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Не забуваймо о складках на 
сироти і католицке вихованне 
молодіжи. „ДЛйтей дАстса кіілгн" 
(Лук. VI. 38).

Ч. 4/орд. В справі приниманя сиріт до захистів.
Що раз частійше священники будьто иньші особи вно
сять прошене до тут. Комітету о приняте сиріт до за
хисту. Комітет радо принявби і найбільше сиріт, але б 
зовсім безрад^ий і безсильний так з огляду на брак місць 
в захистах, як також з огляду на брак середників удер- 
ясаня. В трох захистах в Станиславові є приміщених по
над 120 сиріт. Треба ті сироти убрати, запалити в ком- 
натах, дати їм поживу і то достаточно, справити книжки 
1 всі потрібні реквізити шкільні. А се прецінь вимагає 
^ножество грошей. Комітет не має ніяких фундаций на 
^Держане сиріт, ані ніяких капіталів. В тім році форсував 
Таксами супружими, а головно грішми узисканими з про-
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дажи дому Інституту Непорочного Зачаття Пр. Д. Марії. 
Сі фонди вже вичерпують ся. А що буде на будучність?'Т 
Жертви в грошах з дієцезії скупо впливають. Ще най
більша поміч зі збірки в натураліях, які зібрали СС. 
Служебниці в дієцезії. Гірка нераз та збірка, бо суть ні- 
сцевости,. де вірні не тілько нічо не жертвують, але єще 
Сестер частують зневажливими докорами. Се розумівсь 
там передовсім, де суть нерадиві і нежичливі душпастирі. 
Найбільше ратує Поділе, а іменно деканати: Кудринецкиіі 
передовсім, відтак Чортківский, Скальсквй, а по части 
і Гусятиньский. Ту з поблизьких деканатів від Станисла- 
вова дуже скупо. З признанєм однак піднести треба два 
села, котрі відзначують ся жертволюбовистію, а іменно: 
Радча в дек. Станиславівскім і Підпечари в дек. Тисьме- 
нецкім. З повизшого представлена най всі зрозуміють, що 
не можливо більше сиріт принимати. Що більше, єсли 
вичерпають ся всякі фонди, тоді і ті сирсти, які суть 
в захистах треба буде хиба порозсилати до поодиноких 
приналежних громад, щоби тамже удержували ся їх кош
том. Яка однак судьба буде тих сиріт, легко можна собі 
уявити, вели проте знаходяться де по парохіях поодинокі 
сироти, най душпастирі самі займуть ся їх судьбою, бо 
чейже лекше примістити десь одну, або дві сироти в гро
маді, ніж ту в захистах удержати так велике число си
ріт. В остаточнім разі може бути сирота принята до за
хисту, але під двома услівями, а іменно: єсли буде місце 
а ДРУге осли священик і громада зобовяжуть ся дати 
потрібне удержанє. — При сій нагоді апелюю дальше до 
милосердя душпастирів і вірних, щоби не забували 
в своїй жертволюбивости о сиротах. Вправні тяжкі часи, 
але як раз тим красше буде се милосерддє, бо буде тим 
сильнійшою експіяцією перед Богом за наші занедбаня 
в тім згляді і за наші провини і тим скорше приєднає 
помиловане Ьоже над нами. Кромі cero звертаю увагу, 
що як вже в своїм часі я порунпв, що тілько ті Сестри 
монахині можуть квестувати, котрі мають від мене позво- 
лепє заосмотрене моїм підписом і печатію, а всякі пєзво- 
леня уділені перед 18. вересня 1920 відкликую як неваж-
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gi, — Віинци подаю до відомости, що я в тутейших за
хистах вже давнійше поручив сиротам, щоби всі вони 
д о  неділі жертвували за всіх своїх доородіїв вислухану 
Службу Божу і 3 Отче наш і 3 Богородице Діво, а до
рослі діти, щоби жертвували свої св. Причастія. Рівно
часно розпоряджую ось сею дорогою, щоби також в инь- 
дих захистах на провінції в той сам спосіб сироти від- 
вдячувались всім своїм добродіям. Думаю, що се є най- 
красша заохота до жертв і до виконуваня милосерддя для 
сиріт. Най се Отці Душпастирі подадуть до відома своїх 
вірних, щоби зони знали, що милостиня їх не йде марно, 
але з вдячностію перед Богом б записана. Станиславів, 
дня 11. січня 1921. + Григорій, Епископ.

Ч. 5/орд. В справі узисканя відпустів в місяци маю 
і червня після календаря нового стилю. Prot. N. 4453. Be
atissime Pater, Gregorius Chomyszyn, Epiis Stanislaopolien. Ru
thenorum, ad pedes S. V. provolutus sequentia exponit: Rescripto 
S. Congnis de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis 
diei 27 Maii 1895 Metropolita Leopoliensis obtinuit, ut fideles 
totius provinciae ritus graeco-rutheni catholici in ecclesiis eiusdem 
ritus secundum Kalendarium veteris styli indulgentias acquirere 
possent. Quia tamen in dioecesi Stanislaopolfensi mos invaluit, 
ut officia sacra in honorem В. M. Virginis toto menso Majo et in 
honorem Dulcissimi Cordis Sesu omni prima feria seqta cuiusvis 
mensis, necnon mense Junio secundum Kalendarium novi styli 
celebrantur, ideo Ordinarius Orator humiliter implorat a Sanctitate 
Vestra, ut Christifideles suae dioecesis indulgentias in memo
ratis diebus etiam secundum Kalendarium novi styli lucrari vale
ant. Ex Audientia SSmmi habita die 6. Decembris 1920. SSmus 
Dominus Noster Benedictus, Divina Providentia PP. XV, referente 
me infrascripto S. Congregationis pro Ecclesia Orientali Adsessore, 
benigne adnuere dignatus est pro gratia iuxta preces; servatis 
servandis. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Ro
mae, ex Aedibus dictae Sacrae Congregationis, die et anno qui
bus supra, t /• Popadopul. -  Після повисшого рескрипту Сьв. 
Столиці Аростольскої, можна у зиску вати всі відпусти та



4 —

кож після калєндара нового стилю, які привязані суть до 
відправлення богослужень і побожних практик в честь 
Пр. Д. Марії в місяци маю, як також в честь Найсв. 
Серця Христового в' місяци червни, а вкінци в честь 
Найсв. Серця Христового в кожду першу пятницю кож 
дого місяця після календаря нового стилю. Що до праз- 
новання свята Серця Христового, то се має обходитись 
після календаря старого стилю, бо се свято входить 
в круг подвижних празників злучених з Воскресенем 
Христовим, яке обходить ся після календаря старого 
стилю. Користаючи з повисшого рішеня Св. Столиці 
Апостольскої, а відтак бажаючи запровадити одну спіль
ність, Епископский Ординаріят заряджує і постановляє, 
щоби в цілій Дієцезії, де відправляють ся богослуженя 
в честь Пр. Д. Марії в місяци маю, як також богослуженя 
в честь Найсв. Серця Христового в місяци червни 
і в кожду першу пятницю кождого місяця, щоби ті всі 
богослуженя, з виїмком богослуженя в день празника 
Найсв. Серця Христового, відправляли ся в часах після 
календаря нового стилю.—Від Епископского Ординаріяту, 
Станиславів, дня 1. січня 1921.

Ч. 6/0рд. В справі виставлення Найсв. Тайн в мон 
Странції. В розпорядженях з дня 5. червня 1920 Ч. 31/орд, 
які доручені остали враз з підручником: О набо,жестві до 
Найсв. Серця Г. Н. І. Христа остали подані норми під 
6) а) б) в) г) що до виставленя Найсв. Тайн. Тимчасом 
деякі душпастирі вносять прошеня о виставлене Найсв. 
Тайн не опреділяючи точно днів, ані богослужень, підчас 
котрих хотять урядити виставлене Найсв. тайн в мон- 
странції, а деякі знов просять о виставлепе Найсв. тайн 
в таких случаях, які суть недопуіцені яд прим.: для при
ватного і особистого набоженьства, або до цілодневної 
адорації на бічнім престолі, (бо через закристію люди хо
дять), що також неможливе, з виїмком виставленя Найсв. 
тайн в Божім гробі в страстний тиждень, еслн сей гріб 
е устроєний при бічнім престолі, вели люди занадто х м я -
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лають ся черо і закристію, тоді належить закристію зам
кнути, а не усувати І. Христа з головного престола на 
бічний. Вкінци дехто просить, щоби підчас торжественного 
благословення сьиівати прим: „Бог предвічний", в часі 
Рождества Христового замість: Спаси люди твоя Господи. 
На се не можна також позволити, бо тоді будуть ріжні 
„установи", а навіть ріжні надужитя. Так само замість: 
Святий, святий, святий, не можна співати иньшої пісни, 
чи коляди, бо ніяка коляда, ані ніяка піснь не дорівняє 
архангельскій пісни, яку неустанно голосять безплотні 
воїньства небесні перед престолом Всевишнього. З по- 
висших причин звертавсь увагу Всечесного Духовень- 
ства, щоби перестерігало норму подану під 5) в висше 
сказаних розпорядженях. Крохяі cero всякі позволеня, які 
в послідних часах остали уділені від Еп. Ординаріяту 
в справі виставленя Найсв. Тайн для поодиноких душ- 
пастирів, відкликуються з тим, щоби так вони як і всі 
прочі, котрі се за хосенне уважають, внесли поновно 
прошеня о позволене Найсв. Тайн, понад случаї подані 
в висше сказаних заряджених з 5. червня 1920 Ч. 31/орд., 
з наведенєм однак точним днів і набоженьств, під
час котрих мають бути виставлені Найсв. Тайни в мон 
странції. Що до виставленя Найсв. тайн підчас Служби 
Божої співаної в дни храмові, то з засади всякі прошеня 
-будуть без успіху відкинені ато тому, бо в ті дни буває 
звичайно такий стиск і гамір в церкві, що виставлене 
Найсв. тайн булоби радше зневагою. Хиба в якімсь над
звичайнім і виїмковім случаю може се позволене бути 
уділене. Як вже нераз се зазначувано, так тепер єще раз 
підчеркуєсь, що коли має відбуватись адорація виставле
них Найсв. Тайн через довший час, то в церкві мусить бути 
спокій, а всякі иньші богослуженя кромі Служби Божої 
устають.—Вкінци для усуненянепорозуміня подавсь до ві- 
домости, що в „Місіонари" за січень с. р. на стор. б—7 
Конони о Найсв. Евхаристиї подекуди суть не зовсім 
сірно цитовані, прим. Канон 856 замість 854 а Канон 
1274 так не точно поданий, що виходить баламутне зро- 
ТУміннє, а через се може бути в практиці над’ужиттє.

І
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Впрочім Новий Кодекс церковного права не обовязує 
Церкви східного обряду, кромі таких справ, які своєю 
сущностію і конечностію всіх обовязують. Що до прочих 
постанов, як: обрядових і дисциплінарних то о стілько, о 
скілько Епископ в своїй дієцезії зарядить,— При сій нагоді 
подавсь також до відомости, що в підручнику в нотах 
пісни 17 ((.тор. 446) зайшли в переписуваню ошибки, котрі 
в підручниках побираних в послі дних часах остали 
справлені через наліпленне поновно видрукованої сеї 
пісни, в перших однак примірниках cero єще не учинено. 
Тому при нагоді може кождий душгіастир взяти собі сю 
піснь з Консисторскої канцелярії і в дотичнім місци на 
ліпити. Се є конечно потрібне для однообразности, щоби 
ся піснь однаково всюди співала ся. — Станиславів, дня 
13. січня 1921. + Григорій, Епископ.

Ч 7/орд. В справі опроверження напасти часописи 
„В п ер ед 1 на тут. семинар духовний. З огляду, що редак 
ція соціалістичної часописи „Вперед11 помістила була 
нотатку зовсім безосновну і зневажливу та кривдячу ту- 
тешний духовний семинар, як також иньші особи нове 
дені в тій дописи, який зміст соромно ту повтаряти, а 
відтак з огляду, що таяж редакція не Xі тіла помістити 
спростовання, висланого через о. віцеректора, а радше 
відповіла дальшим зневажливим викрутом, а вкінци 
з огляду, що нема иньшої часописи деби можна боро
нити ся перед сею кривдячою напастію, тому низше по
давсь зміст спростовання, яке було вислане до висше ска 
заної часописи: „Хвальна Редакціє! Прошу на основі §. 
19. зак. пресового, помістити ласкаво в найблизшому 
числі Вашого цінного часопису слідуюче спростваннє: 
В ч. 289 „Вперед-у“ появила ся допись „Зза куліс 
духозного Семинара в Станиславові", з якій шановний 
інформатор не завагав ся бризнути грязею клевети на 
станиславівского Еиископа, управу дух’. Семинара і ігу
мена Ч. Спасителя о. Схрейверса, вкладаючи в їх уста 
і відповідно поясняючи обидливі слова, яких они ніколи 
не ужили, а які хиба зродили ся в єго подразненій, а



радше хоробливій фантазії. Супроти cero в імени ректо
рату Дух. Семинара в Станиславові заявляю, що всі ви- 
скази, наведені у висше згаданій дописи, які анонімовий 
автор вложив в уста Преосвященного Епископа, о. Ігу
мена і мої, суть ним тенденційно видумані, як також, що 
питомці Дух. Семинара в Станиславові не уряджували 
жадних зборів ані не вручали нікому жадних меморіялів 
і що ціла ся подія є видумана автором. А шановного до- 
писувателя від себе прошу, щоби другим разом, обкя- 
дуючи грязею в таких тяжких часах, як теперішні, одну 
з найважнійших українських інституцій, був ласкан по
дати своє повне назвище, а не ховався нечесно поза 
пл'т аноніму. Станиславів, дня - 18. грудня 1920. 0. Др. 
Авкоеній Бойчук, віцеректор дух. Сем.и—Від Епископского 
Ординаріягу. Станиславів, дня 12, січня 1921.

Ч 223/V. Пригадка в справі управильнення-препо- 
давання науки реліґії в школах і в церкві. Доходять 
вісти від компетентних чинників до Еп. Ординаріяту, 
що многі о. Душпастирі занедбують свої обовязки в пре- 
нодаванню науки реліґії в школах, як також катихизациї 
в дни недільні і святочні в церквах. Во виду cero за- 
ряджуесь ЩО слідує. 1. К/'ЖДИЙ душпастир — тимбільше 
катихит —- обовязаний під послухом канонічним препо- 
давати правильно в кождій школі зглядно клясі науку 
рс ііґії після приписаного підручника і після предложе- 
ного пляну наукового через місцеву Дирекцию шкільну 
і так сповнений оббвязок принотовати власноручно в ден
нику шкільнім. В случаю канонічної перешкоди приноту- 
вати се в слідуючу годину катехізму. 2. Дотичні Всеч. 
От. Комісарі Ординариятскі обовязані що пів року від
відати кожду школу собі приділену і як найточнійше 
сгіравозданє з починених спостережень Еп. Коне, предло- 
жити.З. Катехизациї в дни святочні і недільні мусять 
бути безуслівно з дорастаючою молодежию переведені 
в кождій церкві, в часі уложенім, після місцевих обставин 
і за повідомленєм о сім Ви. От. Декана. Замісць катехи-
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зацій з молодіжию, можна також підчас вечерні голосити 
приступні приповіди катехистичні для всіх вірних, бо 
лучаєсь, що і старші вірні не мають нераз понятя навіть 
о головних правдах віри. На случай занедбання сих обо 
вязків без справедливої канонічної перешкоди, посліду 
ють строгі кари церковні а навіть позбавлене бенефіціїв. 
Від Епископского Ординаріяту. Станиславів, дня 12-го 
січня 1921.

Ч 198/У. Пригадка в справі побору відсотків від 
книж, вклад. Щ адниці рускої в Неремишли. В діли упра- 
вильненя поборів °/о 3 книжок вкладкових руск. Щадниці 
в Перемишли заряджуесь відосланє всіх тих книжочок до 
депозиту сеї Щадниці по можности збірно через деканат 
за зворотною посьвідкою депозитовою Щадниці, на кожду 
парохію поосібно, котру належить переховати в актах на- 
рохіяльних, яко цінний ефект, а відтак що нів року нале
жить зголоситись з тою посьвідкою до уряду деканально- 
го за припадаючими відсотками, котрі Дирекция Щадниці 
рускоі в Перемишли після принятого зобовязання ся, по 
мисли інструкциї Епископскої Консисториї, в своїм часі 
правильно присилати мав. Через тое заряджене, наміряє 
Еп. Консисторія уникнути зрастаючі видатки портові, 
котрі уже тепер нераз перевисшають висоту належного 
проценту. Від Епископскої Консисториї. Станиславів, дня 
21. січня 1921.

Ч. 4687/11. О надзвичайнім додатку до тимчасових
ПРИЧИНКІВ ДЛЯ ВІЙСКОВИХ ІНВаЛІДІВ. Президія Намісництва 
зауділила сюда рескриптом з дня 24. жовтня 1920 Ч, 
22961/пр. слідуюче розпоряджене: Законом з д. 9. липня 
1920 (В. І. Р. П. 61 поз. 385) в справі доповненя закона 
з д. 26. марта 1920 в предметі надзвичайного додатку до 
тимчмсових причинків для війскових інвалідів (Вз. Ч 
31 поз. 182) зістали признані крім того надзвичайні до
датки місячні інвалідам, що суть в недостатку. Кождий 
інвалід, стараючий ся о той надзвичайний додаток, має 
по думці §. 3. вик. розп. з дня 23. вересня 1920 (Вз. Р.
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ІІ. Ч. 83 поз. 558) долучити до яоданя виповнений фор
муляр після приписаного взірця, посьвідчений властивим 
Урядом громадским і Урядом парохіяльним (віроіспо- 
відним). Позаяк в Річпосполитій польскій зарееструвано 
близько 140.000 інвалідів, з котрих більшість зголосить 
без сумніву нретенеию до згаданого додатку, єсть точне 
і згідне з правдою подаване дат і цифер в згаданих фор
мулярах і посьвідчуванє- їх властивими урядами конечне 
для заощаджена Скарбови Держави надмірних а незгід
них з ‘ наміром закона видатків. В наслідок рескрипту Мі
ністерства внутрішних справ з д. 27. вересня 1920 Ч. 
А. В. 1527/1 поручаеся нреч. Урядам парохіяльним, щоби 
при посьвідчуваню формулярів після §. 3. згаданого роз
порядження викопного, предстдвлених їм інвалідами, по
ступали з як найбільшою обережностию і посьвідчували 
тілько факти і обставини добре їм звістні і точно прові- 
рені. — Від Епископскої Консисториї. Станиславів, дня 
13. листопада 1920.

Ч. 4292/VI. В справі виплати дотеперіш них емери
тур, рент або дарів 3 ласки В ПОДВІЙНІЙ ВИСОТІ. Гал. На
місництво надіслало сюда під днем 18. вересня 1920 Ч.

слідуюче розпоряджене Міністерства Скарбу, що до 
виплачування дотеперішних емеритур, рент або дару 
з ласки в подвійній висоті. Арт. І. Всі емеритовані або 
иньші функціонарі державні, желізничі, учителі шкіл се- 
редних і висших, як також вдови і сироти по них і свя
щеники емерити одержуючі рівнож ренту або дар з ласки 
зі Скарбу Польскої держави, почавши від 1. червня 1920 
аж до часу введена в житє ухвалити маючого ся через 
Сойм закона емеритального, мають одержувати що міся
ця дотеперішну емеритуру зглядно вдовичу і сирітську 
пенсію, ренту або дар з ласки разом зі всіми припадаю
чими додатками дрожизняними в подвійній висоті. 
Арт. II. Припадаючі по думці Арт. І. квоти тим емери- 
там, вдовам і сиротам, котрі їх єще не одержали, мають 
бути виплачені нараз при першій місячній виплаті. 
'Арт. III. Дотичний видаток належить зачислити в від
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повідній рубриці емеритур під окремою позициею: „Сей
мовий додаток з дня 1. липня 1920 р.“ Иовисше подає ся 
до відомости. Від Епископскої Консисторії. Станиславів^ 
дня 1-го листопада 1920.

Ч. 5118/VI. В справі виміни корон на инші важні 
гроші. Дійшло до відомости Епископскої Консисториї, що 
по церковних скарбонах находить ся богато гроший 
в австрійских коронах. Понеже по часописях було оголо
шене, що по розпаденю ся Австриї австро-угорский Банк 
єсть обовязаний принимати корони лиш до 21. вересня 
1921, то обовязком усіх душпастирей буде під власною 
відвічальностию виміняти корони находячі ся в церков
них скарбонах на инші важні гроші, які будуть тогди 
в курсі, а річею 00. деканів буде припильнувати, щоби 
се в час стало ся.—Від Епископскої Консисториї. Стани
славів, дня 12. грудня 1920.

Ч. 8/орд. В справі речинця іспита конкурсового
парОХІЯЛЬНОГО. Сим подавсь до відомости, що іспит конкур- 
совий з наук богословних в ціли убіганя ся о парохії від- 
будеся на днях від 17. до 20. мая с. р. Всі, котрі хотят 
піддатись тому іспитови, мають внести прошеня найдаль
ше до кінця цвітня с. р. а самі явитись в будинку тут. 
дух. семинариї дня 17. мая, де зачне ся іспит письмен
ний о год. 9. рано.—Від Епископского Ординаріяту. Ста
ниславів, дня 13. січня 1921.

Ч. 12/ІХ. В справі оголошена конкурсу на опорож- 
НЄНІ парохії. Сим розписують ся на конкурс слідуючі 
парохії з рсчинцем вногаеня подань до 31. марта 1921 р. 
1) Незвиска, дек. Жуківского (ноновно). 2) Перерісль, дек. 
Надвірняньського з тим, що кандидати мають долучити 
деклярацію, що годяться на відлучене Тарнавиці лісної 
разом з полем до Назавізова. Поданя попередно внесені 
на сю парохію суть важні). 3) Манява, дек. Богородчань-



І ского (поданя внесені попередно суть важні). 4) Язловец, 
І док. Чортківского (поданя давні важні). 5) Микуличин, дек. 
І Надвірнянского (поданя давні важні). — Від Епископскої 
[ Консисторії/ Станиславів, дня 18. січня 1921.

Ч. 5931/ В справі звільнення від служби війскової 
І всіх  питомців католицких семинарій. Міністерство Прос- 
[ віти в Варшаві зауділило сюда під днем 9. грудня 1920 
[ Ч. 6455, рішене Міністерства війни з дня з дня 25. падо- 
I листа 1920 Ч. '^Ц-/І, силою котрого всі питомці католиц- 
I ких семинарій мають бути звільнені від служби війскової,
І без огляду чи вони суть покликані до війска, чи самі 
[ вступили добровільно. — Від Епископского Ординаріяту. 
і Станиславів, дня 1. січня 1921. ■

.

Ч. 5463/IV. В справі виказів о руху людносте. 
[ 3 огляду що вимагані викази руху людности суть 
І пообходимо потрібні до спорядження річного справоз- 
I даня санітарного з цілого краю і дотичних відповідних 
[ заряджень — і суть великої ваги для цілої суспільности, 

пору чає ся всім Урядам парохіяльним нредкладати тіїже 
викази точно в приписанім речинци в браку друків на 
звичайнім папери, щоби тим обминути впливаючі ту 
жалоби свіцких Властий на нерадивість в тій справі 
нашого священства.—Від Епископскої Консисторії. Стани
славів, дня 13. січня 1921.

Ч. 5605./V. Конкурс на сталого катихиту до шкіл 
народних В Надвірній. Рада Шкільна Окружна в Надвір
ній під днем 14. падолиста 1920 Ч. 1808 оголошує конкурс 
на посаду сталого катихити обр. гр.-кат. до шкіл народ
них в Надвірній. Посади сеї не можна занимати рівно 
часно з иншою посадою в душпастирстві. Поданя нале- 
жито остемнльовані і удокоментовані в приписаній служ
бовій дорозі належить вносити до Ради шкільної Окружної



12

в Надвірній до кінця січня 1921 р. Від Епископскої Кон
систориї. Станиславів, дня 15. січня 1921.

Ч. 38/К. Конкурс на посаду двох півців при церкві 
катедрадьній в Станиславові з тим, ідо один з них зобо 
вязавбися бути заразом захристияном. Поданя заосмотреві 
в потрібні свідоцтва належить вносити до дня ЗО. цьвітня 
с. р. до гр.-кат. Уряду иарохіяльного в Станиславові, ул. 
Липова ч. 14. Від гр.-кат. Уряду иарохіяльного в Стани 
славові, дня 1. січня 1921.

Ч. 53/11. Доручає ся закуплене Альбуму рисунків 
Церквей. До Всеч. Духовеньства епархіяльного. Покликом 
на Оповіщене відозви*) управи „Національного Музея у 
Львові- поручався набуванє цінного альбума рисунків 
наших церквей в Національнім Музеї ул. Мохнацних 42 
по цші 90 М. в твердій теці, а по 80 М. без теки. — Від 
Епископскої Консисториї. Станиславів, дня 15. січня 1921.

Обсаджене катедри пасторального Вогословвя при
іуі. 00Г0СЛ. ЛІДЄЮ. Ч. 6097/6с. о. Др. Авксентий Войчук 
ос гав інстальований на сталого професора пасторального 
Вогословвя дня ЗО. грудня 1920, а в обовязки введений 
дня 1. січня 1921 р. у

іменовання і відзначення. Ч. 105. о. Василий Глі- 
бовицкий, парох в Жабю Ільця дійсним деканом Косів- 
ским і Совітником Епископскої Консисториї. — Ч. 106. о. 
Нестор Рудницкий, парох в Яблінці, дійсним деканом 
Вогородчаньским. — Ч. 100. о. Димитрий Курдидик, па
рох в Циганах, дійсним деканом Скальским і Совітником 
Впискоискої Консисториї. — Ч. 101. о. Саврій Петро, па
рох Вербівця, дійсним деканом Чортківским і Совітником

*) Смотри Вістник Епарх, Ч.'VII.—ЇХ. 1920 стор. 40. і 41,
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Епископскої Консисториї. — '4 . 99. о. Капустиньский 
Александер, парох Мельниді, дійсним деканом Кудринед- 
ким і Совітником Епископскої Консисториї. Ч. 102. о. 
Нестайко Денис, парох Бучача, дійсним деканом Бучац- 
ким. _  Ч. 104. о. Григорий Дурделла, парох в Хотимири, 
дійсним деканом Жуківским. — Ч. 103. о. Евстахий Німе- 
риковский, парох Уторник, дійсним деканом Станиспа- 
вівским. — Ч. Q159/20 о. Петро Янкевич, парох в Гану- 
сівдях, завідателем деканату бзупільского. — Ч. 5/00. о. 
Григорий Дурделла, парох в Хотимири отримав позво- 
лонб уживати крилошаньскі відзнаки.

ІНСТИТУЦІЇ на парохії. 1) О. Омелян Завицкий на 
Видинів, дек. Снятиньского, дня 2-8. жовтня 1920 ч. 4649. 
2) о. Михаїл Фіґоль на ПІульганівку, дек. Чортківского, 
дня 30. падолиста 1920 ч. 5414. — 3) о. Юліян Сьвістель 
на Нирків, дек. Заліщидкого, 30. падолиста 1920 ч. 5418.
_ 4) о. Станислав Вільчиньский на Гарасимів дек. Ял у -
ківского, дня 2. грудня 1920 ч. 5468. — 5) о. Теодор Вин- 
нйчук на Рожен великий, дек. Косівского, дня 2. грудня 
1920 ч. 5520. — 6) о. Юстин Гірняк, на Ямницю, дек.
Станиславівського, дня 30. грудня 1920 ч. 6126. — 7) о. 
Константин Балидкий на Молодятин дек. Пістиньского, 
19. січня 1921, ч. 52.

Увільнені 0 0 .: ч . 5533/Ес о. Др. Василь Бабин з по
сади віцеректора тут. дух. семинарії і з заступника про
фесора доґтикп спедіяльної дня 30. падолиста 1920. — 
Ч 5533/Ес о. Др. Ф. ІДенкович, звільнений від обовязків 
заступника професора св. Письма Н. Завіта з днем 30. 
падолиста 1920. — Ч. 5533/Ес о. Др. Василь Баран, звіль
нений з посади сталого професора Морального Богословвя 
дпя 30. падолиста 1920. -  Ч. 5533/Ес о. Др. Николай Чар- 
недкий, звільнений з посади духовника семинарії дня 30. 
падолиста 1920. — Ч. 5534/Ес о. Др. Авксєнтий Бойчук, 
звільнений з посади префекта дух. семинарії дня 30. па
долиста 1920. - Ч. 4516. Николай Луцкий від завіда-
тельства в Обертині, дек Л4уківского, з днем 8. вересня 
1920. — Ч. 4542. Антоній Федин з завідательства в Ярго-
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рові, дек. Бучацкого, з днем 9. вересня 1920. — Ч. 4608. 
Лев Воробкевич від обовязків пароха в Гороглядах, дек. 
Устецкого, з д. ЗО. вересня 1920. — Ч. 4600. Роман Жол- 
кевич з завідательства в Улашківцях дек. Скальского, 
з днем 1. жовтня 1920. -- Ч. 4635. Николай Бориславский 
з завідательства в Пасічній, дек. Станиславівскогб, з днем 
1. вересня 1920. — Ч. 4639. а) Николай Терлецкий з по
сади експонованого сотрудника в Камінках малих, дек. 
Коломийского, з днем 14, вересня 1920. — б) Александер 
1 ілевич з сотрудництва в Коломиї з д. ЗО. жовтня 1920.

в) Роман Петровский з завідательства в Трійци з днем 
29. вересня 1920. — , Ч. 4792. Александер Русин від обо- 
в різкі в доїжджаючого завідатсля в Корничи, дек. Коло
мийского, з днем 14. жовтня 1920. — Ч. 4954. Лев Левиц- 
кий від тимчасового завідательства в Печеніжині з днем 
7. вересня 1920. — Ч. 4475. Володимир Стефанів з доїж
джаючого завідательства в Поточисках дек. Городень- 
ского, з днем 15. жовтня 1920. — Ч. 4813. Стефан Яське- 
вич від завідательства в бзуполи і доїжджаючого заві
дательства в Сілди, дек. бзупільского, з днем 20. жовтня 
1920. — Ч. 4958. Константин Красій від завідательства 
в Білівцях, дек. Кудринсцкого, з д. 22. червня 1920. — 
Ч. 5020. Роман Григорий (дв. ім.) Ріиецкий з завідатель
ства в Глинках, дек. Надвірнянского з днем 12. жовтня 
1920. Ч. 4315. Іван Луцик від доїжджаючого завідатель
ства в Тисьменичанах, дек. Тисьменицкого, з днем 7. ве
ресня 1920. Ч. 5683. Семен Лукач з завідательства 
в Ляцкім шляхоцкім, дек. Тисьменецкого, з днем ЗО. па
долиста 1920. Ч. о840. Валериян Луговий з завідатель
ства в Вербіжи, дек. ІІістиньского, з д. ЗО. вересня 1920.

Ч. 5918. Александер Роснецкий з завідательства в За
ду брівдях, дек. Снятиньского, з днем 1. листопада 1920.

Ч. 5919. Омелян Завицкий, з завідательства в Види- 
нові, дек. Снятиньского, з д. 27. жовтня 1920. — Ч. 5993. 
Севорин Шанковский від доїзджаючого завідательства 
в Суходолі, дек. Гусятиньского, з днем 11. липня 1919. 
— Ч. 5325. Василь Попович з завідательства в Коломиї 
з днем 9. вересня 1920. — Ч. 2347. а) Анатоль Базилевич
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з завідательства в Живачеві ЗО. падолиста 1920. б) 13а- 
силий Саноцкий з-посади сотрудника в Чортівци, дек. 
Жуківского, з днем ЗО. падолиста 1920. — Ч. 5329. Си- 
меон Павлюк з експонованого сотрудництва в Медусі, дек. 
Устецкого, з днем 25. падолиста 1920. — Ч. 5959. Ди- 
митрий Стек з сотрудництва в Надвірній з осідком в На- 
завізові, дек. Надвірнянского, з днем ЗО. падолиста 1920.
_ ер 6140. Стацислав Вільчиньский з завідательства
в Гарасимові, дек. Жуківского, з днем 1. грудня 1920. 
_  Ч. 5989/20. Іван Бачньскийз завідательства в Сухо
долі, дек. Гусятиньского, з днем 29. лютого 1920. Ч. 17. 
Методий Сапрун, від завідательства в Скоморохах, дек. 
Бучацкого, з днем 31. серпня 1920. — Ч. 5418. Юліян 
Сьвістель з завідательства в Наркові, дек. Зайіщицкого, 
з днем ЗО. падолиста 1920.

Введені 0 0 .: Ч. 5534/Ес. о. Др. Авксентий Бойчук 
введений в обовязки віцеректора дух. семинарії 1. грудня
1920._Ч. 5534/Ес. о. Дмитро Стек в обовязки духовника
дух. семинарії 1. грудня 1920. — Ч. 5534/Ес. о. Симеон 
Лукач в обовязки префекта дух семинарії 1. грудня 1920.
_ср 5533/Ес. о. Др. Ф. Щепкович в обовязки заступника
професора спеціяльної доґматики двя 1. грудня 1920. 
Ч. 5533/Ес. о. Др. Василь Баран в обовязки сталого про- 

I. фесора св. Письма Н. Завіта дня 1. грудйя 1920. —
; Ч. 5533/Ес. о. Симеон Лукач в обовязки заступника про- 
f фесора морального Вогословвя 1. грудня 1920. — Ч. 4516. 

1) Димитруй Роман (дв. ім.) Грабець яко парох в Обер- 
тині, дек. Жуківского, з днем 9. вересня 1920. 2) Ни
колай Луцкий в обовязки сиотемізованого сотрудника 
в Обертині, з д. 9. вересня 1920. — Ч. 4542. Юліян Ан- 
дрей (дв. ім.) Кисілевский яко парох в Яргорові, декан. 
Бучацкого, з днем 9. вересня 1920. - -  Ч. 3225. Александер 
Роснецкий в доїжджаючу експозитуру в Зібранівці, дек. 
Коломийского, з д. 1. цьвітня 1919. — Ч. 4597. А. Доб- 
ряньский в доїжджаюче завідательство в Рукомиши, дек. 
Бучацкого, з днем 2. жовтня 1920. — Ч. 4633. Николай 
Бориславский в доїжджаюче завідательство в Загвіздю, 
дек. Станиславівского з днем 27. липня 1920. — Ч. 4792.
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Роман Жолкевич яко завідатель в Корничи, дек. Коло
мийского, з днем 15. жовтня 1920. — Ч. 4639. аг) Іоан 
1 орецкий в експоноване сотрудництво в Камінках малих, 
дек. Коломийского, з д. 1. листопада 1920.— б) Николай 
Любович яко сотрудник в Коломиї з днем 15. жовтня 
1920. — в) Роман Петровский яко парох в Трійци з д. 
ЗО. вересня 1920. — Ч. 4635. Николай Бориславский, яко 
парох в Пасічній, дек. Станиславівского, з днем 1. вересня 
1920. — Ч. 4954. Лев Левицкий яко парох в Печеніжині, 
дек. Пістиньского, з днем 7. вересня 1920. — Ч. 4875.
Андрій Василина яко завідатель в Каснерівцях, дек. За- 
ліщицкого, з днем 25. жовтня 1920. — Ч. 4485. Володимир 
Стефанів яко завідатель в Поточисках, дек. Городеньско- 
го, з днем* 15. жовтня 1920. — Ч. 4813. Стефан Яськевич 
яко завідатель в Майдані, дек. бзупільского, з днем 21. 
жовтня 1920. — Ч. 5157. Николай Никифор Боклащук 
в завідательство парохії в Заліщиках по причині арени о- 
вання і вивезення о. нароха тамже з днем 14. жовтня 
1920. — Ч. 4958. Константин Красій яко сотрудник сист. 
в Білівцях, дек. Кудринецкого, з днем 22. червня 1920.
— Ч. 5029. Дмитро Юган а) в експоноване сотрудництво 
в Ворохті, б) в доїжджаюче завідательство в Яблонці, 
дек. Надвірнянского з днем 20. жовтня 1920. — Ч. 5020. 
Роман Григбрий (дв. ім.) Ріпецкий яко парох в Глинках, 
дек. Надвірнянского, з днем 12. жовтня 1920. — Ч. 5511. 
Павло Кришталович яко сотрудник доїжджаючий в Чор- 
ноківцях великих, дня 15. цвіт-ня 1920. — Ч. 4315. Іван 
Маркевич яко парох в Тисьменичанах, дек. Тисьменец- 
кого, з днем 7. вересня 1920. — Ч. 5683. Василий Саноц- 
кий яко завідатель в Ляцкім Шляхоцкім, дек. Тисьме- 
нецкого, з днем 1. грудня 1920. — Ч. 5830. Валєриян 
Луговий яко парох в Вербіжи, дек. Пістиньского, з днем 
ЗО. вересня 1920. — Ч. 59] 9. Омелян Завицкий яко парох 
в Видинові, дек. Снятиньского, з днем 28. жовтня 1920
— Ч. 5918. Александер Роснецкий яко парох в Задуб- 
рівцях, дек. Снятиньского, з днем 2. листопада 1920. — 
Ч. 5992/3. Іван Бачиньский яко завідатель в Суходолі, 
дек. Гусятиньского, з днем 12. липня 1919, а яко доїж-



17 -

1 джаючий завідатель в Чабарівці, тогож деканату, з днем 
І 10. грудня 1919. — Ч. 5325. Александер Русин яко парох 

І. в Коломиї з дня 14. вересня 1920. — Ч. 5347. Григорий 
І Дурделла яко доїжджаючий завідатель в Живачеві, дек. 
[Жуківского, з днем 1. грудня 1920. —- Ч. 5329. Зенон 
ІДудинський в доїжджаюче експоноване сотрудництво 
[в Меду сі, дек. Устецкого, з днем 26. падолиста 1920.
|Ч. 5959. Анатоль Базилевич в сотрудництво в Надвірній 
Із осідком в Назавізові, дек. Надвірнянского, з днем 1.
[ Грудня 1920. — Ч. 6140. Станислав Вільчипьский яко па

рох в Гарасимові, дек. Жуківского, з днем 2. грудня 1920. 
|— Ч. 5986. Іван Грабовецкий в доїжджаюче завідатель- 
[ ство в Колиндянах. дек. Скальского, з днем 15. падолиста 
; 1920. -  Ч. 5989/20 Іван Бачиньский'в доїжджаюче заві-

І
дательство в Суходолі, дек. Гусятиньского, з днем 1. 
марта 1920. — Ч. 17. Іларіон Лушпіньский в доїжджаюче 
завідательство в Скоморохах, дек. Бучацкого, з днем 1. 
вересня 1920. — Ч. 19. Іван Березовский яко доїжджа
ючий завідатель в Ростоках, дек. Косівского. з днем 12. 
і серпня 1920. — Ч. 83. Юліян Сьвістель яко парох в Нир
кові, дек. Заліщицкого, з днем 30. падолиста 1920.

Ч. 6 ї66/20 Юліян Кочержук яко доїжджаючий завідатель 
в Старих Богородчанах, з днем 16. грудня 1920.

і  Ж Е Р Т В И .
*

Громада Луг прилучена до Делятина жертвовала 
за старанем місцевого завідателя Всеч. о. Льонґіна По- 
рубальского зі збірки по селі з власною доставок» до же- 
лізпиці ваГон дров для воєнних сиріт в Станиславові. — 
Ч. 93/IV. Сьвітлий фелон з приборами і Євангеліє, 

І (жертвовані від церкви в Кіцмани на Буковині), отри
мала церков в Стебнику ad Лисець дек. Станислав;вского. 
Ч. 197/IY. З жертвованих фелоніг. з церкви в Гаврилівці 
одержала 1 фелон (старий сьвітлий) церков в Кінчаках 
дек. Устецкого.

УПОКОЇЛИСЯ: Ч. 4953. о. Василий Гарасимюк, парох 
в Іванкові, дек. Скальского д. 11. жовтня 1920.— Ч. 5353.



о. Константан Ткачкевич, парох в Кійданові, дек. Чорт- 
ківского, дня 10. падолиста 1920. — Ч. 5701. о. Кирил 
Пачовский, парох в Богородчанах старих, дня 3. грудня 
1920. — Ч. 5360/20. о. Вінкентий Кузик, парох в Оссівцях, 
дек. Чортківского, дня 18. липня 1919. — Ч. 19. о. Теофіль 
Добряньский, парох в Соколівці, дек. Косівского, д. 16 
грудня 1920. — Ч. 201/VI. о. Григорий Селянский, парох 
Вовчинця, дек. Станиславівского, 4. січня 1921. — Душі 
їх поручаються побожним молитвам Всеч. Духовеньства.
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Ч. 22/орд. Справленнє ошибки друкарської. У відозві 
до туї. Духовеньства епархіяльного з дня 12. падолиста 
1920 Ч. 51/орд. в справі датків на тут. семинар зайшла 
ошибка в печатанню, бо замість „питомців41 випечатано 
„хлопців14. В рефераті виразно е написане: „питомців44 
а не „хлопців". Від Епископского Ординаріяту. Ста
ниславів, дня 6. лютого 1921.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 27-го лютого 1921.

Теодор Паливода
за канцлера.

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

і
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Рік 1921. Квітень, Май, Червень. Ч. IV —VI.

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

..................................«МІ.«Illi..ніш..«Ції.(НІН.N N

Не забуваймо о складках на 
сироти і католицке вихованнє 
молодіжи. „Дайтї и дастсА кддпА 

у;> у  (Лук. YI. 38).

.ЗгГорд. Відновлене „Руської К ол єґії“ в Римі.
Як відомо, ведене „Руської Колегії11 в Римі, в якій вихо
вувались наші кандидати духовного стану, припинено 
з »причини сьвітової війни 1915 р. Колб г̂ія втратила ве
лику часть своїх доходів, які уділювала упавша Австро- 
Угорська монархія. Поділяємось проте радістною вісткою, 
що святійший Отець Венедикт XV. уділив такі фонди, 
які забезпечують удержане сеї Колегії. 8 cero приводу 
видав Св. Отець лист до Ексцеленції Митрополита Кир 
Андрея Шептицького, якого зміст е слідуючий:

„Великий біль відчули ми в маю 1915 р., коли бачи
ли, як з того св. міста виїзджають любі сини з „Руської 
Колегії14, що під покровом Пресвятої Цариці Журави-
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цької, так дорогої для руського народу приготовлялись 
до того, щоб стати гідними слугами жертівника. Нині 
в кінця той біль злагодила просьба, з якою Ти як Ми
трополит, звертаєшся до Нас, щоб тую Колегію знова 
отворити: а Ми, що з вдоволонєм гляділи, як наново 
ГУРТУЮТЬСЯ довкола Апостольського Престола молоді 
клирики з ріжних країв, які ще недавно вели війну, чу
ємося дуже щасливими, що даємо Натну згоду на Твою 
так пожадану просьбу. А що „Руська Колегія“ більше 
ніж другі відчула на собі сумні наслідки світової війни, 
бо через ту війну позбавлено єї великої части доходів, 
що їх давала колишня Австрійська держава, Ми подбали 
за се, щоб і на будучність запевнити єї істнованє, при
знаючи відповідну суму, яка далаб можність Колегії удер
жувати стільки питомців, скільки їх було перед війною. 
Найже приходять ті наші милі діти „Руської Колегії" 
вже тепер, коли і для них вибила назначена Провидінєм 
година спасенного повороту; а ми дуже радо привитаємо 
зпова представників того дорогого народу, що може біль
ше чим який другий нарід зазнав грози сеї всликанської 
боротьби. Поправді болить серце, коли ми думаємо про 
Русинів, за ті гарні міста, що їх спльондровано, ті тихі 
села, що іх пущено з димом, ті урожайні ниви, по яких 
сюди й туди пересувались незчислені війська. А з думкою 
про нарід стають Нам перед очи ті церковці його, що їх 
понищено, ті святі ікони, що їх брано на посміховище; 
а поверх над усе жахом переймає Нашу душу се, що 
Ервхаристийні Види подоптали засліплені фанатики, 
страшний голод і холод, пошестні недуги, нечувані жор- 
стокости, вязнення, яких ознаки Ти сам, Всечесний Брате, 
ще й до нині носиш, вбійства чеспих священиків, неспо- 
сібних до війни старців, немічпих женщин і стільки цві
тучої молоді — а всі тільки тим провинились, що кріпко 
тримались свого обряду; все те яркими красками змальо
ване стоїть Нам перед очима і крім глубокого почуття 
батьківської любови настроює Нас до того, щоб Ми слали 
особливу молитву до Бога, щоби в Своїм милосердю зволив 
по так тяжких пробах зглянутись на той геройський на
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рід, котрий стільки зумів витерпіти задля задержання сво
його обряду, тло є рівночасно заборолом його національ- 
ности. А коли зачнемо перебігати в памяти дбайливість 
cero Апостольського ГІрестола як теж і Наше власне 
заінтересоване для того улюбленого руського народа, 
мило Нам пригадати, що Ми з радістю дали наглядний 
доказ на се, скоро тілько від декого з представників 
руського народа дізнались про муки тої нещасної лгод- 
ности. Тоді то Ми поспішили но тілько з висилкою під
моги, але також установили і вислати на місце Нашого 
спеціяльпого делєґага, щоб заніс для всіх від Нас і в На
шім імени слова потіхи, помочи і любови. А хоч обста
вини незалежні від Нашої волі і ревних заходів Папського 
візитатора не допустили улюбленого Сина о. Івана Джє- 
ноккі Місіонара Пресв. Серця, щоб зайшов між Українців, 
однсік зі звітів, що він їх нам прислав, хоч на жаль не 
без гіркого потвердження вістий про мучеництво того 
благородного народу, одержали Ми так пожадану соло
деньку потіху в запевненю, що в тій нагінці на його віру, 
а передовсім в тих засідках наставлених на його духо- 
веньство дуже мало було таких, котрі нещасно відпали. 
Та хоч плачемо над упадком тих нещасних Наших синів, 
то всетаки великою потіхою для нас є вістка, що ніякого 
наслідку в народі но мало їхнє відступництво, а противно, 
що вони через свій безбожний поступок стали предметом 
такої погорди, що мусіли покинути свої села і шукати 
деінде пристановища. Через те якраз Ми, що так дуже 
зі серця бажаємо повороту до єдности в вірі східних 
народів, у яких є так живе реліґійне почуване, маємо 
сильну надію, що через Русинів заєдно злучених з Рим
ським Престолом, а нині ще більше скріплених у вірі 
свіжими нещастями, вкоротці перейде в діло, се побожне 
бажане, що його висказав Наш славний Попередник 
Урбан VIII.: „Сподіюся, що через Вас, моі Русини, схід 
навернеся". Так нехай приходять, нехай Прийдуть не
гайно любі руські клирики; Ми вичікуємо їх з милою 
нетерпеливістю і горячо благаємо Господа, щоб нашим 
улюбленим клирикам з руської землі дав ласку вихова
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тись в тіни Петрового Престола в повній повні на те 
святе Апостольство; воно принесе Христу і його Намі- 
сникови радість, коли побачить, як вертає до однбго стада 
стільки міліонів христіян, котрі сьогодня жиють окро- 
мішне. З сим бажанєм від щирого серця Тобі, Всечссній 
ший Брате, Твоїм Товаришам в Епископстві і наймилійшим 
вірним української землі уділяємо Апостольське Благосло- 
венє. З Ватикану, дня 24. лютого 1921. Венедикт XV. “

Кромі cero подаєсь до відомости, що Св. Огоць не за
був і за наші сироти, бо уділив щедрий дар, так через Ексц. 
Митрополиту, як також через свого Делєґата Івана Дже- 
ноккого. Так зміст листу як і Його дар аж надто сьвід- 
чать о Його жичливости для нашога народа. Ходить те
пер о се, щоби ми з нашої сторони відчули вдячність 
і синівську любов для Св. Отця, а кромі cero, щоби ми 
старались нашим поведенєм вповні відповісти надії Св. 
Отця. Всьо повисше поручаєсь в найблизшу неділю від
читати вірним з амвона, а по Службі Божій враз з всіми 
вірними відмовити 5 Отче наш і б Богородице Діво за 
Св. Отця. Кромі cero належить заохотити побожних вір
них, шоби по змозі приступили до Святих Тайн і жер
твували їх за Св. Отця. — Від Епископского Ординаріяту. 
Станиславів, дня 3. мая 1921.

Ч. 36/орд. Належитости за треби церковні. Зверта
всь увагу на слідуючі постанови наших Соборів і на ка
нони Кодексу права канонічного, які з природи річи обо- 
вязують і всіх нас восточних: З а м о с т с ь к и й  Собор 
ировінц. р. 1720. Тит XIV. О симонії: „Парохи, най не 
вимагають нічого за уділене св. Тайн від своїх парохіян 
ані впрост, ані убочно, ані най не жадають словами ані 
знаками, в противнім случаю підпадають клятві і відсу- 
дженю від парохії". Ль в і вс ь к ий  Собор провінц. р. 1891. 
Тит IX. гл. II. О праведности життя священника, т. 5.: 
„Хоч є справедливим, щоби ті, котрі служать Олтареви 
також з Олтаря жили, а і Синод також не противиться, 
щоби того, що правним титулом священникам належиться,
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они прилично жадали, того однак заборонгов, щоби на- 
лежитости права спітрахиля не підносили по над то, що 
є слушно і звичайне, або своє лакімство і найогиднійший 
торг о святі річи не покривали яким на позір красним 
титулом. Священники най розважають, що їм, як говорить 
св. Амврозій, повірений чин повискування но грошей, 
а душ“. Ко д е к с  права канон, з р. 1917, канон 726: „За 
уділене св. Тайн служитель най не домагався і не про
сить нічого з якої небудь причини або нагоди чи то 
впрост чи убочно“. — Кан. 2408: „Ті, котрі побільшають 
звичайні і законно одобрені такси (за треби церковні) 
або понад них що небудь домагаються, мають бути по
карані тяжкою карою грошевою; непоправні же мають 
бути від чину суспендовані або усунені після тяжкої ви
ни а крім того обовязані до реституції того, що неспра
ведливо собі присвоїли". — Від Епископского Ординарія
ту. Станиславів, дня 5. мая 1921.

Ч. 37/орд. Інструкція що до закладання ніроіспо- 
І5ІДІІИХ кладовищ. Церков католицька уважає кладовища, 
с. є.' місця хорононня тіл усопших, за місця святі. Площу 
призначену на кладовище церков приказує благословити 
приписаним чином. Через се дійство площа дотична ви- 
нимаєся з під світського ужитку а віддався до святої — 
церковної ціли. З власности людей сеся площа перехо
дить на власність дотичної церкви. Інтенцією церхеви було 
і єсть всегда, щоби католицькі кладовища оставали під 
виключною управою церкви і були в книгах ґрунтових 
записані яко власність церкви. Світські власти в засаді 
не противляться закладаню церковних - віроісповідних 
Цминтарів. Державні закони домагаються лише, щоби 
усмотрені площі на кладовища відповідали санітарним 
приписам. О ореченє адміністраційної власти під сим 
зглядом належить постаратися перед заложенєм цмин- 
тара. Запоженє церковних або віроісповідних цминтарів 
Повинно відбуватися або фондом добровільно парохіянами 
Зложеним або в дорозі парохіяльної конкуренції, а не
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коштом політичної громади. Найлучшим до cero сред- 
ством б, коли парохіяне заздалегідь зложать окремо до
бровільні на сю ціль жертви до церковної скарбони, щоби 
в даній потребі був фонд на закупно відповідної площі 
під церковний цминтар. (Порядно такий фонд окремо по
міщати на книжочку щадничу). — В такім случаю цер
ков зовсім свс бідно буде могла приступити до контракту 
куина площі від приватної особи і сей контракт не буде 
потребувати затвердження ніякої власти. Коли однак по
літична громада достарчає площу під цминтар з власного 
майна, або туюж купує з власних фонді-в, то хочби на
віть Громадянська Рада ухвалила заінтабульовати площу 
на власність церкви, то дотична ухвала потребує все за
твердження зверхної автономічної власти. З сеї то при
чини лупаються нерідко трудности і справа отворення 
кладовища і його благословення проволікався літами.

Еписк. Ординаріят кладе проте на серце Всечесним 
Душпастирям поновно, щоби в інтересі Церкви: 1) зав
часу усильно старалися збирати жертви і датки до скар
бони церковної на фонд розширення нового церковного 
цминтара і його устроєння після церковних приписів (гл. 
Синод, Львів, Тит XII. гл. II. стор. 250-252). 2) в даній 
потребі зі зібраних жертв, — отже іменем дотичної цер
кви і на єї власність закупили площу під церк. цминтар 
на хоронене католиків постаравшися попередно о оре- 
чення, що площа зі зглядів санітарних відповідає при
значеній ціли. До прошення о благословенє цминтара 
наложить предложити контракт купна-иродажі і в мові 
будуче оречення. 3) в конечній потребі відступдення ерек- 
ціональної парцелі на цминтар переводили сю акцію ли
ше з церквою а не з політичною громадою. В такім слу
чаю при контракті купна - продажі заступавби о. парох 
парохію, а ординаріятський відпоручник цорісов. Предкла- 
дагочи посредством Всеч. Уряду деканального дотичну 
просьбу о затверджене контракту належить долучити: 
виказ гіпотечний, аркуш носілости, мапку катастральну 
і начерк контракту, в котрім булаби клявзуля, що кон
тракт буде мати обовязуючу силу аж по затвердженю



його через зверхні власти. 4) доперва по затвердженю 
формального контракту купна - продажі на річ дотичної 
церкви з призначенем на цминтар предкладали тут по- 
сродством Урядів доканальних просьбу о благословенне 
нового цминтара. 5) а в случаю якогонебудь рода пере
пон при закупні площі під церковний цминтар вчасно 
засягали інструкції в Еписіс. Консисторії, і доперва по 
получсню вказівок; та усунсню перепони предкладали 
просьбу о благословенне цминтара. Еписк. Ординаріят 
поручає Всеч. Духовсньству до иовисшої інструкції точно 
примінятися. — Від Епископского Ординаріяту. Стани
славів, дня 3. мая 1921.

Ч. 38/Орд. Редукція Служб божих за вірних і сти
пендія З ДВОЄНИХ Служб Божих. Сим подавсь до відомости 
Всеч. Духовеньства, що Конґрсґація для Східної Церкви 
під днем 26. січня с. р. Ч. 5152 уділила слідуючі власти 
на протяг 5 літ: 1) Служби Божі, які обовязані суть иа- 
рохи і завідателі аплікувати за вірних в дни недільні 
і святочні, редукувати до 12 Служб Божих з тим, що 
парохи і завідателі в тих днях, в котрих малиби апліку
вати за вірних, а в котрих булиби диспензоваві, щоби за 
вірних молились і Бога просили, бслиби проте заходила де 
потреба, має дотичний парох чи завідатель удатись до 
Еп. Ординаріяту і доперва по уділеню сеї власти буде 
міг редукувати. 2) 3 двоєних Служб Божих (бінованих) 
аплікувати другу Службу по мисли Епископа, а отриману 
Стипендію жертвувати на удержанє дух. Семинарії. Ко- 
ристаючи з сеї власти позваляю всім Душпастирам, які 
отримали вдасть двоїти Службу Божу в неділі і свята, 
щоби другу Службу Божу аплікували на приватне намі- 
рснє а стипендію отриману за сю Службу Божу присилали 
до тут. Еп. Канцелярії на удерясанє тут. дух. Семинарії 
з виразним зазначенєм, що прислана квота походить 
з стипендії отриманої за другу Службу Божу при нагоді 
бінованя. Звертавсь увагу, що двоїти Службу Божу можна 
тільки з дуже важної і конечної потреби за дозволом



Ординаріяту і то лишень в дни недільні і торжественні 
свята. Всі проте душпастирі, котрі доси отримали вдасть 
біновання, мають сюди сейчас донести, на який час отри
мали сю вдасть і які суть до того причини. — Від Епи  ̂
скопского Ординаріяту. Станиславів, дня 4. мая 1921.

Ч. 39, Орд. Кумульованє Служб Божих. Сим подавсь 
до відомости, іцо Конґреґація для Східної Церкви під 
днем 26. січня 1921 Ч. 5008 уділила власть на протяг З 
літ кумулювати стипендія так Служб Божих мануальних 
як також фундацій них до такої висоти, якаби відповідала 
шістьом італійським лірам. (Курс ліри італійської не зав- 
сігди однаковий — тепер стоїть між 25 а 28 марок поль
ських. На разі отже треба приняти висоту ліри на 25 Мп.) 
Де отже заходить потреба, мають дотичні душпастирі 
удатись до Еп. Орд. і просити о сю власть кумульованя 
з заподанєм причин. Кромі cero подавсь до відомости, 
що Столиця Апостольська на моє прошене подарувала 
доповняючи зі Скарбу Церковного всі тягарі Служб Бо
жих, які священники скумулювали в добрій вірі само
вільно тому, що стипендія при змінних обставинах ока- 
зались сьмішно малі. Рівнож Столиця Апостольська пода
рувала иньші тягарі, яким священники особливо парохи 
і завідателі не могли задоситьучинити по сій причині, 
що були вязнені в часі війни ріжними властями. — Від 
Епископского Ординаріяту. Станиславів, дня 4. мая 1921.

Ч. 40/орд. Справлене ош ибки в „Укр. Вістиику".
Підчас уділювання місії дух. в Снятині в марти с. р. про
шений від тамошної української інтелігенції я відправив 
дня 10. марта с. р. Службу Божу з панахидою за борців 
поляглих за добро нашого народа. Тимчасом в нотатці 
„Українського Вістника" Ч. 41. стор. 2. з 16. марта умі
щені суть слідуючі слова: „Дня 10. марта с. р. відсвят
кував Снятин 60-літні роковини смерти Тараса Шевченка 
Службою Божою й Панахидою в міській церкві, яку від



правив Преосв. Епископ Хомишин“. Зі змісту сеї нотат
ки виходилоби, що я правив Службу Божу і Панахиду 
за Шевченка. Тому для усунення всякого непорозуміння 
заявляю, що я Служби Божої і Панахиди не правив за 
Шевченка, бо право церковне забороняє правити Бого- 
служення за шйзматика, а натомість я відправив ціле 
Богослуження за борців поляглих за добро народа, розу
мівсь тих, котрих душі знаходяться в чистилищй — як 
я о се був прошений від тамошної інтелігенції. Стани
славів, дня 4. мая 1921 р. f  Григорий, Епископ.

Ч. 41/орд. Відкликане уділених надзвичайних вла
стей. Сим відклику є ся всякі надзвичайні власти, які були 
уділені будьто деканам, будьто ицьшим священникам так 
з початку вибуху війни як і в часі війни аж до тепер. 
Дотичні священники мають здати справоздане з ужиття 
сих властей, єсли такого справоздання до тепер єще не 
прислали. — Від Епископского Ординаріяту. Станисла
вів, дня 4-го мая 1921 р.

Ч. 42/Орд. Заборона уживати законниць до служення 
при відправі Служб Божих або иньших Функций душпас- 
тирских. Сим заборонявсь душпастирам в тих місцевостях, 
де суть доми Сестер Служебниць Пр. Д. Марії, уживати 
їх до служення при Службі Божій, або до помочи при 
відправі иньших богослужень як також при сповнюваню 
якихнебудь функций душпастирських. На се суть півці 
церковні і захриртіяни, а не законниці. В каплицях знов 
домашних законниць, де відправлявся Служба Божа а не
ма прислуги мужеської, або мущинам вступ зборонений, 
може законниця лишень приготовити всьо до Служби 
Божої а відтак здалека відповідати і дзвінком дзвонити, 
однак ані вбирати священника ані євангелія тримати 
ані вино і воду при ополоканю вливати до чаші не може 
і не сміє. — Від Епископского Ординаріяту. Станиславів, 
Дня 4. мая 1921.
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Ч. 43/Орд. Празнованє свята Серця Христового. Го- 
рячо поручаю 00. Душпастирам, щоби cero року відправи
ли з вірними девятницю або принайменьше тридневницю 
перед празником Серця Христового, як також щоби тор- 
жественно обходили се свято, як се подано в підручнику: 
о набоженьстві до Найсв. Серця Христового. В тім празно- 
вацю най не поминуть посвяти Серцю Христовому своїх 
парохій. Треба нам конче помочи небесної, а сю поміч 
можемо осягнути тілько через Серце Христове за заступ
ництвом всемилостивої Цариці небес Пресв. Богородиці 
Д. Марії. — Станиславів, дня 4. мая 1921. f  Григорий, Еп.

Ч. 1869. О висоті запомоги В. С. Ф., опреділеної за 
літа 1919 І 1920. Подався до загальної відомости слідуюче 
справоздане касове Комісії В. С. Ф., предложене сюди 
дня 22. марта с. р. ч. 39. Виплачено преддатки на запо
моги за літа 1919 і 1920 — 24.564 Кор. Сальдо з року 1920 
51.840 Кор. 46 с. Разом 76.404 Кор. 46 с. До фонду ко
рінного після §. 25. Статута перенесено 3.200 Кор. До 
поділу позістае 73.204 Кор. 46 с. Вдів і сиріт управнених 
до звичайної запомоги єсть 244 осіб. Скоро суму 73.204 К. 
поділиться на 244, то випадає для одної особи 300 К. 01 с. 
за 2 роки, отже на оден рік 150 Кор. Ухвалено висоту 
запомоги для одної особи в квоті 150 Кор. річно т. є. 
105 Марок річно. — Від Епископскої Консисторії. Ста
ниславів, дня 4. квітня 1921.

Ч. 1869. Скликане загальних Зборів відпоручників 
ДЄК. В. С. Фонда. Силою власти, на основі § .11 . Статута 
В. С. Ф. нам ирислугуючої, скликуєм на день ЗО. лат. черв
ня с. р. Загальні Збори відпоручників деканальних, котрі 
відбудуться в дух. Семинариї після слідуючої програми: 
1. 0 год. 8. рано сьв. Літурґія в катедрі за упокій членів 
і благодітелів Фонда; 2. О год. 10. рано отворенє загаль
них Зборів через Ординарія або тогож Делегата; 3. Вибір 
двох Секретарів на час загальних Зборів; 4. Перечитане 
протоколу з послідних загальних Зборів; 5. Справоздане



з діяльности Комісиї управляючої ділами В. С. Ф. за час 
від послідних заг. Вборів; 6. Справоздане касове; 7. Ви
бір Комісиї шконтруючої; 8. Вибір Комісиї петиційної; 
9." Зміна статутів; 10. Внесення Комісиї управляючої; 
11. Внесення поодиноких членів загальних Зборів; 12. 
Справоздане Комісиї петиційної; 13. Справоздане Комісиї 
шконтруючої; 14. Вибір членів Комісиї управляючої
і тихже заступників, як також скрутаторів Фонда. — Від 
Еписк. Ординаріяту. Станиславів, дня 16. квітня 1921.

Ч. 884/1. В справі обезпечення будинків парохіяль- 
НИХ І церковних. Дійшло до відома Еписк. Ординаріяту, 
що парохіяльні комітети не здають собі належито справи 
з теперішних валютових відносин, та обезпечають цер
ковні і парохіяльні будинки після передвоєнних вартостей, 
які в ніякім відношеню не стоять до нинішних цін ма
теріалів будівельних і роботизни. На случай пожежи 
обезпеченого обекту товариство обезпечень не виплатить 
більшого відшкодований, як обезпечена сума, яка знову 
на теперішні відносини оказуєся сьмішно мала і не ви
старчав часто на само упрятане погорілища. В слід за 
тим наступають взаїмні нарікання і жалі, не стає фондів 
на відбудову погорілої церкви -чи дому парохіяльного, бо 
асекурація виплатила за мало, щоби можна братися до від
будови а збірка в дорозі конкуренції викликує напру
ження і нарікання, декуда при нинішних обставинах е 
впрост неможлива, та в дальшій консеквенциї потягає 
за собою відступство від нашого обряду і церкви. Еписк. 
Ординаріят в ціли запобіження подібним наслідкам ви- 
диться приневоленим видати слідуючі зарядження: 1. Всі 
Всеч. 00. Настоятелі парохії (т. є. иарохи, завідателі, 
сотрудники управляючі і самостійні), предложать най
дальше до 14 день, числячи від дня отримання cero при- 
казу, на залученім квестіонарі свому урядови деканаль- 
ному точний виказ всіх будинків церковних — осібно 
матерних і дочерних, як і будинків парохіяльних з по- 
ясненем: а) з якого матеріялу кождий будинок збудова
ний і чим критий, б) яка є дійсна вартість кождого



зо —

будинку церковного і парохіяльного з окрема, після ни
нішних цін мятеріялів і роботизни, в) на яку суму 
і в котрім товаристві доси кождий з сих будинків обез- 
печений, при чім подати треба відпис послідноі' поліци, 
еї дату і число і г) до якої суми децидуеся о. парох, 
зглядно комітет парохіяльний з висше наведених мотивів 
піднести дотеперішну суму обезпечення. 2) Всеч. 00. 
Декани отримавши всі під 1) наведені викази з цілого 
деканату, в протягу других 14 днів з двома сусідними 
сьвященниками осудять колеґіяльно подану 00. Настоя
телями парохії вартість кождого будинку церковного 
і парохіяльного і установивши спільно висоту маючоїся 
убезпечити суми від кождого будинку з осібна, закому- 
нікують своє рішене поодиноким 00. Настоятелям парохії 
свого деканату. 3) В протягу третих 14 днів мають всі 
00. Настоятелі парохії постаратися о засідане членів Ко
мітету парохіяльного в ціли переведення ухвали в справі 
піднесення суми обезпечення поодиноких будинків до ви
соти означеної Урядом деканальним і в слід за тим по- 
взяту ухвалу, зголосити до товариства взаїм. обезп. „Дні
стер “ у Львові зглядно у місцевого аґента з відвовідним 
задатком грошевим, повідомляючи рівночасно о тім свій 
Уряд деканальний. Еписк. Ординаріят кладе велику вагу 
на скрупулятне чймскорше переведене cero приказу всіми 
Всеч. 00. Деканами і Настоятелями парохії під їх осо
бистою відвічальностію і домагався управильнення сеї для 
нашої Церкви і обряду многоважної справи та пору чає 
Всеч. 00. Деканам на найблизшім соборі деканальнім 
візвати прилюдно ті немногі одиниці, що грошем нашого 
народу оплачують обезпечене наших церков і будинків 
парохіяльних по чужих товариствах, щоби вони 'в імя 
народної солідарности перенесли ті обезпечення до свого 
одинокого народного товариства „Дністер", який вже так 
поважні квоти жертвував на ціли нам найблизші, як то
вариство сьв. Ап. Петра, наші вдови і сироти, наші за
хисти сирітські, бурси, приюти і т. п. Неповинившихся 
сему приказови або опізняючихся без важної причини 
викажуть Всеч. 00 . Декани при справозданю з виконання



cero приказу, яке в речинци в недільнім від дня полу- 
чення його ту їїредложити належить. Очевидно, що Всеч. 
00 . Настоятелі парохії поучать і своїх парохіян при рі- 
жних нагодах, які їм лупаться, щоби і вони пїдвисшили 
обєзпеченє своїх будинків до* висоти їх теперішної вар- 
тости, щоби на случай пожару охоронили себе від даль
шого з’убоження і занепаду матеріяльного. — Від Епис
копского Ординаріяту. Станиславів, дня 16. квітня 1921.

Ч. 1964/V. В справі секти адвентистів і иііьпіих єре
тиків — вештавшихся по Дієцезії. Дійшло до відома Епи- 
скопської Консисторії, що по дієцезії вештаються незнані 
близше личности, котрі під позором голошення правд 
Божих і поширювання релігійно-моральних ідей — голо
сять ложну — зовсім еретицьку науку — а щоб надати 
санкції словам своєї науки, покликуються часто на мі
сця св. письма, зглядно оповідань біблійних, а на опір
них наводять страх, зближаючогося страшного суду. До 
cero уживають они і друкованого слова — і на малень
ких картонках поширяють так в язиці українськім, як 
польськім і росийськім свою отрую, прикрашену виїм
ками із св. письма — нагинаючи змисл того після своєї 
уподоби і потреби. Перестерігається проте вірних перед 
новою язвою в краю. — Від Епископскої Консисторії. 
Станиславів, дня 6-го квітня 1921 р.

Ч. 857/Y. В ділі мнимого монаха Івана Станина vel
т СтанеЦЬКОГО Після віродостойних зізнань наочних свідків, 

якийсь Іван Станин, прибравшись в ризи монаші, видає се
бе за монаха Т. Студити і в тім характері волочиться по 
діецезіях, обманюючи недосвідчених людей ріжними ка- 
ригідними способами. — Поручаєсь проте всім урядам 
парохіяльним перестеречи своїх парохіян перед сим об- 

* маньщиком, а в случаю єго появи в громаді, віддати єго 
в руки поліції. Від Епископскої Консисторії. Станиславів, 
Дня 27-го квітня 1921 р.



4. 1433/V. В справі оплат стемплевих від свідоцтв 
МСТ(Шкальних. Дирекція Скарбова у Львові з 4-го митра 
1921 р. Ч. 13194. в справах оплат стемплевих видала ось 
такі розпорядки: 1. Для сторін приватних: а) Всі свідоц
тва і витяги метрикальні Ідають бути заосмотрені мар
кою на 1 Мр. 40 ф. від , кождої особи, б) Всі подання 
в справах метрикальних або диспензах супружеських ма
ють бути заосмотрені 1-ий аркуш маркою на 10 Мр. а по 
5 Мр. кождий слідуючий аркуш, в) Всі прилоги до подань 
від кождого аркуша по 2 Мр., а метрики уже остомпльо- 
вані на 1 Мр. 40 ф. мають також додатково мати стем- 
иель на 2 Мр., єсли служать яко прилоги. 2) На жадане 
публичних властей і урядів видавані свідоцтва мстри- 
кальні суть вільні від стомпля. — Від Епископскої Кон
систорії. Станиславів, дня 23-го марта 1921 р.

Ч. 1245/ІІ. 0  функціях церковних в чужих парохіях.
Заборонявсь священникам церковні виводи уділяти по- 
ложницям чуншсторонним, як також чинно участвувати 
в похоронах на других парохіях без дозволу дотичного 
о. пароха. Від Епископского Ординаріяту. Станиславів, 
дня 28го марта 1921 р.

Ч. 1334/V. В справі Опіки Консерваторів над Архи- 
вами Ш туки. Міністерство Штуки і Культури подає до 
відома, що всі справи опіки над старинними вартостями 
штуки дієцезії Станиславів, належать до компетенції Кон
серватора Округа Львівського Др. Иосифа Пйотровського 
у Львові, ул. Ґоломба 15, до котрого належить спрямову
вати всі дотичні подання. — Від Епископскої Консисто 
рії. Станиславів, дня 23-го марта 1921 р.

Ч. 638/V. Інтернаціональний всесвітпий католицький 
Конґрес в Ґрацу, в Австриї, ІІляц Кармелітів 5. За бла-
гословенєм бго Святости ІІапи Венедикта XV. відбулося 
в місяці авґусті с. р. в місті Ґрацу в Австриї уконституо- 
ване Інтернаціонал, католиц. Товариства „Іка“ , котре по-



ставило собі за завдане пособляти чинно всі змагання 
всіх католицьких ремісничих і промислових стоваришень 
і брацтв церковних в розвою і укріплешо ідеї католиць
кої, а також поширеню ідеї всесвітнього мира, через 
введене в життя всім зрозумілого однообразного вислову 
„Esperante“ . Близші пояснення і всякі конечні інформації 
в наведених змаганнях — cero дуже на часі необхідно 
потрібного Товариства для протиділання ворожим на
прямам католицької Церкви, уділяє Ґенеральний Секре
тар Др. М. І. Metzger в Ґрацу. Витаючи сей Божий намір, 
Епископ. Ординаріят поручае Всему Всеч. Діецезальному 
Духовоньству присвятити сому ділу як найревнійшу пиль
ність і увагу і самим вступати в члени і вірних до cero 
заохочувати. — Від Епископского Ординаріяту. Стани
славів, дня 9-го лютого 1921 р.

Ч. 1863/V. В справі зміни титулятури і кругодій- 
ствія дотеперіш ньої Ради Ш кільної Краевої і Окружних. 
Дотеперішні назви змінено: Раду Шкільну Краеву на 
Кураторію Округа Шкільного Львівського. Ради Шкільні 
Окружні на Раду Шкільну Повітову. Титул предсідника 
давної Ради Шкільної Краевої змінено на титул: Кура
тор, а назву Інспекторів шкільних окружних на: Інспе
ктори шкільні. Куратор округа шкільного львівського 
входить в обем всіх справ, які перше належали до На
чальника краевої власти політичної, а кождий інспектор 
шкільний обнимае всю власть, яку перше мав начальник 
(староста) власти політичної повітової. — Від Епископ
ского Ординаріяту. Станиславів, дня 4-го мая 1921 р.

Ч. 2621/VI. Розписане на конкурс парохій. Сим роз
писується на конкурс слідуючі парохії з речинцем убі- 
ганняея до кінця червня с. р. Деканата Богородчансько- 
го: 1) Богородчани старі. 2) Манява (поновно). 8) Росіль- 
на. — Деканата Бучацького: 1) Порхова. 2) Скоморохи 
(поновно), 3) Соколів (поновно). — Деканата Городенсько- 
го : 1) Глушків. 2) ГІоточиска. — Деканата Гусятинсько-
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го: 1) Васильківці (поновно). 2) Гусятин. 3) Постолівка 
(поновно). 4) Трибухівці. — Деканата бзупільського:
1) Тязів. — Деканата Жуківського: 4) Джурків (ио- 
новно). 2) Жабокруки. 3) Живачів. 4) Камя'нки великі 
(поновно). 5) Ліски (поновно). 6) Петрів (поновно). 7) 
7) Яжубівка (поновно). 8) Виноград з тим, що кан
дидати мають згодитися на відділене поля ерекціо- 
нального в Острівци. — Деканата Заліщицького: 1) Бу- 
раківка. 2) Касперівці. 3) Коншлівці. 4) Устечко (поновно). 
5) Хмелева (поновно). — Деканата Коломийського: 1) Ба- 
линді. 2) Тулуків (поновно). 3) Ценява (поновно). — Де
каната Косівського: 1) Довгополе. 2) Ростоки. 3) Рибно. 
4) Соколівка. — Деканата Кудринецького: 1) Білівді (по
новно) з тим, що кандидати убігаючіся о сю парохію 
мають дати деклярацію, що годяться на відлучене Бо- 
риніковсць враз з полем і огородом ерскціональним).
2) Висічка (поновно). 3) Синьків (поновно з тим, що кан
дидати мають зложити письменну деклярацію, що годять
ся на відступлене поля ерекдіонального, яке знаходиться 
в Колодрібці). — Деканата Надвірнянського: 1) Зелена. 
2) Цуцилів.— Деканата Пістинського: 1) Акришори. 2) Баня 
Борезівська. 3) Текуча. — Деканата Скальського: 1) Да- 
видківді. 2) Іванків. 3) Лосяч (поновно). 4) Угринь (поновно). 
Деканата Снятинського: 1) Карлів. — Деканата Суанисла- 
вівського:1) Хомяків. — ДеканатаТовмацького: 1) Долина. 
2) Надорожна (поновно з тим, що кандидати мають зло
жити письменну деклярацію, що годяться на відступлене 
поля ерекціонального враз з огородом в Пшеничниках 
для тамошного каждочасного експозита. 3) Окняни (по
новно).4) Струпків. — Деканата Тисьменецького: 1) Гаври- 
лівка (поновно).2) Марківці (поновно). — Деканата Устець- 
кого: 1) Горожанка (поновно). 2) Горигляди. 3) Остра. 4) 
Товстобаби (поновно).— Деканата Чортківського: 1) Би- 
чківці (поновно з тим, що кандидати мають зложити 
письменну деклярацію, що годяться на відступлене поля 
ерекціонального враз з огородом в Скородинцях для кож- 
дочасного тамошного експозита. 2) Джурин. 3) Кійданів. 
4) ГІетликівці старі. 5) Ягольниця стара. 6) Язловець (по-
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новно). — Від Епископского Ординаріяту. Станиславів, 
} дня 2. квітня 1921.

Ч. 624/1V. В справі вдів і сиріт священничих. У О ГЛ Я

Д У  на взмагаючуся з кождим дном дорожню і чимраз 
І тяжілі обставини життя для всіх, а безперечно няйтяжші 
, для вдів і сиріт священничих перебуваючих в Стаиисла- 
‘ вові, пригадуєся і поновно як найтеплійше поручався 

Всеч. Священьству тут. відозву з дня 9-го жовтня 1919. 
Ч. 2875 в Вістнику з р. 1919. Ч. 1Y—X. Ч. 12. — Від
Епископского Ординаріяту. Станиславів, дня 7-го лютого 
1921 р.

Ч. 1150/V. В справі „О ктойха11, зложеного в канце- 
і лярії Консисторській, а відобраного з рук військ росий- 

ських в часі їх  ворожого нападу на Галичину. Подавсь до 
і відома, що в канцелярії Консисторській господар з Під- 
I лужа ад Станиславів, зложив „Октойх“, відобраний з рук 
[ військ росийських, в ціли віднайдення его правого вла- 
I стителя, а в браку тогож в ціли его відпроданий потре- 
I буючій церкві за умірковану ціну. Рефлектуючі на набу- 
[ те еего Октойха, мають внести свої прошення в найко- 
I ротшім часі до Епископскої Консисторії. — Від Епископ- 
I скої Консисторії. Станиславів, дня 24-го марта 1921 р.

Ч. 1331/IV. В справі переведення охоронного щі- 
ПЛЄННЯ ВІСПИ. Поручався всім Всеч. Урядам парохіяль- 

I ним предложити викази дітей призначених в тім році до 
Е щіплення віспи в речинци, подати через дотичне Старо- 
t ство, в браку відповідних друків на звичайнім папери, 
і — Від Епископскої Консисторії. Станиславів, дня 4-го 
(квітня 1921 р.

Ч. 1828/1V. В справі кивота для знищеної церкви.
ЕСслиби яка знищена церков потребувала кивота, нехай 
І звернеся до комітету парохіяльного в Старім місті почта 
ЇЛежаиськ в Епархіі Перемиській. — Від Епископскої Кон- 
Ісисторії. Станиславів, дня 29-го марта 1921.



Іменовання і  відзначення. Ч. 98. о. Михаїл Гану- 
шевський, парох Дори, зістав заіменований дійсним де
каном Надвірнянським ‘ і Совітником Епископської Кон
систориї.

ПрИНЯТІ ДО ЗВЯЗИ духовної. О.. Димитрий Паланиця 
одержавши грамоту відпустительну від Митр. Ординарія
ту у Львові, дня 28. січня 1921 ч. ~ Л  зістав принятий 
до звязи з клиром Станиславівської Енархії грамотою 
з дня 17. марта 1921 ч. 832/YI. — о. Володимир Яцишин 
одержавши грамоту відпустительну від Митр. Ординарія
ту у Львові з дня 12. марта 1921 ч. ^  Л зістав при
нятий в звязь з Клиром Станиславівської Епархії грамо
тою з дня 24. марта 1921 ч. 1646/VI. — о. Любомир Бі- 
линський одержавши грамоту відпустительну від Митр. 
Ординаріяту у Львові з дня б. квітня 1921 ч. Л зі
став принятий в звязь з Клиром Станиславівської Епархії 
грамотою з дня 46. квітня 1921 ч. 2108.

Інституції НЯ п а р о х ії: о. Антоній Володимир Луш- 
пінський на Стецеву, дек. Снятинського, дня 18. лютого 
1921 ч. 863. — о. Макарий Кречковский на Бабче, дек. 
Богородчанського, дня 5. квітня 1921 ч. 1760. — о. Іван 
Брикович на Кривеньке, дек. Скальського, дня 31. марта 
1921 ч. 1813. — о. Юліян Герасимович на Старий Косів, 
дек. Косівського, дня 31. марта 1921 ч. 1814. — о. Кон- 
стантин Ласійчук на Річку, дек. Косівського, дня 31. марта 
1921 ч. 1815. — о. Яків Тарнавський на Улашківці, дек. 
Скальского, дня 31. марта 1921 ч. 1923. — о. Луцький Ни
колай на Серафинці, дек. Городенського, дня 5. квітни 
1921 ч. 1923/VI.

Ч. 872/4. Виказ померших жовнірів Української 
Армії в лічници в Дунаївцях на Україні поданий через 
о. Мирона Кривуцького ЧСВВ. 1) Садоха Михайло, рік 
і місце ур. незвісні, ном. 6/8. 1919 (VII. бриґ. 13 полк 2 
кур.) 2) Кури ляк Михайло, ур. 1899 агент. 1918 помер 14/8. 
1919. — 3) Яковенко Йосиф, ур. 1896 в Бадорожній пов-
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[ Товмач, пом. 14/8. 1919 (мати Явдоха). 4) Гнатів Стефан, 
і ур. 1898 цивільний фірман, пом. 14/8. 1919. — 5) Жарнік 
І Теодозий, пом. 14/8. 1919 (І. зелізничий полк). — 6) Ко- 
I стивенко Василь, ном. 15/8. 1919 (20 мазеп, полк). — 7; 
І Евстахий Білогривка, ур. 1875 ном. 16/8. 1919 (Державна 
І жандармерія). — 8) Віценцик Іван, ур. 1882, пом. 16/8.
І 1919. (Саперська сотня ч. І. IV. Гал. кор.) — 9) Моравський 
І Онуфрий, ур. 1900, пом. 17/8. 1919. (І. пол. УСС.). — 10; 
І Куціль Андрій, ур. 1899, пом. 21/8 1919 (Табор полонених). 
І — 11) Капинус Петро, пом 22/8. 1919 (20 мазеп, полк). — 
І 12) Поліщук Василь, пом. 23/8 1919 (Саперська сотня II. 
і Гал. кор.). 13) Марцін Іван, ур. 1893 в Яргорові гі. Бучач, 

пом. 25/8. 1919 р. — 14) Панчуп Стефан, ур. 1885. в Білім 
Потоці пов. Чортків, пом. 25/8. 1919. — 15) Роман Гнат, 

і пом. 30/8 1919. — 16) Садовський Йосиф пом. 12/9 1919. 
І 17) Патер Гнат ур. 1883, ас.ент. 1916, пом. 13/9. 1919. 
І (Вишкіл IY . Золоч. Бриґ.) — 18) Сплавник Никола, ур.
! 1899, асент. 1918, пом. 15/9. 1919. (Саперський запас, кур. 
і І. сот.).

Ч. 930/1V. Виказ померших жовнірів Української 
[ Армії, поданий через О. Йосифа Валу. 1) Павло Слободян, 

ур. 1878 в Живачеві п. Городенка, помер 5/9. 1919 р. в Жи- 
I томірі. — 2) Федір Хадун, ур. 1897 р. в Викторові п. Ста- 
I ниславів, помер 16/11. 1919 р. на Україні. — 3) Алескан- 

дер Білинський, ур. 12/9, 1886 р. в Хомяківці п. Товмач, 
І конц. адвокак., помер 25/11. 1919 р. в Медвежі пов. Бра- 
Іцлав под. ґуб. — 4) Семен Юречко, ур. 1900 р. в Чорио- 
[ ловцях пов. Товмач, помер 29/11. 1919 р. в Ковалівці пов. 
1 Брацлав под. ґуб. — 5) Микита Андріїв, ур. 1901 р. в Кри-

1
1 вотулах пов. Товмач, помер 26/11. 1919 р. в ІІемирові пов. 

Брацлав под. ґуб. — 6) Гринько Новицький, ур. 1896 р. 
[в Вовчинци пов. Станиславів, номер 20/11. 1919 р. в Со- 
рокотяжинцях пов. Брацлав под. ґуб. — 7) Петро Фіґоль, 

і УР- 1888 р. в Дзвинячу пов. Чортків, помер 2/12. 1919 р. 
в ІІемирові пов. Брацлав под. ґуб. — 8) Юліян Притула, 

[УР- 1891 р. в Рошнові пов. Товмач, помер 20/12. 1919 р. 
р  Сінячках п о р . Брацлав под. ґуб. — 9) ІІикола Федорів, 
Ур. 1901 р. в Нижневі пов. Товмач, помер 21/12. 1919 р.
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в Немирові пов. Брацлав под. ґуб. — Олекса Худинець, 
ур. 1897 р. в Винограді пов. Товмач, помер 24/12. 1919 р. 
в Сінячках пов. Брацлав йод. ґуб. — 11) Василь Гаври- 
лишин, ур. 1892 р. в Ріпинцях пов. Бучач, помер 25/12. 
1919 р. в Ковалівці. пов. Брацлав под. ґуб. — 12) Стефан 
Вороняк, ур. 1897 р. в Сороках пов. Бучач, помер 25/12.
1919 р. в Біївці пов. Брацлав под. ґуб. — 13) Іван Ґло- 
ва, ур. 1885 р. в Стрільчу пов. Городенка, помер 6/1. 1921 
р. в Клебани пов. Брацлав под. ґуб. — 14) Іван Ченига, 
ур. 1890 р. в Зібранівці пов. Снятин, помер 9/1. 1920 р. 
в Тульчині. — 15) Никола Василів, ур. 1887 р. в Тисьме- 
ници, помер 9/1. 1920 р. в Тульчині пов. Брацлав. 16) Дми
тро Баран, ур. 1894 р. в Базари пов. Чортків, помер 10/1,
1920 р. в Тульчині пов. Брацлав под. ґуб.

УПОКОЇЛИСЯ: Ч. 824. о. Іван Косович, бувший екс- 
нозит в Пиіпківцях, дек. Чортківського, а в посліднім ча
сі полевий духовник, дня 21. грудня 1919 р. в Гнівані, 
Винницького повіту, Київської ґубернії, — Ч. 988. о. Ро
ман Рудницький, парох в Петликівцях старих, дек. Чорт
ківського, дня 9. лютого 1921 р. — Ч. 1050. о. Іван Ка- 
линський, парох в Острій, дек. У отецького, дня 1. люто
го 1921 р. — Ч. 1062. о. Ілярий Курпяк, парох в Карпо
ві, дек. Снятинського, дня 23. лютого 1921 р. — Ч. 1160. 
о. Василий Фаціевич, бувший Архіпресвитер Епп. Капі
тули в Станиславові, на дни 26. лютого 1921 р. в Ябло- 
нові. — Ч. 1373. о. Іван ІІопель, парох в Довгополи, дек. 
Косівського, дня 18. лютого 1921 р. Душі їх поручається 
побожним молитвам Всеч. Духовеньства.

Під Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 27-го мая 1921.

Теодор Паливода
за канцлера.

 ̂ ...... ________________________________________ L
Накладом Еп. Ординаріяту. ^др^Карні Льва Данкевича в Станиславові.
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В І С Т Н И К
СТАНИСЛАВІВСКОЇ КПАРХІЇ.

.........................$.N IN.................. ....................І.........1.ІМІ..МІ..II.НИМИ.

Не забуваймо о складках на 
сироти і католицке вихованне 
молодіжи. „Дайте й длстса наліт*" 
(Лук. YI. 38).

Ч. 56/орд. 0  захованню одностайности обряду при 
відправі богослужень. В ціли заховання однообразности 
в обряді приказую, щоби всі священники строго пересте
рігали приписів, а не додавали самовільно своїх власних 
обрядів, бо з того повстає безобразність, якою нераз на
віть вірні гіршаться, або по свому собі толкують. Н не 
хочу ту переходити всякого рода аномалій в відправі 
всіх богослужень, а зверну лишень увагу на декотрі „до- 
датки“ в відправі св. Літурґії. Дуже часто священник 
зачинаючи читати св. бвангеліє робить головним пальцем 
або трома пальцями знак креста на євангелію. Питаюсь 
де є така рубрика? Вистарчить, як зробиться на собі знак
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креста. Підчас знов великого входу деякі споминають 
ті особи, в котрих наміренє правиться Сл. Божа, або імена 
усопших. Се все б лишень самовільний додаток. Перед св. 
Причастієм одні крестяться раз а другі три рази. 
А Синод прецінь виразно каже, що тілько раз вимовлявся, 
З того вірні ріжні погляди собі висновують. Дуже часто 
лупався, що священник по скінченій Сл. Божій читаній 
і по відмовленню коліноприклонних молитов встав і йде 
до олтаря і ту єще відновляє: Нині отпущаєши, трисвятеє 
і тропар та кондак св. Золотоустого, згл. св. Василія. Се ціл
ком не належить до Сл. Божої. Се священник має відмовити 
приватно, а не при престолі. Бо вірні дивуються чому 
одні сейчас відходять від олтаря, а другі єще приступа
ють до олтаря і щось єще „правять“ . По уділенню отпу- 
сту належить літургікон замкнути і більше нічо не „від- 
правляти“, також не треба цілувати літурґікона, бо Ita се 
припису нема. Отнуст треба так вимавляти, як е припис, 
а не додавати святих щоденно, хиба виразно є в Літур- 
ґіконі на якийсь день се зазначено. Знайдеся часом 
священник, що по читаній Службі Божій відмовляє на 
степенях олтаря благодарні молитви по св. Причастію, 
а вірні дивяться і думають: ось який побожний священ
ник. Н і! Благодарене належить робити в закристії, а най- 
лучше в прєсвитерії, але вже по розібранню з риз літургій
них. Вкінци, щоби довше не розводитися, зверну увагу, 
щоби не читати много євангелій підчас Сл. Божої. Може 
зайти такій случай, що найбільше можна 3 євангелія чи
тати але не більше. Один священник читав аж 7 єванге
лій : дневи, наміреннго і тілько святим, кілько в дни при
падало. З того вийшло таке, що вірні приходили до дру
гого священника і просили о відправлене Сл. Божої, але 
з сімома євангеліями.— 3 всіх висше наведених причин 
приказую, щоби священники не впроваджували самовільно 
додатків в Богослуженнях взагалі, а що до св. Літургії 
в особенности. — Станиславів, 4. липня 1921. Григорий. 
єпископ.

' %



Ч. 57/орД. Речинець Іспиту конкурсового. Сим по
давсь до відомості!, що іспит конку рсовий в діли убіган- 
няся о нарохії відбудеся на днях від 6. до 9. вересня с. р. 
Подання належить вносити найдальше до кінця серпня 
с. р. а відтак особисто явитись дня 6. вересня о 9. год. 
рано в будинку дух. семинарії. — Від Епископского Ор- 
динаріяту. Станиславіщ дня 6. липня 1921.

Ч. 58/орд. Речинець подань о принятє кандидатів 
стану духовного до Папської Колегії в Римі. Сим подавсь 
до відомости, що абсольвенти Гімназії рефлектуючі на 
принятє до Папської Колегії в Римі мають внести свої 
прошоння до тут. Еп. Ординаріяту найдальше до 10. 
серпня с. р., а самі особисто мають явитись в тут. Орди- 
наріяті дня 17. серпня о год. 11. перед полуднем. До по
дань мають долучити: 1) Метрику крещення і миропо
мазання, 2) Сьвідоцтво зрілости, 3) Сьвідоцтво поведення 
морального, виставленого через дотичний Уряд парохі- 
яльний? Примічавсь, що є тільки 5 місць вільних в Ко
легії для тут. Діецезії. — Від Епископского Ординаріяту. 
Станиславів, дня 6. липня 1921.

Ч. 59/орд. Речинець подань о принятє до тут. Дух. 
Семинарії. Сим подавсь до відомости, що кандидати стану 
духовного бажаючі бути принятими до тут. дух. семинарії 
мають свої подання внести до тут. Еп. Ординаріяту най
дальше до ЗО. вересня с. р. а самі мають особисто яви
тись в будинку дух. Семинарії дня 4. жовтня с. р. о год. 
4. пспол. До подань належить долучити: 1) Метрику кре
щення і миропомазання, 2) Свідоцтво зрілости, 3) Сві
доцтво моральности виставлене через дотичний Уряд па- 
рохіяльний, 4) Свідоцтво убожества, 5) Заяву, кілько пе- 
тент обовязуеся платити на своє удержане в семинари 
будьто грішми, будьто натураліями. Від Епископского 
Ординаріяту. Станиславів, дня 6. липня 1921.



Ч. ШЗ/орд. Відправлене Служб Божих, котрих сти
пендія обернено на ееминар і сироти. В своїм часі Еп. 
Ординаріят розіслав осібно до кождого священника певне 
число Служб Божих до відправлення з тим, що стипен
дія остали обернені на удержанб семинаря і сиріт. До
тичні священники мали повідомити, чи отримали ті ін- 
тенції і чи відправлять, зглядно мали звернути картки. 
Понеже однак многі священники доси cero не учинили, 
тому приказуєсь сейчас повідомити тут. Ординаріят, чи 
вони отримали і чи відправили, а то тому, щоби Орди
наріят міг постаратись о відправлене тих Служб Божих, 
які доси не остали відправлені. Нехай знають ті свя
щенники, що через своє занедбане обтяжують свою со
вість тяжким гріхом. — Від Епископского Ординаріяту. 
Станиславів, дня 6. липня 1921.

Ч. 61 /орд. 0  ДііОЄНЮ Служб Божих. Понеже лишень 
кількох священників відповіло на приказ даний в попе
реднім Вістнику Ч. 88/орд. (при кінци) стор. 26. — тому 
заборонявся двоїти Службу Божу всім душпастирям, які 
не задосить учинили сему приказови, а если заходить 
важна і конечна причина двоїти Службу Божу, мають 
поновно внести прошене. — Прочі, котрі відповіли, не 
потребують вносити прошень. — Від Епископского Орди
наріяту. Станиславів, дня 6. липня 1921.

Ч. 62/орд. Відкликане надзвичайних властей. Сим 
подавсь до відомости, що під відкликанем надзвичайних 
властий поданим в попереднім Вістнику Ч. 41/орд. ст. 27. 
не розуміються гріхи за держані власти Епископа, а ли
шень власти субделеґовані деканам на час війни як: 
розрішати від перепон супружих, позваляти на прав
лене двох Служб Божих і обсаджувати сотрудництва або 
завідательства парохій.— Від Епископского Ординаріяту. 
Станиславів, дня 6. липня 1921.



Ч 3830/Е. Пояснення що до иеканонічних перепон 
супружих. З нагоди одного конкретного случаю де по
ставлено такі питання: 1) Чи мавсь вимагати від женихів 
позволення Суду яко опікуйчої власти до заключоння 
супружества на случай нелітности, 2) У вдів до 6 місяців 
від дня смерти першого мужа позволення дотичної вла
сти і 3) звільнення від Староства від голошення оповідий, 
— повідомлявсь Всеч. Духовеньство. що до тих случаїв 
розпорядженв поміщене в Вістнику з 1920 р. Ч. VII.—IX. 
не відноситься, бо сі перепони ставить також церковне 
право і вимагає від них розрішеня, а відноситься виключно 
до перепон установлених через сьвітскі власти. — Від 
Епископского Ординаріяту. Станиславів, дня 4. липня 1921.

Ч. 441/VI. Рішене К онґреґації св. Віри (Congregatio 
S. Officii) в справі теософії І спіритизму. І. На повнім за
сіданню Високодостойних Еміненцій Кардиналів на по
ставлене питане: „Чи наука, яку нині називають теосо
фічною дасться погодити з католицькою наукою і чи 
в слід за тим вільно належати до теософічних стовари- 
шень, брати участь в їх зібраннях, читати їх книжки, ча
сописи, письма“ . II. „Чи вільно через медіюм, як єго на
зивають, або без медіюм і без ужиття гіпнотизму брати 
участь у всякого рода розмовах і обявленнях духів, ма
ючих навіть приличний або побожний характер через 
ставлене питань що до душ або духів, чи то через слу
хане відповідий, чи то навіть через само придивлюванє 
ся по заявленю чи то скритім чи то явнім, що не хоче- 
ся мати нічого спільного з злим духом: — рішили Отці 
Кардинали по засягненю опінії знатоків заперечуючо на 
оба питання, яке то рішене зістало затверджене через 
Св. Отця. Повисше подався Всеч. Епархіяльному Духо- 
веньству до відомости і остереження вірних, де зайде cero 
потреба. — Від Епископского Ординаріяту. Станиславів, 
дня ЗО. червня 1921.
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Ч. 3015/11. В. Намісництво признає новий надзви
чайний додаток дорожняний вдовам і сиротам священи 
ЧИМ. Вис. Намістництво зауділило сюда під днем 28. май 
1921 Ч. 64272/6141/Х1 б. е х '1921 слідуюче розпоряджене: 
Намісництво повідомляє, що на підставі закона з 17. 
марта 1921 Взд. Ч. 31 поз. 179 видало рівночасно иору- 
ченє до всіх урядів податісових і тутешної ліквідатури, 
щоби почавши від 1, січня 1921 виплачувала зглядно 
ліквідувала Отцям емеритам, як також вдовам по конси- 
сторіяльних урядниках, опісля вдовам і сиротам по гр.- 
кат. душпастирях аж до часу загальної реґуляції’ еме
ритур крім дотеперішних виплачуваних їм поборів ще 
надто новий надзвичайний додаток дорожняний в висоті 
цілої до тепер через них побираної емеритури зглядно 
вдовичої пенсії і сиротинського дару з ласки враз із 
всіми по день 31. грудня 1920 ирислугуючими дорожня- 
нпми додатками. — Від Езископскої Консисториї. Стани
славів, дня 15. червня 1921.

Інституції на парохії: о. Димитрий Припхан на 
Петрилів, дек. Устецкого, д. 5/5 1921 ч. 2502. — о. Віктор 
Лозинський на Лисівці, дек. Скальского, д. 5/5 1921 ч. 
2503. — о. Любомир Білинський на Монастириска, дек. 
Бучацкого, д. 6/5 1921 ч. 2516. — о. Димитрий Лисий на 
Грушку, дек. Товмацького, д. 10/5 1921 ч. 2589. — о. Во
лодимир Кунинський на Турку дек. Коломийського 16/6 
1921 ч. 3199.

Іменовання І відзначення: Ч. 2618. О. Андрей Стріль- 
чик, парох в Стрільчи і декан Городенський зістав іме
нований Совітником Еп. Консисторії. — Ч. 2888. о. Пет- 
то Коцюба, парох в Трибухівцях, дек. Чортківського отри
мав позволенб носити пелерину. — Ч. 1215. о. Іван Ле- 
вицький. парох в Тростянцях дек. У отецького і о. Еміліян 
Білйнкевич, парох в Дрищеві отримали позволене носити 
пелерину, а о. Алексей Шараневич, парох Гнильча і о.
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Антін Гарасевич, парох Делієва отримали похвалу за 
успішну душпастирську діяльність.

Рукополагання: Попадюк Василь отримав 1) низші 
чини і субдіяконат 6/5 1921, 2) Діяконат 8/5 1921, 3) Пре- 
свитерат 5. червня 1921 в каплици дух. Семинарії в Ста- 
ниславові.

Жертви. Ч. 282 і ч. 576. З фелонів дарованих для 
знищених церквей від церкви в Гаврилівці отримала цер
ков в Ямници три старі фелони без додатків і зложила 
для церкви в Гаврилівці да*гок 800 М. а 2 старі фелони 
без епітрахилів і без додатків за зложений даток 65 Мк.

УПОКОЇЛИСЯ: Ч . 2 5 2 8 . о. Іван Монцібович, парох 
в Ключеві великім, дек. Пістинського, дня 2 . мая 1 9 2 1 .— 
Ч . 2 8 7 8 . о. Нестор Соневйцький, парох в Іваню пустім, 
дек. Кудринецького, дня 14. мая 1921.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня 27-го липня 1921.

Теодор Паливода
за канцлера.

Накладом Еп. Ординаріяту, З друкарні Льва Данкевича в Станиславові,



Рік 1921. Жовтень, Падолист, Грудень. Ч. X.— XII.

В І С Т Н И  К
СТАНИСЛABIBOКОЇ КПАРХІЇ.

> і*; ■: '■ ■■ р : (::• } ■ ІІЙ ■ і Ą • ;і |  !і ■ f > ф  ■SI"' '4 ■ !ї> А < #> і|> *  <|м)! ф j ■■ ф ф  <і іімЩ »ji) ■ f- (Mili Ф  НІ * -1' *1 і 4 (>■ ІМ Іі > *  ♦  (ч і  » > і|> ф  *  ♦ !

Не забуваймо о складках на 
сироти і католицке вихованне 

* молодіжи. „Дайте її длстсд кал\’к“
(Лук. VI. 38).

Ч. 72/орд. В справі податку на „катедратик“ . Як 
відомо всім, церков катедральна в Станиславові знаходить 
ся в дуже нужденнім і опущенім стані — зовні обдерта, 
дах понищений так, що подобає на корчму. Внутр також 
много бракує, щоби вона відповідала храмови катедраль- 
ному. Що до риз церковних, то таки так убого, що нема 
навіть одного порядного нового фелона. На се всьо нема 
майже ніяких фондів. Рівнож палата епископска потребує 
много видатків на консервацію,, котрих не ма звідки по
крити. Cero року дощ ляв через подіравлений дах так, 
що аж до комнати текла вода і грозила заваленнем су- 
фіту. З конечности часть даху покрилося новою бляхою,
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а часть полаталося старою бляхою. Кошта виносили 
353.000 Ми., котрі доси єще не заплачені. Неменше Кан
целярія Консисторска знаходиться в великій потребі. 
Правительство платить 30.000 Мп. річно на удержанє 
перзоналу і на покрите всіх видатків. Тимчасом порто 
коштує денно майже 1.000 Мп., так що квота преліміно- 
ванк правительством вистарчить хиба на оплачене порта 
на один місяць. А звідки взяти на удержанє перзоналу 
і на инші видатки? Такси знов канцелярійні і су пружні 
не вистарчають. Також удержанє Епископа є дуже скудне. 
Та платня, яку побирає від правительства зовсім не ви
старчає. Вправді cero року правительство підвисшило 
платню Епископа, котра однак рівняється платні возьного 
при тут. Воєвідстві або канцелісти при Старостві. А пре
цінь Епископ є найстарший парох в дієцезії, він властиво 
є Ordinarius Parochus в цілій дієцезії. Вкінци що до удер
жання настоятелів і професорів при тут. дух. семинарії є 
зовсім невистарчаюче. Вправді деякі з них дістяють харч 
і помешканє в семинари, але убратися не мають звідки. 
Прецінь 70 або 35 Мп., які виплачує їм місячно прави
тельство, то хиба на кпини. Зваживши отже сі прикрі 
обставини, по засягненю гадки і згоди тут. Капітули 
змушений єсмь наложити на цілу дієцезію податок в той 
спосіб, що всі вірні мають зложити по 2 Мп. від душі. 
Душпастирі мають занятись стягненєм cero податку, а 
спосіб, в який малиби стягнути, лишає ся до їх волі. 
Сей податок має отягнутися найдальше до кінця грудня 
с. р. і прислати до Консисторскої Канцелярії з зазна- 
ченєм на катедратик. Фондом з того податку зібраним 
буде завідувати двох членів з капітули і двох членів 
з клєру. В своїм часі оголоситься квота зібрана і спосіб 
поділу на поодинокі потреби, бели би котра парохія опер
лася зложеню cero датку, буде забраний звідтам свя
щеник. — Станиславів, 7. жовтня 1921. f  Григорий, епископ.
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Ч. 73/орд. Празнованє торжества Непорочного Зачат
тя Др. Д. Марії. Дуже горячо поручаю, щоби у всіх па- 
рохіях був обходжений празник Непорочного Зачаття ГГр. 
Діви Марії з як найбільшим торжеством. Поручаю також, 
щоби Отці душпастйрі старались перед тим святом відпра
вити девятницю, або бодай тридневницю відправляючи 
молебен до Пр. Д. Марії при виставлених Найсв. Тайнах 
в пушці і з суплікацією, вели буде достаточне число вір
них присутних. Коротенька наука на довільний темат не 
повинна також бракувати. В безпосередний день перед 
самим торжеством т. е. 21. грудня можна урядити ціло
денну адорацію виставлених Найсв. тайн в монстранції 
в тих парохіях, де є основане і розвивавсь Апостольство 
молитви з захованєм всіх дотичних приписів. Для всіх, 
котрі в тім дни адорацийнім, або в сам день Непорочного 
Зачаття приймуть св. Причастіе в честь Непорочного За
чаття Д. Марії в тім наміреню, щоби за вставленемся вї 
покликав Христос священників після Серця свого, а кромі 
cero в тім самім наміреню відмовлять 5 Отче наш і 5 
Богородице Діво уділяю повний відпуст на основі властий 
пятилітних уділених мені від св. Апостольської Столиці 
під днем 28/9 1918 Ч. 889. Що до сповіди вимаганої до 
доступлення cero відпусту, то ту мають значінє загальні 
норми подані в підручнику о набоженстві до Найсв. Серця 
Христового. Звертаю увагу, що сей відпуст можна тільки 
раз осягнути т. в. або в дни а дораційнім або. в сам день 
празника Непорочного Зачаття, як де і кому вигіднійше. 
Збірки з акафистів на будову церкви ювилейної подібно 
як попередних літ, так і тепер не повиннося залишити. 
Що до подрібного виказу складок на сю ціль не можливо 
подати до відомости з причини великих коштів друку. 
Подаю тілько загально квоту до тепер призбирану, а 
іменно: 1) в цінних паперах 106.000 Кор., 2) на двох кни- 
жочках щадничих „Власної помочи“ 17.453-02 Мп. +  
824-60 Кор. Разом 106.824-60 Кор. і 17.453-02 Мп. Вкінци 
для опроверження всяких сплетнів подавсь до відомости, 
що площа закуплена під будову ювилейної церкви є чи
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ста від всяких довгів. — Станиславів, дня 7. жовтня 1921. 
f  Григорий, епископ.

Ч. 74/орд. Відношене душпастирів до Згромадження 
СС. Служебниць Пр. Д Марії. Для ухилення всяких непо
розумінь і колізій подаєсь до відомости, що Згромаджене 
монаше СС. Служебниць Пр. Д. Марії має свої Устави 
Церквою затверджені, після котрих головною настоятель- 
кою над цілим Згромадженем e С. Старша, яка має за- 
ряджувати цілим Згромадженем. В поодиноких знов до
мах заряджують настоятельки через С. Старшу назначені. 
Над всіми домами з дієцезії має вдасть кождочасний 
Епископ діецезальний, до котрого належить чувати, щоби 
всі Сестри точно виповняли і придержувались Уставів. 
Що до візитатора, то сей є назначуваний через Епископа 
і він має право в імени Енископа візитувати поодинокі 
доми і здати справу Епископови з візитації. Вкінци о. 
духовник, також через Епископа назначений, який на но- 
віціяті голосить науки духовні і сповідає новички. Розу
мівсь само собою, що св. Отець, як має найвисшу і повну 
вдасть над цілою Церквою, так і над поодинокими Чи
нами і Згромадженнями, отже і над Згромадженем СС. 
Служебниць. Після висше сказаного більше ніхто не має 
права мішатися до внутрішиого заряду Згромадження 
СС. Служебниць будьто впрост, будьто не впрост. І тому 
душпастирі в тих місцевостях, де суть доми Сестер не 
суть їх настоятелями. Вони мають Сестер так трактувати 
як найперших з вірних. А як до провадження домів зви
чайних вірних не суть покликані душпастирі, так тим 
більше що до домів Сестер. Можуть і повинні помагати 
і дбати о їх удержанє, мають їх боронити, але не можуть 
бути їх настоятелями. Поза чисто духовними обовязками 
устає власть дуішіастира. вслиби котра з Сестер прови
нилася проти загального права Божого або церковного 
має обовязок звернути увагу, а єслиби се було безуспішне, 
має дати знати С. Старшій або Епископови, однак 
до внутрішного заряду не може мішатися. О скілько знов
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Сестри провадять захисти сиріт, або иньші інституції, 
кртрі суть удержувані через иньші особи, то в тих 
случаях мають право ті особи вглядати в діло
водство тих інституцій, але поза тим всяка власть 
устає. Най проте всі се зрозуміють і cero придержуються. 
Остерігаю душпастирів, щоби для простої цікавости не 
випитувалися поодиноких Сестер, що дієся в домі, як 
поступає настоятелька, або другі Сестри. Се вже зано
сить сплетнями і інтриґами. А вже впрост булоби злом 
на сповіди випитуватися за настоятельку, за другі Сестри 
або о справи чисто внутрішні і домашні. Як взагалі всі 
вірні, так і Сестри мають сповідатися лишень за себе 
а не за других, і тому сповідник не сміє і не має права 
випитуватися о такі справи, які до сповіди не належать. 
При сій нагоді забороняю сповідати Сестер в захристії, 
а до того єще при замкнених дверах. Найлучше спові
дати в сповідальници, а в кождім случаю не в укритім 
місци. Вкінци пригадую моє попереднє заряджене, щоби 
Сестер не уживати до послуг в часі Богослуження в роді 
півця церковного, чи паламаря, або до вбирання священ
ника до Служби Божої і до служення підчас Служби 
Божої.— Станиславів, 8. жовтня 1921. f  Григорий, епископ.

Ч. 75/орд. В справі кас ощадностий і позичкових 
СтаниславІВСЬКОЇ Епархії. Сим повідомлявся Всеч. Духо- 
веньство тутейшої Епархії, що священники, що хотілиб 
бути директорами чи адміністраторами кас щадничих чи 
позичкових і якихнебудь фінансових інституцій, мають 
звертатися о позволенє до Епископского Ординаріяту. 
Від Епископского Ординаріяту. Станиславів, дня 10. 
жовтня 1921.

Ч. 76/орд. Збірка на українське студенство. На про
шене українського студенства в справі збірки будьте 
в грошах будьто в натураліях в тут. дієцезії, радо позва- 
ляєся і поручався Всеч. Духовеньству, з тим однак за-
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стереженем, що перше місце мають потреби діецезальні, 
як: сироти, семинар, катедратик і иньші. — Від Епис
копского Ординаріяту. Станиславів, дня 10. жовтня 1921.

Ч. 3680. 0  утвари церк. випожичені в р. 1919 в Єр- 
маківці капеланом військ українських. Від Ііреп. о. Ми
рослава ІІроскурницького, гр.-кат. пароха в Дубі дек. Пе- 
регінського, котрий яко капелян IV. бриґади при відході 
військ українських з Галичини в р. 1919, на приказ Ата- 
мана Оробка випожичив був з церкви в врмаківці всю 
утвар до відправи Богослужень потрібну, в надії, що буде 
міг єї по повороті церкві назад звернути,— переняв тую 
всю утвар церковну його наслідник капелян священник 
станиславівської Епархії, взросту високого, брунет, незна- 
комий йому з імени і назвиска. ІІонеже Церков в брма- 
ківці о віддане сеї утвари від Преп. о. Мирослава Про- 
скурницького тепер упоминаеся, то він просить аби той, 
кому би адреса того о. капеляна була відома, зволив пе
реслати ему тую адресу почтою до ІІерегінська. — Від 
Епископскої Консисторії. Станиславів, дня 16. липня 1921.

Ч. 4567/II. В справі присилання належної оплати 
П0ЧТ0В0Ї при поданнях. Поручався всім Всеч. 00 . внося
чим подання до Еп. Консисторії присилати відповідну 
квоту на оплату почтову грішми або значками почтовими, 
бо чейже кождому відомо, що Еп. Консисторія не має 
фондів на се, щоби тисячі видавала на порта. Всякі по- 
даня, до яких не буде долучена оплата на порто, остануть 
без відповіди. Так само 00. Декани мають право вима
гати, щоби всі іртересовані складали на оплату почтову. 
Від Епископскої Консисторії. Станиславів, дня 12. ве
ресня 1921.

Ч. 4755/11. В справі зібрання дат померших і по- 
гибш их борців. Краєвий Комітет охорони воєнних могил 
у Львові вул. Руська ч. З/ІІ переслав тут вказівки, як
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належить занятися зібранням дат померших і погибіних 
борців в масі війни і охороною могил. Пересилаючи в за- 
лученю сі вказівки кождому урядови иерохіяльному по
ручався точно після них поступати і зібрані дати на 
адресу згаданого ісомітету вислати. — Від Епископскої 
Консисторії. Станиславів, дня 1. жовтня 1921.

Ч. 4437/ІХ. В справі посьвідок на зложені датки 
до фондів С квм -М Д . і на удержанє духовного Семинара.
З огляду на брак відповідних канцелярійних фондів і ве
ликі видатки при піднесенім порті почтовім, всі унлачені 
чи зложені в натураліях датки до фондів Сквм.—МД. і на 
удержанє духовного семинара, почавши від 1. вересня 
1921, буде оголошуватися в Вістнику Епарх. замість до- 
теперішних посьвідок. — Від Епископскої Консисторії. 
Станиславів, дня 2. вересня 1921.

Ч. 4533/IV. В справі знайденого дискоса. Подався 
до відомости, що знайдений в Угриню дек. Скальского 
дискос зложено в канцелярії тут. Еп. Консисториї. Інте- 
ресована проте церков може зголоситися ту і вели пізнав 
яко свій, відобрати.— Від Епископскої Консисторії. Ста
ниславів, дня 9. вересня 1921.

Ч. 3613. Михайло Возняк отримав 1) низші чини 
і субдіяконат 5. липня 1921, 2) Діяконат 7. липня 1921,
3) Пресвитерат 10. липня 1921 в каплици дух. Семинарії 
в Станиславові. — Ч. 4440. Володимир Масевич, богослов 
на основі приречення Митр. Ординаріяту у Львові з дня 
29. січня 1914, ч. 1198 що зістане принятий, зістав від
пущений до АЕп. Львівської.
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Увільнені 0 0 .:  Ч. 4024, 4025. Лабій Ілія від обо- 
вязків пароха в Трибухівцнх по причині добровільного 
зреченняся сеї парохії з днем 31. мая 1921 і від завіда- 
тельства деканату Гусятинського з днем 9. липня 1921.
— Ч. 3970. Евстахій Шмериковський від обовязків заві- 
дателя деканату Станиславівського, з днем 1. марта І 921.

Введені 0 0 . :  Ч 4025. Теодор Турула в завідатель- 
ство Гусятинського деканату з днем 9. липня 1921. — 
Ч. 3970. Евстахій Шмериковський в обовязки дійстного 
декана Станиславівського з днем 1. марта 1921.

УПОКОЇЛИСЯ: Ч . 387G . о. Еміліян Андрохович, парох 
в Пасічній, дек. Надвірнянського, дня 9. червня 1921.
— Ч. 4262. о. Николай Темницкий, парох в Устю зеленім, 
дек. Уотецького, дня 11. серпня 1921.— Ч. 3963. о. Іоан 
Редкевич, Крилошанин Епископеької Капітули в Стани- 
славові, в Головську ІІеремиської Епархії, 14. липня 1921.
— Ч. 3987. о. Ярослав Білинський, парох в ІІомірцях, 
дек. Чортківського, дня 19. липня 1921.

о  р т в  s s .
На інсталяцію електричного сьвітла в захисті сиріт 

в Станиславові при ул. Ґолуховського ч. 9. зложили елі 
дую чі Всч. 0 0 . добровільні жертви в польских марках:
Амброзяк Іван 300, Бабій Антін 500, Бахталовський Кор- 
нило 500, Базилевич Анатоль 855-50, Березюк Михайло 
500, Барнич Володимир 500, Блавацький Іван 500, Величко 
Ігнатій 1000, Василик Дмитро 400, Грабовецький Іван 500, 
Грабець Дмитро 500, Гребенгок Семен 1000, Гребенюк 
Алексій 1000, Грималюк Михайло 200, Гунчак Стефан 150, 
Ґавдуник Григорій 1000, Іорбцький Іван 100, Дмитерко 
Михайло 1000, Дрогомирецкий Николай 200, Жибчин 
Яків 1000, Жолкевич Роман 150, Івахнюк Николай 1000, 
Іскович Стефан 500, Кисілевський Зеновій (стар.) 2000, 
Кисілевський Зеновій (молод.) 400, Кришталович Павло 
500, Корбутяк Миколай 250, Коропецький Володимир 100,



Комаринський Василь 400, Лозовий Василь 100, Лукач 
Семен 200, Малицький Иосиф 1000, Михайлів Сильвестер 
1000, Могильницький Александер 400, Максимюк Прокоп 
600, Мандрусяк Василь 1500, Монастирський Володимир 
200, Ніжинський Александер 1000, Ощипко Василь 1000, 
Павлюк Семен 200, Проскурцрцкий Орест 120, Панивник 
Дмитро 1000, Райд Віктор 500, Саноцький Василь 1000, 
Самулевич Іван 200, Скипакевич Николай 500, Сьвістель 
Юліян 100, Томчук Петро 500, Танчин Василь 400, Тер- 
лецький Николай 500, Федин Антін 500, Харжевскьий Ан
тін 500, Чужак Павло 250, Чиж Василь 250, Чубатий Те- 
одор 200, Чорняк Михайло 500, Шарко Ярослав 500. — 
Разом 31.725 Мп. 50 ф. — Український Епархіяльний 
Комітет опіки над воєнними сиротами в Станиславові 
складає отсим в імени сиріт Всеч. ОО. Жертводавцям 
прилюдно як найсердечнійшу подяку. Станиславів, дня 
8. жовтня 1921. ГордІЄВСЬКИЙ, голова Комітету.

Жертви на сироти Сквм.
Деканат Богородчаиський : Пороги 2000 М., о. Н. 

Рудницкий одну фіру сіна, Саджава 3758 М.
Деканат Бучацький : Озеряни 4000 М., о. Евстахій 

Барановський 3000 М.
Деканат Городенський : Марія Гуменюк з Поточиск 

5 долярів канадийских, Городенка 1900 М., Корнів 124 М. 
5СГ ф., Глушків 240 М.

Деканат ГуСЯТИНСЬКИЙ: Никола Якимів з Коцюби- 
нець за свого сина Ярослава 2000 М. і kg. жита, Про- 
біжна 847 М., Нижбірок новий 100 М., Городниця 1000 М., 
о. Володимир Козоровский 2000 М., Перемилів 220 М.

Деканат ЄзупІЛСЬКИЙ: Майдан 950 М, Боднарів 
1900 М., Комарів 1190 М.

Деканат Ж уківський: о. Гр. Дурделла 1000 М., Обер- 
тин 2060 М., Уряд парох. в Якубівці 1000 Мп. зі збірки, 
Росохач 140, о. Петро Томчук 1000 М., Якубівка 320 М., 
Коршів 1220 М., о. Иосиф Микитин 350 М.

Деканат Заліщицький: Тлусте 340 М. +  1105 М., 
Дзвиняч 200 М., Зазулинці 400 М., Угринківці 300 М.
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Деканат Коломийський: Ур. парох. Ценява 315 М., 
Воскресіпці 278 М. 50 ф.

Деканат Косівський: Ясенів пільний 400 Мн. + ІО кор. 
о. В. Райд в Кутах Старих 5000 М., о. Василій Маковій- 
чук 1000 М., Ферескуля 689 М., Ферескуля 1800 М.

Деканат Кудринецький 0:
Деканат Надвірнянський: ІІерерісль 650 М., о. Ан. 

Базилевич в Назавізові 1000 М., о. І. Луцик 2 мішки 
кукурудзи, Ворохта 200 М., Надвірна 1000 М., о. А. Ба
зилевич 50 kg. жита, 100 kg. бараболі, 5 kg. фасолі.

Деканат ПІСТИІІСЬКИЙ: Люча 100 М., Космач 4200 
М., Березів вижний 500 М., п. Олена Бахталовска зі збірки 
в Волчківцях і о. Александер Вергановский 166 М., Те
куча 275 М. 50 ф.

Деканат Скалеький: Ур. парох. Більче золоте 500 М., 
з пушки в Колюбинцях ad Боссири 161 М., о. Ковч 1090 
М., Ланівді 1093 М.

Деканат Снятиньский: Ганківці 80 М., п. Катарина 
Курпякова 2000 М.

Деканат Станиславівський: Ур. парох. Радча 650 М., 
о. В. Комаринський з Лисдя 25 kg. жита на утримане 
сироти И. Юсипова і 100 М. +  25 kg. жита (для Ю. Юси- 
нова), Н. Н. Павелче о32 М., Загвіздь 240 М.

Станиславів МІСТО: н. Павло Кернякевич 300 М., 
з пушки в духовнім семинари за вересень 1.921 р. 684 М. 
Н. Н. 100 М., Павло Кернякевич 200 М., Станиславівський 
Боян книжку „Син України" вартости 400 М.

Деканат Товмацький : о. А. ПІарковськийв Надорож- 
ній 100 М., Збірка в Олеши 500 М., о. П. Ступницкий 
1000 М., Церков 40 М. (з пушки), Братишів 350 М.

Деканат Тисьменецький : О. А. Левицький в Каміннім 
100 М., Марківці 1419 М., Ляцке шляхоцке 400 М.

Деканат Устецький: Товстобаби 1380 М. 50 ф.
Деканат Черновецький: о. Н. Стрийский з Черновець 

5000 М., о. А. Кордовсьний 2000 М., церков в Глібоді 1000 
М., о. Леонтій Білинський 1000 М., о. Атаназій Левин- 
ський 1000 М.

Деканат Сучавський: 0 . 0.
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Деканат Ч ортківський : Язловець 600 М., Вигнанка 
1200 М., ІТаушівка 1000 М., Ласківці 600 М., Будзанів 210 М.

СлучаЙНІ датки на сироти: Збірка при іспиті кон
ку рсовім (10. вересня с. р.) 600 М. (т. є. 200 М. о. Васи- 
лик, по 100 М.: о. Луців, о. Паланиця, о. Чолган, о. Чиж)г 
її, М. Придаткевич 500 М. ,

Жертви на духовний семинар.

Деканат Богородчанський : О. В. Паук 2 фірй сіна, 
о. І. Охримович 2 фіри сіна, Пороги 400 М., о. Т. Білин- 
кевич 1 фіра сіна, Глубоке 1094 М., о. Л. Струтиньский 
2 фіри сіна, Космач 800 М., о. Н. Рудницький 1 фіра сіна, 
Солотвина 1436 М., с. Ю. Кочержук 1 фіра сіна, о. В. Ку- 
ниньский 2 копиці сіна, о. Гр. Процик 2 фіри сіна, По- 
хівка 320 М., о. А. Андрохович 2000 М., Молодьків 800 М.

Деканат БучацькиЙ: о. А. Добрянський, катехит ґімн. 
в Бучачи 2000 М., Космирин 445 М. (церков 400 М., кве- 
ста 45 М.), Стінка 400 М. з церкви, 100 М. з квести, Жи- 
зномир церков 400 М., 100 М. квеста, Соколів 1730 М., 
Сороки 500 М., Олієва-Королівка 2600 М., о. Ст. Петрик 
2000 М., о. Р. Фицалович 1000 М., Швейків 1032 М., о. В. 
Монастирський 1000 М., Григорів 1642 М., о. Е. Баранов- 
ський 5000 М., о. Н. Красицький 2000 М.

Деканат Городенський: о. Зенои Шухевич в Тиш- 
ківцях, 103 kg. жита +  10 kg. фасолі +  2000 М., Семаківці. 
79 М., Сороки 1000 М., о. Ст. Демчина 60 kg. кукурудзи-f- 
130 kg. бараболь + 1000 М., Глушків 1400 М., о. А. Стріль- 
чик 2000 М., Городенка 4500 М., о. В. Попович 2000 М., 
Городниця 500 М.

Деканат Гусятинський : о. Л. Ольшанський 2000 М., 
церков в. Самолусківцях 1000 М., о. Е, Слівінський в Пе- 
ремилові 300 М. (по случаю ius binandi) +  2000 М. +  500 М. 
(церкви) 350 М. (квеста), о. А. Карпінський 4000 М., 
Тудорів 2400 М., о. І. Блавацький 1000 М., Целіев 400 М., 
о. Володимир Козоровський 2000 М., Нижбірок новий 900 
М., Пробіжна 3000 М., о. І. Вальницькій 2000 М., о. Е. Слі
вінський 300 М.
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Деканат ЄзупІЛЬСЬКИЙ: о. Ст. Яськевич 200 kg. ба
раболь, Сілець 480 М., бзупіль 1045 М., о. Д. Стек 1000 М., 
Темерівці 500 М., Побереже 2000 М.

Деканат ЖуКІВСЬКИЙ: о. Гр. Дурделла в Хотимири 
100 kg. пшениці + 10 kg. фасолі, Чортовець 6700 М. 50 ф., 
о. Григорій Дурдела 2 q бараболь, о. И. Микитин 50 kg. 
жита, 1 q бараболь, 5 kg. гороху, 1000 М.+240 М. зі збірки 
в Лісках, о. С. Гаванський 173 kg. бараболь, збірка в Гав- 
риляку ad Чортків 425 М., о. Д. Грабець 1000 М., Коршів 
1087 М., Росохач 2220 М., о. Д. Грабець 400 М. (з ius bi
nandi), Виноград 2500 М.

Деканат Заліщ ицький : Винятийці 2090 М., о. В. Ло
зовий 61 kg. жита, 77 kg. бараболь, о. В. Чужак 1000 М., 
Городок 500 М., о. М. Романовський 2000 М., Угринківці 
800 М., о. К. Дольницький 2000 М., Зазулинці 500 М., о. 
Никифор Поклащук 5000 М., Ворвулинці 2843 М.

Деканат Коломийський: о. Николай Любович в Ко
ломиї 165 М., Пядики 1000 М., о. А. Русин 2000 М., о. А. 
Сорока 1000 М., Підгайчики 650 М., ГІерерів 2750 М., Зі- 
бранівка 650 М.

Деканат КоСІВСЬКИЙ: о. В. Райд, катехит в Кутах 
старих 5000 М., Довгополе 1100 М., Крпворівня 2600 М., 
о. А. Решетилович 2000 М., Кути старі 500 М., Ясенів го- 
рішний 3128 М., о. В. Маковійчук 2000 М.

Деканат Кудринецький : Турильче 1000 М., о. А. 
Капустиньский 2000 М., Мельниця 3940 М.

Деканат Надвірнянський: о. А. Базилевич в Наза- 
візові 1000 М., о. І. Луцик в Надвірній 1 фіра сіна, о. А. 
Скобелський 1 фіра сіна, о І. Придаткевич 60 kg. жита, 
10 kg. фасолі, 100 kg. бараболь. Ворохта 500 М., о. Л. По
ру бальський 1 фіра сіна, соли за 1000 М., Пасічна 1100 
М., о. А. Ніжинський 2000 М., Надвірна 1300 М., о. І. Лу
цик 2000 М., Зелена 6.600 М. (в тім о. Ніжинський Ал. 
3800 М.), о. А. Базилевич 1 фіра сіна +  100 kg. бараболь 
-+ 5 kg. фасолі, Перерісль 1200 М., о. І. Придаткевич 1000 
М. +  1 ваґон дубини з доставок» своїм коштом +  3 фіри 
сіна, о, Атаназий Мойсеович 2000 М.
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Деканат П істинський : о. Л. Девицький в Печені- 
жині 320 М., о. Білинкевич в Лючи 2000 М., о. М. Ґілевич 
в Березові 1000 М. (зі збірки), Печеніжин 1500 М., Моло- 
дятин 3000 М., Ключів вел. 2064 М., Ключів малий 2500 
М., о. Д. Бахталовский 2000 М., Люча 1400 М., Текуча 
і Акришори 1251 М. 29 ф., о. І. Рогужиньский 500 М., 
Березів 620 М., о. М. Ґілевич 1000 М., о. М. Бровко 100 
М., Баня Березів 800 М., Іспас 2500 М.

Деканат Скальський: Ланівці 1450 М., Капустянці 
5158 М., о. Д. Васикик 50 kg. жита+  5 kg. горху+100 kg. 
бараболь +  1000 М., Пилатківці 3100 М.

Деканат Снятинський : о. В. Чиж 3 Попельник 1000 
М., о. І. Амброзяк 50 kg. жита, 100 kg. бараболь, Княже 
2400 М.+2 корці бараболь+10 kg. фасолі, Ганківці 600 М., 
Попельники 500 М., о. А. Сімович 2000 М., Снятин 3976 
М., Завале 710 М.

Деканат Станиславівський: Уторники 3352 М., Па
січна 1230 М., о. Ю. Гірняк 2000 М., Хомяків 1000 М., 
о. В. Комаринський 1000 М., Загвіздь 1500 М.

Місто Станиславів: Др. І. Фіґоль 5000 М., о. М. Дро- 
гомирецький 2000 М., о. Іл. Оренчук 2000 М.

Деканат Товмацький: о. А. Балицький з Бортник 
50 kg. збіжа (т. е. 15 жита і 35 kg. ячменю), о. І. Плавюк 
5000 М., о. Антоній Валицкий 100 kg. бараболь, о. Іван 
Волинський 200 kg. бараболь.

Деканат Тисьменецький: Чорнолозці 2500 М., о. І. 
Коцюба 132 kg. бараболь, Марківці 500 М.+1500 М., о. Н. 
Корбутяк 1000 М., Ляцке шляхоцьке 2600 М.

Деканат Устецький : О. Д. Припхан в Петрилові 100 
kg. пшениці, Товстобаби 3760 М., Медуха 100 М.+620 М., 
о. В. Самотулка 1000 М.

Деканат Чортківський : Ласківці 715 М., о. Т. Чу
батий в Язлівци 1110 М., Церков в Ласківцях 500 М., 
Ласківці 1300 М., Бобулинці 600 М., о. І. Лушпинський 
5 дол. канад. (=22.500'М.), о. М. ФіґольДОО kg. бараболь 
+100 kg. жита+12 kg. фасоль, Новосілка Язловецька 780 
М., Помірці 1106 М., о. 1. О. Проскурцицький 1000 М. +



100 М., Чортків 2190 М., о. Н. Величковський 2000 М., о. 
Т. Чубатий 1000 М., Язловець 1185 М.

Деканат Черновецький : о. А. Кордовский 2000 М., 
Глібока 1000 М., о. Л. Білинський 2000 М., о. М. Сімович 
5000 М. о. Н. Стрийський 10.000 М.

Деканат Сучавський: 0 . 0 .
М. Придаткевич, ветеринар в Ґлембокім, повіт 

Дзісна 300 М., Павло Кернякевич, офіціял Староства- 
в Станиславові 100 М.

Жертви на фонд милостині дієцезальної (МД).
Церков в Дуплисках 300 М., Рибно, дек. Косівського

200 М.

Від Епископскої Консисторії.

Станиславів, дня 27-го жовтня 1921.

Теодор Паливода
за канцлера.
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Накладом Еп. Ординаріяту. З друкарні Льва Данкевича в Станиславові.


