження з дня 
26-го жовтня 1904. Ч. 199/орд. (Вістник з 1904 р. 4. XI.) 
сотрудники не можуть запроваджувати Врацтв і Това
риств релігійних проти волі і без відома парохів. І е саме 
відноситься і до тимчасових завідателів парохій, хиба 
вже попередио остало якесь Брацтво основане, тоді заві- І  
дателі можуть і повинні таке Товариство дальше ярова- І
дити і дбати о його розвій.

В кінци подаю до відомости, що почавши від січня 
слідуючого року зачну взивати священників до іспиту 
з підручника: О набоженьстві до Найсв. Серця Г. Н. І, 
Христа, а також при іспитах конкурсових і перед кождою 
інституцією на парохію буду вимагати знання о культі 
Найсв. Серця Христового після висше сказаного під
ручника.

Станиславів, дня 15. листопада 1920. Н
f  Григорій, Епископ. Ч.

Ч. 29.
Ч. 54/орд. — О товаристві „Der Eucharistische VOlkerbund im Heiligen GeistX

Сим подавсь до відомости, що у Відни завязалося то
вариство релігійне о високій ціли, а іменно : 1) для поширен
ня едности і любви між католиками, 2) о з єдванне шизма 
тиків і єретиків з кат. Церкви і 3) о наверненне поган до 
католицкої віри. Середником є Найсв. Евхаристія т. 
Служба Божа і св. Причастіе. Статута cero товариства суть 
дуже коротенькі і легкі. Священники читають бодай один



раз Службу Божу на повисше сказане наміреннє. Осідок і 
управа cero товариства знаходиться: Wien ІХ/4 Canisiuskirche, 
а всякі письма і кореспонденції належить адресувати: 

Der Eucharistische Volkerbund ini Heiligen Geist“, Wien I, 
Schottenhof, X. Stiege, I. Stock rechts. Орґаном cero товари
ства e періодична часописи: „Der Eucharistische Vólkerbund“ 
пренумерата виносить : 10К, — 5 Мк. — 2!/2 Фр. — 1 Доляр.

Се товариство горячо поручався Всч. Духовеньству 
як також вірним. Прикро се є, що инші католицкі наро
ди моляться т> взаїмну любов, о з ’едненне і наверненне 
Сходу, а передовсім Росії, а ми з дня на день вичікуємо 
ріжних вісток, котрими опінія світа,нас ошукує, або бай
дужно та апатично вичікуємо кінця, котрого дочекатись 
не можемо.

Станиславів, дня 15. листопада 1920.

f  Григорій, Епископ.

Ч. ЗО.
Ч. 55/орд. — В справі полотна для сиріт і для питомців духовної семинарії.

Попри иньші недостатки дався гірко відчувати брак 
полотна на білизну і постіль. Тому звертаюся з горячою 
просьбою до Всеч. Духовеньства і Вірних о збірку по
лотна конопяного або льняного для сиріт, щоби можна 
в своїм часі зм іняти постіль і біле, бо лишень в той 
cnoęi6 можна аапобігчи вушам і всякій нечистоті.

Кромі cero і для семинара є дуже потрібне полотно, 
котре можна зафарбувати і справляти реверенди для пи
томців, котрих число виносить до 80, бо сукна тепер годі 
дістати. Ректорат готов за сі полотна заплатити, коби 
лишень хто доставив.

Сю справу дуже поручаю милосерддю і жичливости 
так Духовеньства як і Вірних. О всякій збірці прошу 
доносити до Ректорату тут. дух. семишрії.

Станиславів, дня 15. падолиста 1920.

f  Григорій, Епископ.
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Ч. 31.
Ч. 56/орд. — В справі депутацій о священника.

В послідних роках ввійшов якийсь новий звичай 
що вірні „стараються" собі священника і тому щораз на
ст ій те  йдуть депутації до Ординаріяту, котрі „жичуть 
собі* або домагаються cero, чи того священника в імена 
„цілої ґм іни“. Звертаю увагу, що сей звичай кидає уемне 
світло на деяких священників, а кромі cero впроваджує 
зависимість священника від вірних.

Від Епископекого Ординаріяту.
Станиславів, дня 15. листопада 1920.

Ч. 82.
Ч. 57/орд. — В справі ставляня непотрібних перепон в справі вінчання.

6 щ е  раз звертався увагу, щоби Душпастирі в спра
в а х  вінчання не ставили перепон, які не суть каноніч
н и м и .

Від Епископекого Ординаріяту.
Станиславів, дня 15. листопада 1920. Ч.

Ч. 33.
Ч. 58/орд. — В справі датків на свідки Товариства.

В посліднім часі многі Товариства і орґанізації 
свіцкі звертаються посредством Ординаріяту до „патрйо- 
тичного" Духовеньства о складки на ріжні ціли, хотяй 
ті самі товариства і орґанізації недавно еще тому далися 
гірко в знаки сему „високо иатрйотичному “ Духовень- 
ству, або в найлучшім разі мовчали, коли проти Церкви 
і Духовеньства звертались ворожні течії і кличі.

Не хотячи руководитись местію, Еп. Ординаріят 
буде поручувати відозви дотичних товариств, або позво
лить розсилати їх відозви враз з Вістником, а Духовень- 
ству також не хоче забороняти жертволюбивости, одна®
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ідчеркуесь і сильно зазначуесь, що перше мусять бути 
заспокоєні потреби діецезальні.

Від Епископекого Ординаріяту.
С т а н и с л а в і в ,  дня 15. листопада 1920.

Ч. 34. ’
Ч. 59/орд. — В справі переходу вірних на латиньский обряд.

Дійшло до відома Еп. Ординаріяту, що наші вірні 
часто переходять на римо-кат. обряд, що свідчило би о їх 
недовірю до своїх душпастирів.

Поручався всім урядам парохіяльним в діли ви
яснення cero сумного об'яву подати в як найкоротшім 
часі найточнійші звіти про переходи на римо-кат. обряд, 
а також причини сих переходів. До звітів належить до
дати всі можливі документи евентуально зізнання свід
ків під присягою.

Від Епископекого Ординаріяту.
Станиславів, дня 15. листопада 1920.

Ч. 35.
Ч. 60/орд. — В справі нрошення Україньского горожаньского Комітету в Коломиї 

Сим поручавсь прошення Україньского горожань
ского Комітету в Коломиї до Всеч. Духовеньства округа 
Коломийского, щоби не відказало своєї помочи на про
щення .тої’ож Комітету.

Від Епископекого Ординаріяту.
Станиславів, дня 14. червня 1920.

Ч. 36.
З 4482 її — О долученню виказу касового В. С. Ф. за роки 1914.—1919.

В тім числі Вістника дієцезального долучаються 
икази касові Вдовичо - Сиротиньского Фонда, котрі Всч. 
°місія управляюча за літа 1914—1919. під днем 18. IX. 
‘ Р- В. 187 сюда до обвіщення првдложила.
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Примічався, Щ° ПрИ кінци ВІІказу касового за рік 
1919. на стор. 10. через ошибку опущено: „Б. Фонд роз- 
іюряджательний 16.519 К. 34 с.“

Від Епископекого Ординаріяту.
Станиславів, дня 16. жовтня 1920.

Ч. 37.
Ч. 4475/V. — в справі витягів актів смерти жовнірів полонених і інтернованих, як- 

також померших за весь час війни.

Рескриптом з дня 1. жовтня 1920. Ч. 101981 /XIГ. 
Галицке Намістництво завізвало всі Уряди парохіяльні 
до виготовлення і переслання собі всіх случаїв смерти 
жовнірів померших на території Галицкій за весь час 
заверухи воєнної аж по нинішний день похоронених че
рез мірских священників і затягнених до книг метрик 
смерти кождої місцевости. Взиваєсь проте всі Уряди па
рохіяльні до виконання cero приказу в моясливо найко- 
ротш ш  речинци з тим, що того рода викази на будуче 
маються виготовляти що кварталу.

Від Епископскої Консисторії'.
Станиславів, дня 14. жовтня 1920.

Ч. 38.
Ч. 4675/v. -  В справі державної запомоги на відбудову понищених війною церков

у всхідній Галичині.

Міністерство Віроісповідавь і Просвіти у Варшаві
рескриптом з дня 22-го жовтня 1920. Ч. 5592. повідомлює
Еп. Ординаріят, що Міністерство робіт публичних відо
звою з дня 19-го липня 1920. Ч. 25319/3388/VI. уповаж- 
нило свої експозитури до признавання з §. 14. на запо
моги по мисли наведеної устави о „субвенціїЧ. * * * * * * 11 до висо- 
кости 50% коштів будови, в границях до 250.000 Мкн.

В якій спосіб належить старатися о тії запомоги 
подане єсть в Розпорядженню виконавчім Міністерства
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робіт Публичних з двй 11-го лютого 1920. Дн. Уст. за 
■ • 1920. Ч. 14.

Всім інтересованим поручавсь проте з повившого 
розпорядження, в случаю потреби, чим скорше скористати.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 16. листопада 1920.

Ч. 39.
Ч 4352/Н. _ О державної виключносте почте, телбґрафу і телефону

Високе Намістництво зауділило сюда під днем ЗО. 
вересня 1920. Ч. 21412/пр. слідуюче розпорядж енне:

Після рескрипту Міністерства Внутрішних Оправ
3 дня 31-го серпня 1920. Ч. АО. 179/v. заявило Мшістер- 
ство ІІочт і Телеграфів письмом з д. 20-го серпня 1920.
4  2/ 1333/2602/4 . нр. після арт. 12-го обовязуючого тепер 
закони з дня 27-го мая 1919. о державній виключности 
почти, телеграфу і телефону (Вад. ч. 44. з д. 6-го червня 
1919. поз. 310) з виїмком увільнень поіменованих виразно 
в сім артикулі, ніхто не мав права безплатного користо-
вання з почти, телеґрафу і телефону.

Рівночасно пору чи до Міністерство Справ Внутрі- 
пхних з огляду на приключавш іся спорадичні случаї, що 
Уряди парохіяльні ухилялися з причини введення почто- 
вих оплат від виміни кореспонденції з Властями судови
ми — до видання заряджень, щоби ті Уряди не )хилю 
валися від кореспонденції з судовими властями, бо в на
слідок того вимір справедливості! може буги наражений 
на величезні шкоди.

Повисше розпорядженне подався Всч. Душпасти- 
рям до відомости і виконування, понеже в артикулі 12. 
висше цитованого, тепер обовязуючого закона з д. 27-го 
мая. 1919. „о державній виключности почти“ не суть ані 
Уряди парохіяльні ані деканальні увзгляднені. Но одно
часно задля збільшених тепер коштів канцелярійних че
рез оплату порторій почтових і на закупно подорожівших
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артикулів канцелярійних, відноситься Еп. Консисторія 
до Високого Правительства з представленєм в справі від
повідного відвисшеня павш аля канцелярійного для Урядів 
парохіяльних і деканальних.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 20. жовтня 1920.

Ч. 40.
Ч. 878/Сквм. — В справі звіту касового фонду С. К. В. М. за 1919 рік.

З  огляду, що кошта друку касового звіту за 1919 
рік фонду „Сироти і католицке вихованнє молодіжии ви- 
носилоби 6.000 Марок, а се зробилоби за великий ущер- 
бок для сиріт а ще в додатку в теперішній хвили, для- 
того подався отсею дорогою до відомости короткий — 
загальний звіт за  1919 р . :

ГІозістала готівка з кінцем 1918 р. виносить 11756 К. 
10 с., з пушок вплинуло 51420 К. 82 с., від поодиноких 
осіб 9762 К. 32 с., з розпродаєш посланій 281 К., зворот 
позичок до фонду Інститути Непор. Зач. Пр. Діви Марії 
і Ректорату духовного Семинара в Станиславові виносить 
21736 К., затягнено позичку в фонді для малого семина
ра в квоті 25.000 К., разом приходи виносять 119.956 К. 
24 с.; а виплачено на удержаннє сиріт 78.592 К. і за друк 
звіту за  1919 р. і веденнє книг 2.675 К., разом розходи 
виносять 81.267 К .; но зіставленню приходів з розходами 
остав готівка на 1920 рік 38.689 К. 24 с.

ІГри тім запримічався, що з пушок многих церков 
не вилинуло ще від 1914 р. до cero фонду ані сотцка, 
звертався проте на се увагу Всеч. ОО. Душпастирів, бо 
в противнім разі подасться поіменно до прилюдної відо
мости сих 0 0 ., котрі чи з байдужности, чи з недбальства 
не причиняються до сповнення cero обовязку.

Від Епископекого Ординаріяту.
Станиславів, дня 15. жовтня 1920.
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Ч. 41.
Ч. 4353/11. — В справі віддання чужого майна неправильно забраного в часі наїзду

большевицкого.
Високе Намістництво рескриптом з дня 4. жовтня 

1920. Ч. 22282/20/нр. зауділило сюда „Оповіщеннє", яким 
всі жителі, котрі даючи послух злочинної большевицкоі 
агітації, допустилися грабежи, взглядно присвоєння собі 
чужого майна, категорично взивається. аби в речинця 
8-дневнім, числяпи від дня оголошення реч. Оповіщення 
котре безперечно Всч. Урядам парохіяльним через орі'ана 
Власти політичної доручене зістало, віддали правним 
властителям:

1) Майно взяте в перехованнє з наміром охоронення 
його перед грабіжію і рабунком;

2) Майно зрабоване взглядно безправно посідане, 
хотяйби признане большсвиками.

Кто до cero речинця не віддасть властителеви того 
неправно посіданого або перехованого чужого майна, буде 
оно ему відобране, а сам зістане до строгої відвічально- 
сти судово потягнений.

З  уваги, що як в реченім рескрипті піднесено — 
ходить не тілько о задоситьучиненнє за нанесену шкодуй 
але також о моральне здорове загалу населення, без взгля- 
ду на народність і віроісповіданнє, вкладаєм Всеч. 0 0 . 
Душпастирям на серце і совість, не тільки речене Опо- 
віщенне, котре напевно політичними Органами буде У ря
дам парохіяльним зауділене, з амвони в часі недільного 
Богослуження вірним прочитати, але їх також поучитж 
о огидности присвоєння собі чужого майна, хотьби в часі 
воєннім, о великій каригідности того злочину, котрий 
перед Судом Божим не найде прощі, доки в цілости бли
жньому шкода не буде повернена, а вспілділаючи таким 
способом з властями свіцкими вилинуть на насепеннє 
успішно, аби воно находячеся у него чуже майно добро- 
вільно звернути поспорило.

Від Епископекого Ордираріяту.
Станиславів, дня 18. жовтня 1920.
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Ч. 42.
Ч. 4418/ІХ. — В справі залягаючих належитостий за Вістник Епархіяльний.

До Всеч. Урядів деканальних.
З  огляду, що деякі Уряди парохіяльні залягаю ть 

з у платою належитостий за Вістник Епархіяльний не липі 
за роки 1919. і 1920. але навіть деякі ще від 1914 року не 
унлатили, тому поручався Всеч. Урядам деканальним. 
щоби безпроволочно стягнули від дотичних Урядів иа- 
рохіяльних свого деканату ті залягаю чі належитости за 
Вістник і чим скорше сюда прислали. Се тим конечній- 
ше, бо кошта друку так підскочили в гору, що майже не 
можливо єсть друкувати Вістник.

Від Епископекого Ординаріяту.
Станиславів, дня 12 го жотня 1920.

Ч. 43.
Ч. 4345/11. — О виданню Ставропігією львівскою Устава церковного з календарем

на рік 1921.

Ставропіґійский Інститут у Львові видав своїм на
кладом скорочений Устав Богослужень з календаром на 
рік 1921, який зладив 0. Омелян І орчиньский. Устав сей 
одобрений всіми 3-ма Ординаріятами служити може за 
доброго практичного провідника при відправах Богослу- 
жень церковних. Доповненєм його в певній мірі е Устав 
за р. 1920, виданий тимже Інститутом, котрого незмінні 
части задля дорожнечі матеріялу не увійшли до сегорі- 
чного видання.

По причині необходимости такого підручника для 
душпастиря, церковного півця та нождого, хто хоче бра
ти живу участь в Богослуженях церковних, поручався 
його Всеч. Духовеньству до набування для Церков. Ціна 
Устава з календаром на рік 1921. виносить 15 Марок, а 
за рік 1920. — 6 Марок.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 9-го жовтня 1920.



— 57 —

Ч . 44.
Ч. 4150/v. — В справі недуг венеричних.

З  причини довго треваючої війни і напливу ріжно- 
родних елементів посторонних поширюються недуги ве
неричні через само навіть стиканняся їх з необережними 
тутешпими міщанами і селянами. Епископска Консисто
рія видиться спонуканою звернути увагу Всеч. Клиру 
на ту страшливу язву  і препоручити всім жичливим га- 
г а л и ц к і й  людности, щоби перестерігали як  найбільшу 
осторожність в зношених з чужинцями, навіть в часі 
принимання поживи, а в случаях об'яви яких небудь 
знаків — підозріних хоріб — сейча'с удавалися до пові
тових лікарів ad hoc designo-ваних, котрі мають поручене 
від своїх зверхних Властий уділювати порад лікарских 
даром для тих, котрі не суть в стані оплатити дорогих 
средств ліченяся.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів. дня 1б-го вересня 1920.

Ч. 45.
' Ч. 3722/11. — В справі обезпечування церквей і будинків ерекціональних в Това

ристві „Дністер".

Подаєся до загальної відомости, що Товариство 
взаїмних обезпечень „Дністер44 у Львові уділило з дохо
дів'своїх за р. 1919, з квоти 20.000 К. на гуманітарні діли 
призначеної, для Товариства св. Петра всіх 3-х Епархій 
2.400 К., а для фондів вдів і сиріт по свящ енниках всіх
3-х Епархій 600 К., разом 8.000 К.

При той случайности Дирекція „Дністра44 під днем 
13-го липня с. р. Ч. 2412/с. підносить, що єще не всі цер
кви і приходства обезпечені в їх Товаристві, та богато 
3 них обезпечаеся по чужих Товариствах обезпечень, які 
Ніколи ані сотика не дали на наші діли.

Длятого поручаєся Всечестному Духовеньству Д Іб - 
нзальному забезпечити решту церквей і зданій ерекціо-
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яальних в „Дністрі" — а тоже піднести вартости вже o6es- 
печених церквей і будинків ерекціональних до висоти їх 
теперішної вартости дійстной, як також заохочувати паро- 
хіян до обезпечування предметів своїх в „Дністрі" у Львові.

Від Епископекого Ординаріяту.
Станиславів, дня 30-го вересня 1920.

Ч. 46.
Ч. 2960/v. — В справі амортизації вальорів вінкульованих на ерекції, церкви і бо-

гослужебн. фундації.

Рішенем з дня 31-го мая 1920. Ч. 47729. заявило 
Галицке Намістництво, що в виду великих коштів „ін- 
серційних" не буде на будуче займатися амортизацією 
ефектів церковних дібр, а натомість розноряджає, щоби 
безпосередні завідателі церковного майна відносилися до 
Прокураторії Іенеральної Републіки Польскої у Л ьвові, 
складаючи рівночасно відповідні зачєти на кошта амор
тизаційні.

В поодиноких случаях затрати ефектів, належить 
м будуче придержуватись cero розпорядку.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 15-го листопада 1920.

Ч. 47.
Ч. 2547/VI. — В справі повідомлювання о случаях смерти польских жовнірів в мі

сцевостях де нема війскових душпастирів.

В случаю смерти польского жовніра в місцевости, 
де нема війскового душпастиря, впиш уть Отці душпа- 
стирі акт смерти в парохіяльні книги померших з за- 
значенєм  точно при якім полку або відділі померши# 
служив.

О случаю смерти належить опісля повідомити ме
трикою ех offo найбливший війсковий деканальний Урящ 
котрий відішле єї, куда слідує.
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Примічався, що повиспге зарядж ення відкоситься
до місцевостий, в ісотрих нема латиньских дупгаастирів 
або до случаїв смерти жовнірів гр.-кат. обряда.

Від Епископекого Ординаріяту.
Станиславів, дня 15 го листопада 1920.

Ч. 48.
Ч. 5069/Ес. — Конкурс на сталого професора Пастирского Богословвя і  тут. лі

цею богословскім.

В ціли обсадження сталим професором катедри П а
стирского Богословвя в тут. ліцею богословскім розписує- 
ся конкурс з речинцем до 15-го грудня с. р. Кандидати 
мають внести свої прошення заосмотрені потрібними 
алвх'атами в висше означенім речинци до тут. Епископ- 
ского Ординаріяту.

Від Епископекого Ординаріяту.
Станиславів; дня 17-го листопада 1920.

Ч. 49.
Ч. 5296, IX. — В справі оголошення конкурсу на опорожнені парохії.

Сим розписуються на конкурс слідуючі парохії з ре
чинцем вношення подань до кінця грудня 1920.:

1) Джурів, дек. Снятиньского (поновно — подання 
внесені попередно суть важні); 2) Турка, дек. Кокомий- 
ского (поновно); В) Загвіздь, дек. Станиславівского (по
новно); 4) Полівці, дек. Чортківского (поновно); 5) Хомчин, 
Дек. Косівского з тим, що попередні подання суть важні; 
Т Скала, поновно (давні подання суть важні) з тим, що кож- 
Дий кандидат має долучити деклярацію, силою котрої зобо- 
язу є ся виставити захоронку для дітий на власність СС. 
нужебниць після пляну через Е іі. Ординаріят апробо

ваного І що яри тій захоронці забезпечить удержанне 
°Дай чотирох СС. Служебниць; 7) Снятии (з тими самими
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усліввями як під 6); 8) Городенка (як під 6); 9) Озеряни, 
дек, Скальского (як під 6); 10) Королівка, дек. Кудри- 
нецкого (як під 6); 11) ІІробіжна (як під 6); 12) Делятин 
(як під 6, а кромі cero має удержувати сотрудника, зглядно 
постаратися о катехиту); 13) бзупіль (поновно); 14) Ли- 
сівці, дек. Скальского; 15) Березів. дек. П істиньского; 
16) Бориж ківці зглядно Білівці, дек. Кудринецкого і 17) 
Волчківці, дек. Снятиньского.

Нота: Звертавсь увагу, що усліввя що до захоронок, 
поставлені при парохіях під 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12, мають 
бути сповнені найдальше до 10 літ і що будуть екзекво- 
вані правно, а в случаю опору послідує відобраннв парохії.

Від Епископекого Ординаріяту.
Станиславів, дня 17-го листопада 1920.

2Н З? О Н ІЕА.
Іменовання:

Ч. 3382. Право носити крилошаньскі відзнаки отри
мали: 1) о. Андрей Стрільчик, завідатель Го- 
роденьского деканату; 2) о. Димитрій Курди- 
дик, завідатель Скальского деканату і 3) о. 
Михаіл Ганушевский, завідатель Надвірнянь- 
ского деканату.

Ч. 3383. о. Володислав ГІассинович, вислужений декан 
Косівский і нарох в Кобаках, зістав іменова
ний Сенхором деканів.

Канонічну інституцію на парохії отримали 0 0 .:
Ч. 4043. Николай Бориславский на Пасічну, дек. Ста- 

ниславівского, дня 1-го вересня 1920.
Ч. 4109. Дмитро Роман (дв. їм.) Грабець, на Обертин, 

дек. Жуківского, дня 9-го вересня 1920.
Ч. 4108. Ю ліян Андрій (дв. їм.) Кисіяевсквй на Ярго- 

рів, дек. Бучацкого, дня. 9-го вересня 1920.
Ч. 4084. Лев Левицкий на Печеніжин, дек. Пістинь

ского, дня 7-го вересня 1920.

о мЯНИиі ІШ
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Ч. 4086. Іван Маркевич на Тисьменичани, дек. Тись 
менецкого дня 7-го вересня 1920.

Ч. 4106. Іван Луцик на Надвірну, дек. Надвірняньского,

Ч. 4107.
дня 9-го вересня 1920.
Василь Попович на Городницю, дек. Горо

/ Ч. 4201.
деньского, дня 9-го вересня 1920.
Александер Русин на Коломию, дня 14-го

% Ч. 4258.
вересня 1920.
Антоній Яворский на Пужники, дек. Товма- 
цкого, дня 24-го вересня 1920.

Ч. 4309. Валеріан Луговий на Вербіж нижний, дек.

Ч. 4310.
ІІістиньского, дня ЗО вересня 1920.
Роман Петровский на Трійцю, дек. Коломий- 
ского, дня 30-го вересня 1920.

. 4. 4311.f1
Лев Воробкевич на Білобожницю, дек. Чорт- 
ківского, дня 30-го вересня 1920.

Ч. 4330. Антоній Федин на Копачинці, дек. Городень

Ч. 4422. 
1 -

ского, дня 1-го жовтня 1920.
Роман Григорій (дв. ім.) Ріпецкий на Глинки, 
дек. Надвірняньского, дня 12-го вересня 1920.

4 . 4789/VI. Евстахий Монастирский на Раковець, дек.
Городеньсжого, дня 4-го листопада 1920.

Ч. 4757/VL Александер Роснецкий на Заду брівці, дек. 
t Снятиньского, дня 2-го листопада 1920.

Ч. 2948.
Увільнені 00 .:

Ііосиф Микитин з завідательства в Марківцях, 
дек. Тисьменецкого, з дн. 29-го лютого 1920.

Ч. 2064, Роман Копистіяньский від доїжджаючого за 
відательства в Красіеві, дек. Устецкого, з д. 
4-го лютого 1920.

Ч. 2065. Прокіп Максгмюк від заступства хорого па-

*1. 1822.

роха в Задарові, дек. Устецкого, з днем Р2-го 
серпня 1919.
Роман Ж олкевич від завідательства в Росоха- 
чи, дек. Жуківского, з днем 16-го марта 1920. 
Анатоль Базилевпч від завідательства в Ро- 
сохачи, дек. Жуківского, з д. 31-го марта 1920.

і
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Ч. 3527. 

Ч. 2430. 

Ч. 888.

Ч. 3539.

Ч. 3571. 

Ч. 2672.

Ч. 8333.

Ч. 3706.

Ч. 3107.

Ч. 3916.

Ч. 3963. 

Ч. 4035. 

Ч. 4168.

Петро Томашівский від доїжджаючого заві-' 
дательства в Долині, дек. Товмацкого, з днем 
30-го листопада 1919.
Михайло Грималюк від доїжджаючого сотру
дництва в Далешевій, дек. Городеньского, з д. 
30-го червня 1920.
Лаврентій Ткачук від обовязків експозита 
в Пиляві і з доїжджаючого завідательства 
в Ласківцях, дек. Чортківского, з днем 19-го 
лютого 1920.
Николай Огоновский від доїжджаючого заві 
дательства в Джуркові, дек. Жуківского, з д. 
30-го червня 1920.
Михаіл Дурделла від доїжджаючохо завіда
тельства в Жарнівцях, дек. Тисьменецкого, 
з днем 1-го липня 1920.
Константин Красій від сотрудництва в Бо- 
рнш ківцях і від завідательства ех currendo 
в ГІанівцях, дек. Кудринецкого, з днем 5-го 
цвітня 1920.
Семен Гребенюк з сотрудництва в Мушка- 
тівці ad Б о р т ів , дек. Кудринецкого, з днем 
20-го червня 1920.
Василь Павлик з сотрудництва з правом у- 
прави в Саджаві, дек. Богородчаньского, з д. 
30-го червня 1920.
Евстахий Тесля від доїжджаючого завідатель
ства в Гринівцях, дек. Товмацкого, з днем 
11-го червня 1920.
Володимир Коропецкий від сотрудництва 
з правом управи в Струїткові, дек. Товма
цкого, в днем 4-го червня 1920.
Юліян Кочержух^ від завідательства в Горожан- 
ці, дек. Устецкого, з днем 24-го червня 1920. 
Володимир Костецкий з завідатель. в Кім по
люй ґу, дек. Сучавского, з д. 15-го серпня 1920. 
Яків Сербиньский від доїждж. сотрудн. в Дале- 
шеві, дек. Городеньского з д. 9-го вересня 1920.
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Ч. 4242.

Ч. 4281.

ІЧ . 4312. 

Ч. 4377.

Ч. 4469. 

Ч. 4392.

Ч. 2704. 

Ч. 888.

Ч. 3539. 

Ч. 3671.

Ч. 3758.

Ч. 2672.

Ч. 3333.

Димитрий Роман (дв. ім.) Грабець з посади 
Тії. сотрудника катедрального в Станиславо- 
ві, з днем 9-го вересня 1920.
Лев Левицкий від обовязків пароха в Зеле
ній, дек. Надвірняньского, з днем 7-го вере
сня 1920. •
Омелян Абрисовский від тимчасового завіда
тельства в Надвірній, з д. 9-го вересня 1920. 
Юліян Андрей (дв. ім.) Кисілевский 1) від 
експозитури в Ворохті і 2) від доїжджаючо
го завідательства в Яблоници, дек. Надвір
няньского, з днем 9-го вересня 1920.
Андрей Василина від завідательства в Ко- 
■пацинцях, дек. Городеньского, з днем 1-го 
жовтня 1920.
Петро Томчук від завідательства в Пужниках, 
дек. Товмацкого, з д. 24-го вересня 1920.

Введені 00.:
Омелян Абрисовский, шкільний інспектор 
в Надвірній, в тимчасове завідательство па
рохії тамже, з днем 21-го цвітня 1920. 
Лаврентий Ткачук 1) в доїжджаючу експози
туру в Пиляві і 2) в завідательство в Ла- 
сківцях, дек. Чортківского, з днем 20-го лю
того 1920.
Андрей Поповский з завідательство в Джур- 
кові, дек. Ж уківского, з дн. 1-го липня 1920. 
Николай Корбутяк в завідательство в Мар- 
ківцях, дек.- Тисьменецкого, з днем 1-го ли
пня 1920.
Яків Дутчак в сотрудництво з правом упра
ви в Далешеві, дек. Городеньского, з днем 
15-го липня 1920.
Константин Красій в завідательство в Білів- 
цях, дек. Кудринецкого, з д. 5-го цвітня 1920. 
Семен Гребенюк в завідательство в Білівцях, 
дек. Кудринецкого, з днем 20-го червня 1920.

1
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Ч. 370«.

Ч. 5056. 

Ч. 3735. 

Ч. 3107.

Ч. 2673.

Ч. 3916. 

Ч. 2632.

Ч. 2661.

Ч. 3012.

Ч. 2274. 

Ч. 3317.

Ч. 1405.

Ч. 939.

Ч. 2065.

Константнії Бідиньский в сотрудництво 8 пра
вом управи в Саджаві, дек. Богородчавьского, 
з днем 1-го липня 1920.
Іван Амброзяк в завідательство в Русові, дек. 
Снятиньского, з днем 1-го вересня 1919. 
Василь Павлик в завідательство в Горожанці, 
дек. Устецкого, з днем 24-го червня 1920. 
Януарій Зиновій (дв. ім.) Кисілевский в за 
відательство в Гринівцях, дек. Товмацкого, 
з днем 11-го червня 1920.
Петро Ж упаньский в доїжджаюче завідатель- 
стео в Панівцях, дек. Кудринецкого, з днем 
5-го цвітня 1920.
Володимир Коронецкий в завідат. в Струпкові, 
дек. Товмацкого, з днем 4. червня 1920. 
Володимир Самотулка в доїжджаюче завіда
тельство в Березові вижнім, дек. Пістиньского, 
з днем 13-го цвітня 1920.
Стефан Чеховский в доїжджаюче завідатель
ство в Стрільківцях, дек. Кудринецкого, з д. 
20-го марта 1920.
Павло Кришталович в експозитуру в Чорно- 
кінцях малих, дек. Скальского, з днем 15-го 
листопада 1919.
Стефан Демчина в завідательство в Сороках, 
дек. Городеньского, з днем 19-го цвітня 1920. 
Александер Ґелитович в доїжджаюче завіда
тельство експозитури в Москалівці, дек. Ко- 
сівского, з днем 15-го цвітня 1920.
Михаіл Менціньсяий в посаду IV. сотрудни- 
ка при церкві катедральній в Станиславові, 
з днем 12-го марта 1920.
Ю ліян Андрей (дв. ім.) Кисілевский в експо
зитуру в Ворохті і в доїжджаюче завіда
тельство парохії в Яблоници, дек. Надвір
няньского, з днем 1-го червня 1919.
Прокіп Максимюк в завідательство в Красіеві. 
дек. Устецкого, з днем 5-го лютого 1920.
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Ч. 1822.

Ч. 8327.

Ч. 2102.

Ч. 4009. 

Ч. 4035.

Ч. 3901.

Ч. 4168.

Ч. 4243. 

Ч. 4312. 

Ч. 4469. 

Ч. 4392.

Грамоту
Ч. 2821.

Ч. 3207.

Анатоль Базилевич в завідательство в Росо- 
хачи, дек. Ж уківского, з д. 16-го марта 1920. 
Николай Любович в завідательство доїжджа
юче в Росохачи, дек. Жуківского, з днем 1-го 
цвітня 1920.
Петро Томашівский в доїжджаюче завіда
тельство в Долині, дек. Товмацкого, з днем 
10-го серпня 1919.
Николай Сіменович в доїжджаюче завідатель
ство в Милованю, дек. бзупільского, з днем 
19-го марта 1920.
Ігнатий Волчук в завідательство в Балинцях, 
дек. Коломийского, з д. 4-го серпня 1920.
Лев Породко в доїжджаюче завідательство 
в Кімполюнґу, дек. Сучавского, з днем 16-го 
серпня 1920.
Володимир Долгий в експозитуру в Чорнім 
Потоці, дек. Надвірняньского, з днем 10-го • 
червня 1920.
Яків Д утчак в сотрудництво з правом упра
ви в Далешевій, дек. Городеньского, з днем 
9-го вересня 1920.
Ілия Оренчук в посаду І. сотрудника катедр. 
в Станиславові, з днем 1-го серпня 1920.
Йоан Луцик яко парох в Надвірній, з днем 
9-го вересня 1920.
Антоній Федин яко парох в Копачинцях, дек. 
Городеньского, з днем 1-го жовтня 1920. 
Антоній Яворский яко пар. в Нужниках, дек. 
Товмацкого, з днем 24-го вересня 1920.

відпустительну до АЕпархії Львівекої отримав-.
. Хавлюк Михайло, закінчений богослов львів- 

ского гр.-кат. Семинара у Львові.

Приняті До звязи духовної тут. Епархії:
о

о. Иоан Горняткевич одержавши відпуститель
ну грамоту з Епархії Перемискої з д. 10.червня
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1920. ч. 3081. зістав иринятий до звязи  духова 
ної з Клиром Станиславівскої Епархії грамо
тою з дня 14-го липня 1920. ч. 3207/YI.

Ч. 39S1. о. Александер Роснецний одержавши грамоту 
віднустительну від Митропол. Ординаріяту 
у Львові дня 4-го червня 1920. ч. 36/1406/А. 
зістав принятий до звязи  духовної з Клиром 
Станиславівскої Епархії грамотою з дня 18-го 
серпня 1920.

Для знищених церквей жертвовади:
Ч. 3689. Гр.-кат. Церков в Кіцмани на Буковині жер- 

твовала для знищ ених церквий : 1) 1 фелон 
світлий, 2) ввангеліє в шкіру оправлене.

Упокоїлися:
Ч. 3071. о. Іван Білоруский, парох в Касперівцях, дек. 

Заліщицкого, f  дня 13-го червня 1920.
Ч. 3169. о. Василь Калитовский, парох в Балинцях, 

дек. Коломийского, f  дня 21-го червня 1920.
Ч. 3864. о. Льонгин де Ковбляньский, ювилят, парох 

в Ростоках, деканата Косівского, f  дня 22-го 
липня 1920.

Ч. 3966. о. Теодор Процишин, завідатель в Загвіздю, 
дек. Станиславівского, f  д. 27-го липня 1920.

Ч. 4358. о. Іван Лабій, парох Джурина, дек. Чортків- 
ского, f  дня 30-го вересня 1920.

Душі їх  поручаються побожним молитвам Всеч.
Духовеньства.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 27-го листопада 1920.

/ '-V 
Я  С *
іч
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Теодор Паливода
за канцлера.

Накладом Еп. Ординаріяту. З друкарні Льва Данкевича в Отаниславові.


