
Сим ділимося сумною вістію з Всеч. Духо- 
веньством і Вірними, а іменно, що Святійший 
Отець Папа Венедикт XV. умер дня 22. січня с. р. 
Вість ся переняла болем не тілько цілий світ ка
толицький, але викликала співчутє у всіх, котрі 
суть людьми доброї волі. Бо знане є, які вели- 
канські старання положив покійний Папа, щоби 
улекшити нещасну судьбу народів серед тепері- 
шної світової війни. Також Його усильні змагання 
в справі світового мира є всім відомі. Треба по
дивляти Його бистрий ум, з яким з’умів серед 
розбурханих ф и л і » на цілім світі провадити керму 
вселено кої Церкви. Вкінци що до жичливоети 
Його для нашого народу, то намять о йім, по
винна бути записана золотими буквами в історії 
нашого народу. Вистарчить ту тілько сні мну ти 
о отвореню і удержуваню Колегії для наших пи- 
томців в Римі, як також о щедрій Його жертві 
для наших сиріт.

Подаючи сю сумну вість, поручаємо і зара
джуємо, щоби всі 0 0 . Дуіппастирі в найблизшу 
неділю, чи свято, по отримані) сеї відомости, ого
лосили се вірним з амвона, а відтак в безпосе- 
редно слідуючім дни відправити Службу Божу 
з панахидою за упокой душі Папи Венедикта XV. 
Вірних належить заохотити, щоби як найчислен- 
нійше взяли участь в тім Богослуженю, а по мо- 
жности щоби приступили до св. Тайн в тім дни, 
або в нньшім часі і жертвували свої св. Причастія 
за упокой Папи Венедикта XV.

Станиславів, дня 26. січня 1922.

f  ГР И Г О Р И Й , єпископ.

З  друкарні '• Данкевича в Станиславові.
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Рік 1922. Січень, Лютий, Марець. Ч. І —Ш.

В І С Т Н И К
СТАНИСЛАВІ8СК0Ї ЄПАРХІЇ
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Не забуваймо о складках на 
сироти і католицьке виховане 
молодіжи. „ДАн т ї ń д Астса к<штч“
(Лук. YT. 38).

Ч. 1/орд. О заряджених підчас вел. посту 1922 р.
Сим приказую і зараджую, щоби Всеч. Духовеньство 
в сегорічнім часі великого посту доложило всіх трудів 
і старань в справі спасення душ людських. В тих гірких 
і прикрих часах упадку віри і моралі нехай всі душпа- 
стирі по парохіях і катехити по школах подвоять молитву 
і працю в ціли позискання як  найбільше душ для Христа. 
Передовсім мають всі дупіпастирі голосити на вечернях 
великопостних в неділі науки о страстях Христових. В тих 
науках треба головно звертати увагу на се, що головно 
гріхи наші суть причиною мук Христових. Кромі cero всі 
дупіпастирі най стараються добре приготовити вірних до
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сиовіди пасхальної так, щоби та сповідь була не авичавм, 
але правдивим очищенвм і ліком для д у т і. В тій діли 
кождий душпастир, нім зачне слухати св. сповідий вірних, 
най перед тим через цілий тиждень що дня вччером го
ворить науки до вірних, в котрих має приступно доучити 
о головних правдах віри, о заповідях Божих і церковних, 
о св. Тайні покаяння (услівя до доброго відправлення сеї 
св. Тайни, а іменно: обрахунок совісти, жаль, постанов
лене поправи, сповідь і надоложене) як також о Найсв. 
Евхаристіі. бслиби не можливо було вичерпати наук 
в однім тижни, то належить продовжити є ще в другім 
тижни. Не можна сумніватись, що через голошене так 
наук страстних як  і наук приготовляючих до св. Тайни 
Покаяння і св. Причастія, а до того при сильних і горячих 
молитвах душ пастиря і найтвердші душі змякнуть під 
напором благодати Божої. Щ о до заховання посту, то 
належить заховувати його після приписів Синоду ировін- 
ціонального Львівського з р. 1891. Деби однак заходила 
важна причина дальше ідучого розріш енвя від посту, то 
0 0 . дупіпастирі мають удатись в поодиноких случаях до 
тут. Еп. Ординаріяту. Сповідь і св. Причастіє пасхальне, 
зачинався в третім тижни посту в тих парохіях, в котрих 
число душ виносить понад 2000 душ, а де меньтпе як 2000 
душ, зачинався від четвертого тижня посту, а де знов 
меньше як 1000 душ, то сповідь зачинався від пятого ти
жня посту. Св. причастіє пасхальне кінчиться з днем 
правника Вознесення Господнього. Щ о до резерватів Ор- 
динаріятських, то як в загалі в часі війни, так і в часі 
сповіди пасхальної суть завішені. Кромі cero силою від 
св. Апостольського престола на пятьліте мені уділеною, 
уділяю власть всім сповідникам на цілий час сповіди 
пасхальної привертати каючимся утрачене право довгу 
супружого утраченого через посвячене e copula carnali 
з осооою спорідненою своєї жени зглядно свого мужа. Се 
мав діятися в той спосіб: по виголошеню форми розрі- 
ш ення св. Тайни П окаяння (а звертаю увагу, що форма 
розріш ення мався докладно висказати над кождим спо- 
відаючимся, бо інакш е каючийся не одержує відпущення
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гпіхів) -мався додати: „Кремі того властію ІІреосвящвн- 
номv Епйскопу н . уділеною, а мені відпорученою, при
вертаю тобі право жадати довгу супружого лід свого мужа 
(СВОЄЇ жени.) котре ти через гріх плотський з рідним 
,я рідною) твоєї жени (твого мужа) поповнений утратив. 
В імя Отця + і Сина + і св. Духа f  Амінь“. В кінци при 
тій нагоді пригадую рішене Синоду діецезального з 1908 

Г д  Y J  14 . що до квести в першу неділю посту на фонд 
милостині' діецезальної. В тій ціли норучаю на ироповіди 
підчас ранного богослуження представити популярно ціль 
і значінє cero ріш ення для справи християнської. Най 
вірні знають і розуміють, що той гріш не буде звичайним 
датком, але правдивою милостинею Христа ради. Відтак 
належить заповісти квесту підчас св. літурґії. В той спо
сіб у збирану квесту най кождий Уряд парохіяльний ві
дішле сейчас до тут. Канцелярії Еп. Консисторії з до
пискою призначення сеї квоти, вслиби котрий дуншастир 
для перепони або иньш их обставин не міг в першу не
ділю посту урядити сеї квести, тоді має се учинити в слі
дуючу неділю. Також 0 0 . Деканам і Душпастирям при
гадую на їх обовязок вложений Синодом, що до датків 
на фонд милостині діецезальної. Сей обовязок пішов май
же в забуте. Тому 0 0 . Декани мають спонукати своїх
кондеканальних до cero не тільки за  послідний сей рік, 
але за всі прочі минувші літа і так зібрані квоти враз 
з виказом сюди переслати. Се чейже не великий даток, а 
тим більше, єсли возьмеся на вагу низьку вартість тепе
рішньої валюти. — Станиславів, 4. січня 1922. ГриГОриЙ, 
Епископ.

Ч.6478/1V. Відозва в справі добровільних жертв на 
у держане духовного семинара. Відповідно до відозви 
з дня 13. липня 1921 р. Всечесне Духовеньство з малими 
лиш виїмками з повним зрозумінєм ваги справи істно- 
вання духовного семинаря для нашої Церкви і народа, радо 
поспішило в тім році з зложєнєм призначених датків 
на сю ціль так в натураліях як і в грошах, що належить 
піднести сим з признанєм і.сердечною подякою. З огляду
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однак, що з причини піднесених загально н тім році цш, 
зложені датки в грошах не вистарчать на покрите на
віть найконечнійш их видатків, — бо на сам опал потреба 
около півтора міліона мк., а еще більше як друге тілько на 
додатки до зложеного збіжа тому Епископскій Ординаріят 
спонуканий крайною конечностію звертаесь поновно до 
жертволюбивости Всечесного Духовеньства з прошенем 
о ласкаву поміч в дальших еще добровільних грошевих 
датках на ту ціль, а висоту нехай означить кождому свя- 
щеникови в границях его можности его великодушність, 
зрозуміне ваги справи і любов для Христа і нашого 
народа. При тім поручався Всч. 0 0 . Деканам подати до 
відомости нашу вілозву в 13/VII. 1921 всім в деканаті 
сталим 0 0 . катехитам і тим, що доси нічого на ту ціль 
не зложили, бо як до відомости нашої дійшло, суть свя
щеники, котрі змісту відозви не знають. — Від Епис- 
копского Ординаріяту. Станиславів, дня 31. грудня 1921.

Ч. 6514/11. О доразній помочи для вдів і сиріт свя- 
ЩЄНИЧИХ. На надзвичайних Заг. Зборах деканальних від- 
норучників В. С. Фонда дня 27. грудня 1921 запала одно
голосно в справі доразної помочи вдовам і сиротам свя- 
щ еничим слідуюча ухвала: „Зібрані на Надзв. Заг. Збо
рах деканальні відпоручники В. С. Фонда ухвалили прийти 
з доразною помочію вдовам і сиротам по свящ ениках 
і виплатити їм більшу запомогу за  рік 1921. В тій ціли 
накладають обовязок на всіх свящ еників тутешної єпархії 
вплатити більші квоти на ту ціль найпізнійже до кінця 
січня 1922 р. І так: Сотрудники, що не з'жавають ерекц. 
поля вплатять 500 мк., завідателі, що не уживають ерекц. 
поля вплатять 1000 мк., священики, які мають в ужитю 
до 50 морґів 2000 мк., священики, які мають в ужитю
до 100 морґів 3000 мк., свящ еники, які мають в ужитю
до 150 морґів 4000 мл., свящ еники, які мають в ужитю
до 200 морґів 5000 мк., священики, що мають в ужитю
понад 200 морґів 6000 мк., катехитам полишається волю 
належати і вплачувати датки після узнання їх совісти
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Таку саму в плату постановляють Заг. Збори на рік 1922 
з тим, що датки мусять бути вплачені до дня 1. листо
пада 1922 р. Переведення цілої справи складається в руки 
деканальних У рядів .и — Повившу ухвалу на надзвичай
них Загальних Зборах дня 27. грудня 1921 р. повзяту 
в цілости на основі прислугуючої Нам яко покровителеви 
В. С. Фонда вдасть потверджуєм і весь Всч. Клир душ- 
настирський цілої Д іецезії Станиславівської катеґорично 
взиваємо до безпроволочного, в виді поданім, подання 
помочи доразної своїм вдовам і сиротам — і надіємся, 
що між всіми свящ еникама в дієцезії ніхто не найдеся, 
хтоби хотів відтягнутися від сповнення ссго святого 
і правдиво христіннського обовязку супроти с в о їх  най- 
б л и з ш и х , а поміж нужденними найнужденнійших. Повне 
справозданє з послідних надзвичайних Зборів відпору- 
чників В. С. Фонда буде оголошене осібно пізнійше. — 
В ід Е  нископского Ординаріяту. Станиславів, 1. січня 1922.

Ч. 5444/V. В справі уділювання науки реліґії в школі. 
Щ ораз частійше доходить до відомости Епископского 
Ординаріяту, що многі свящ еники занедбують свій обо
вязок уділювання науки реліґії в школі. Епископскій Ор- 
динаріят видиться проте немило спонуканим поновити 
своє розиорядженє з дня 2. січня 1921 р. Ч. 228/Y. 
(Вістник Епархіяльний з р. 1921 Ч. 1.—III. ст. 7.) з тим, 
що занедбуючіся і несовістні свящ еники будуть мусіли 
самі собі приписати вину, если на случай дальшого нехто- 
вання з їх  сторони обовязків душнастиреьких строгі кари 
канонічні до них будуть примінені. — Від Епископского 
Ординаріят\т. Станиславів, дня 24. грудня 1921.

Ч 2/орд. 0  протоколах предшлюбних і о роботизні.
Сим приказуеся і кладеся на совість під послухом кано
нічним, щоби 0 0 . душпастирі при протоколах передшлю- 
бних випитували женихів правди катехизмові, а кстрі би 
не знали, щоби їх або самі виучили, або постарались'
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щоби хто иньший їх виучив. Прецінь ВІДОМО 6, що хто 
не знає навіть галовних правд віри, не може приступити 
до прйияття св. тайни покаяння і св. причастія, отже як 
можна припускати таких женихів до св. тайни сунружої?! 
При тій нагоді поновлявся в своїм часі видану заборону 
вимагати від женихів роботизни при нагоді протоколу 
нередшлюбного, або иньших функцій свящ еннчих як се 
подекуди вимагають деякі дупіпастирі. Чейже паньщ ина 
давно вже устала, отже чому ще мусить покутувати „по
півська" паньщина, як се вірні нарікають? Ту не мав 
ніякої основи иокликуванняся, що в парохії сей звичай 
практикувся від непамятних часів. Дупіпастирі ненослу- 
шні сему зарядженю, будуть потягнені до строгої відві- 
чальности. Ті дупіпастирі, котрі суть так дуже вражливі 
і нечаливі о заховане сих „звичаїв", як і всяких иньших 
„приносів", най радше печаливість свою і ревнованв звер
нуть на катехизоване так в церкві як і в школі. — Від 
Епископского Ординаріяту. Станиславів, дня 6. січня 1922.

Ч. 3/орд. Заборона вінчати в неділі і свята. В огляду, 
що весілля в неділі і свята потягають за  собою часто 
зневагу тихже днів і відтягаю ть вірних від участи в бо- 
гослужешо вечірнім, тому заборонявся 0 0 . душиастирям 
вінчати в дни недільні і святочні. Доби однак в пооди
ноких случаях заходила важна причина, тоді може душ- 
пастир після свого розсудженим звінчати в ті дни, однак 
з тим застерсженем, щоби не було згірш ення і щоби не 
було перепони в участи в богослуженю. — Від Епис
копского Ординаріяту. Станиславів, дня 6. січня 1922.

Ч. 2945/V. В справі Олени Матійчук зі Стрункова. 
Суд Окружний в Станиславові письмом з дня 28. мая 
1921 Ч. Vr, 2241/20 надіслав Епископскій Консисторії оні- 
нію лікарів знатоків що до умової недуги Олени Матійчук 
зі Струпкова, котра була піддана лікарським оглядинам 
на жадане тогож Суду. Після лікарського оречення Олена 
Матійчук єсть умово хорою, терпить она на помішане
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а хронічно (Paranoix chronica) і яко така не може бути 
потяганою до відвічальности судово-карної за якінебудь 
провини і вчипки каридостойні. Хороба Олени Матійчук 
однак може тягнутися довший час, а хора у ходяча в очах 
непросвіченого люду за „святу“ може мати згубний 
вилив не лишень на уми тих, що до неї навідуються, але 
через пересадні вісти і на далекі околиці краю. Вадлятого, 
після опінії дікарів-знатоків належалоби Олену Матійчук 
умістити в відповіднім закладі для умово хорих. В виду 
повисшого оречення лікарського, поручався 0 0 . душпа- 
стирям в тих місцевостях, де знаходяться люде збала
мучені лож н и м и  привидами згаданої Олени Матійчук і е'ї 
туманними бесідами, пояснити людям, що таяж  єсть 
умово хорою, терпить на помішане ума, тому ніякий 
розумний чоловік не може їй давати віри і послуху та 
даватися баламутити і в блуд впроваджувати, а заразом 
най засоромляться ті, котрі попередними літами радше 
услухали сплетнів дурної Олени, чим Власти церковної 
від Христа поставленої. Най се буде осторогою на буду- 
чність, єслиби денебудь появились туманні пророки і об- 
маньщики, як і би хотіли нарід баламутити. —- Від Епие- 
копскої Консисториї. Станиславів, дня 24. грудня 1921.

Ч. 6099/ІІ. В справі еміґрації до Америки. Митропол. 
Ординаріят зауділив сюда під днем б. грудня 1921 Ч. 
7502/2181/л. слідуюче письмо від Високопреосьв. Митро
полита Кур Андрея иолучене в справі еміґрації до Аме
рики: Л учаєся, що наших людей з порту канадійського 
завертають до старого краю. Очевидно се для них руїною. 
Подаємо усліввя, без яких не допускають емігрантів: 1) 
Мусить перейти стислу лікарську ревізію, при чім кожда 
хиба або слабість (на пр. глухота, біль очий, хороба ш кіря
на, слабість умова, хоть і неповна, навіть, коли хто за- 
гикуеся^ може бути причиною, що завертають. Одна 
хора дитина ставсь причиною, що не допускають цілу 
родину. Ватаюване на нічо не придасться, все знайдуть.

Емігрант мусить знати ииоьмо бодай читати. 3.) Мусить
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мати зі собою 250 доларів н. пр. чек на банк міста де 
порт находиться („Quebec St. Jhon, або Halifax“) ті два норти 
в зимі від 1. листопада до кінця квітня. Еміґрант мусить 
лиш казати, що ті гроші його; і ніколи не признати, що 
йому гроші дав пр.: вуйко, брат чи хто там (коли хто до него 
признається завертають). Не сьміе- сказати що псжичив. 
4) Винятково вистарчає 25 доларів, коли рільник має ле
гальне посвідчене (нотаріальне) від якогось фермера з за 
хідних провінцій (Манітоба, Саскечеван або Альберта) що 
такого то Н. Н. принимає за умовою до роботи на свою 
фарму. 5) Невіста з дітьми яка їде до мужа не потребує 
більше грошей як потреба на дорогу. Для уникнення 
клопотів мусить мати білет як низш е під 9), в  ще умова, 
що еї муж був леґально допущений до Канади, а що се 
часом трудно вишукати, коли п р .: яким кораблем приїхав. 
Добре, щоби муж прислав еї свідоцтво, що є фармером 
горожанином Канади. 9) Діти низше 14. року мають ту 
пільгу, що мати, коли з нею їдуть, по 14. році мають 
умови дорослих людей. 7) Добре як сказано, що муж 
прислав нотаріальне свідоцтво, що є леґально осілим 
в Канаді, фармером, або і горожанином. 8) Молода дів
чина, що сама приїзджае пр. до брата до тети є задер- 
жана але до хвилі коли вдасть переконався, що дійсно бей 
брат чи тета істнує і там мешкає до вона каже, що місце 
до їде є місцем чостним. Тоді не жадають від неї більше 
як 25 доларів. Добре щоб була в товаристві жінок. 9) Б і
лет на дорогу мусить бути куплений з місця звідки їде 
(з Галичини аж до Канади). Задля не додержання сеї 
умови много людей завертають. А хто з Канади приси
лає білет най пришле не на само море а на цілу їзду. 
10) Коли хто в порті Европейськім (пр. Antwerpen [Auvers]) 
задержаний з якої небудь причини, повинен від то
вариства корабельного заж адати свідоцтва, що приїхав на 
такий то корабель і для такої то причини мусів ждати, 
без такого-свідоцтва може бути недопушеиий, радше буде 
недоиущониіі. 1Т) Пора дно не брати много річей, часто 
гинуть по дорозі. 12) Пашиорт мусить бути візований 
через англійського конвуля.-13) Дуже придасться кождому



свідоцтво норальности по анТлійськи н. пр .: І have knorn 
the bearer . . .  N. N . . . .  for a long time as he is my parishio-
ner an. I testify that . . .  N. N............is a respectable person.
N N., Pastor. Parish o f . . .  (парохія).и — Всч. 0 0 . дупіпастирі 
м аю ть повисше письмо обвістити при кінци Служби Б о
жої по молитві ваамвонній своїм парохіянам з поучснем, 
щоби не маючи виспіє наведених умовин, не вибиралися 
до Америки і не наражалися на непотрібні видатки і не 
були прим уш ені вертати. — Від Епископскої Консисторії. 
Станиславів, дня 15. грудня 1921.

Ч. 4901/11. О підвисшению дотеперішних ремунерацій 
на видатки канцелярійні урядів парохіяльних і деканаль-
НИХ. Високе Міністерство В. і ІІр. на представлене Епис
копскої Консисторії зауділило Вис. Воевідство сюда під 
днем ЗО. вересня 1921 Ч. V I. Б . 279/21 слідуюче розпоря- 
джене Вис. Міністерства: Міністерство Віроісповідань 
і Просвіти повідомило рескриптом з дня 11. серпня 1921 
Ч. 5027, що з причини замкнення праць над преліміна- 
ром буджетовим на рік 1921, заки наспіла реляція б. Н а
місництва з дня 16. червня 1921 Ч. XI. б. 75748/7165 не 
могли вже увзгляднити в тім прелімінарі пропонованого 
в повисшій реляції Н амісництва видатку на ведене кан
целярій парохіяльних в підвисшених квотах і поручило 
видаток сей увзгляднити в прелімінарі буджетовім за рік 
1922. В повисшій реляції б. Намісництво представило вне
сене 20-кратну підвижку дотеперіпіного ричалту на по
крите коштів злучених з веденбм канцелярії парохіядь- 
ної а крім cero також, щоби Урядам парохіяльним при
знано надто з кінцем кождого року зворот фактично по
несених видатків на оплату почтову від кореспонденцій 
з властями на підставі виказів потверджених через Уряди 
деканальні. В ціли узиеканітя підстави до установлення 
висоти видатків понесених з титулу оплат почтових за 
дотеперішний час і виеднання на ту ціль відповідного 
кредиту в прелімінарі на рік. 1922, упраш ався Епископську 
Консисторію о видане зарядж ення, щоби У ряди паро-
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хіяльні спорядили викази дотепер понесених видатків на 
оплату порта почтового і викази ті предложили отвітним 
Урядам деканальним в діли спорядження на підставі по
одиноких виказів з увзглядненем поділу краю на Воєвід- 
ства, загальних зіставлень того видатку. Так споряджені 
зіставлення повинні Уряди деканальні предложити отвіт
ним Урядам воєвідським t> скільки можливо як найскоріне. 
Повисше розпоряджене уділяється Всч. Урядам деканаль
ним і парохіяльним до відомости і виконання. — Від Епис
копскої Консисторії. Станиславів, дня 15. грудня 1921.

Ч. 6347/ІІ. 0  ревіндикації заграблених або евакуо- 
ваннх до Росії від року 1772 дотепер рухомих забитків 
штуки І культури Високе Воевідство львівське зауділило 
сюда слідуючий рескрипт з дня 15. грудня м. р. Ч. 3434/3 
ех 1921: Ministerstwo Sztuki і Kultury reskryptem z dnia 30. 
listopada 1921 Nr. 16821/1. przypomina za pośrednictwem Od
działu Sztuki i kultury przy Województwie lwowskiem, że termin 
wnoszenia deklaracji celem rewindykacji zrabowanych względnie 
ewakuowanych do Rosji w czasie od r. 1772 do ostatnich walk 
z bolszewikami ruchomych zabytków sztuki i kultury, na mocy 
art. XI. і XV. traktatu Ryskiego upływa z dniem 1. lutego 1921 r. 
Rewindykacji podlegają: Archiwa oraz mienie kulturalne, registra- 
tury, akta, księgi, mapy i plany, wszelkiego rodzaju dokumenty, 
także całe biblioteki, księgozbiory, oraz zbiory i przedmioty o cha
rakterze artystycznym, historyczno-pamiątkowym, naukowym, nie
mniej też pomoce i przyrządy naukowe i szkolne, oraz i wszelkie 
przedmioty kultu religijnego, zwłaszcza dzwony kościelne i tp. 
Przedmioty powyższe podlegają zwrotowi bez względu na to, 
wśród jakich okoliczności, lub z jakich rozporządzeń ówczesnych 
władz były wywiezione i bez względu na to, do jakiej osoby 
prawnej lub fizycznej należały pierwotnie, lub po wywozie, Po
dlegające rewindykacji mienie może być za zgodą stron, zwró
cone i nie w naturze, lecz w odpowiednim ekwiwalencie. Oce
nę należy podawać w walutach z pierwszej połowy roku 1914. 
Również osoby, które zamieszkiwały w Rosji stale od dłuższego 
czasu i posiadały tam zbiory lub przedmioty o charakterze kul



turalnym, winny w mysi punktu 8, art. XI. traktatu Ryskiego — 
złożyć zawiadomienia, na podstawie których Delegacja Polska 
bedzie mogła poczynić starania o odzyskanie tych przedmiotów 
w drodze specjalnych umów. Deklaracje wzór Nr. 4. opatrzone 
dowodami stwierdzającymi przytoczone w nich dane należy 
odnośnie do archiwów oraz mienia kulturalnego wysyłać wprost 
do Działu Archiwalno-Zabytkowego Głównego Urzędu Likwida
cyjnego w Warszawie (pałac Kronenberga). Po druki, instrukcje, 
bliższe szczegóły i wyjaśnienia należy się zwracać do dotyczą
cych Starostw, które posiadają odnośne „zbiory przepisów" wy
danych przez Główny Urząd Likwidacyjny. We Lwowie wy
jaśnień udziela także Dep. XIII. Magistratu, ratusz НІ. p. Подаю-' 
чи п ови зш е розиоряджснб до відомости Вч. Клира діє 
ц езальн ого , поручаєм всім Вч. урядам иарохіяльним без 
проволоки виспіє сказане декларації виготовити і до 
1 лютого с. р. під виспіє сказаним адресом вислати. — 
Від Епископскої Консисторії. Станиславів, дня 4. Т. 1922.

4. 4./орд. Речиноць іспиту конкурсового. Сим по
давсь до відомости, що іспит конкурсовий на парохії 
відбуде ся на днях від 9. до 12. мая с. р. Поданя нале
жить вносити найдальше до кінця цьвітня с. р. а осо
бисто явитись до іспиту дня 9./5. о год. 9. перед по
луднем в будинку тут. дух. семинарії. До іспиту будуть 
припущені лишень ті священики, котрі були заняті 
принайменьше В роки в душпастирстві. — Від Епископ
скої Консисторії. Станиславів, дня 6. 1. 1922.

Ч. 6453/ІХ. Такси канцелярийні і супружі від 1. 
грудня 1921. І. степень повиновацтва Вооо мк., II. ст. 
повиновацтва чи сродства 2ооо мк., III. ст. новин, чи 
сродства Іооо мк., IY. ст. новин, чи срод. боо мк., ітре- 
dimcutum criminis Зооо мк., узнане за  помершого і важні 
заручини боо мк., нелітність, голопіонє оповідий, заказа
ний час боо мк., інституція на парохію 2ооо мк., гра
мота на завідателя парохії Іооо мк., грамота на сотру-
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дника 4оо мк., грамоти благословеній боо мк., грамоти 
відпустельні або принятя тут. діецезії 2ооо мк., Авти- 
минс 2ооо мк., грамоти на всякі відзнаки 2ооо мк., по
дане о парохії, кожде з осібна Іоо мк., всякі иньші пода
ння 5о мк. — Від Епископскої Консисторії. Станиславів, 
дня 2о грудня 1921.

Ч. 96/VI. Розписане на конкурс парохії Пробіжна
дек. гуСЯТИНСЬКогО (ПОНОВНО). В мисль загального права 
церковного і в мисль закона державного (Найвисше по
становлене з дня 11. Тії. 1783), на котре П. Т. Патронка 
парохії Пробіжна в рекурсі своім була покликалася, роз- 
писуєся поновно на конкурс тугож парохію з тим, що 
кандидати мають внести свої прошення на сю парохію 
найдальше до 28. лютого 1922 р., а самі мають явитись 
до іспиту дня 10. марта с. р. о 4. год. по полудни в Еіти- 
скопскій Канцелярії. До подань належить долучити 
тільки табелю статистичну і декларацію, що в случаю 
получення сеї парохії відступить бо моргів поля на удер- 
жане сиріт в захистах в Станиславові, зглядно на 
удержане малого семинара в Станиславові. — Від Епи
скопскої Консисторії. Станиславів, дня 6. січня 1922.

Ч, 97/V1. Розписане на конкурс опорожнених па- 
рохій після норм звичайно практикованих з речинцем 
ДО 28. лютого 1922 р. 1) Загвіздь, 2) Ворвулинці, 3) Устеч- 
ко, 4) Звинячка (дек. Кудринського), б) Пилипче, 6) Ми- 
куличин, 7) Угринів горішний, 8) Гостів, 9) Полівці, 1о) 
бзупіль, 11) Ворона, 12) Ольховиць, 13) Городок, 14) Ко- 
цюбинці, 15) Ростоки, 16) Язловець, 17) Кійданір, 18) З е 
лена (дек. надвірнянського), 19) Поточиска, 2о) Манява, 
21): Балинці з тим, що кождпй кандидат має долучити 
до подання деклярацію, що в случаю получення парохії 
відступить 5о моргів поля ерекціонального на удержане 
захоронки в Балинцях, а если не буде там отворена за- 
хоронка, то на удержане сиріт в захистах в Коломиї і
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u Станиславові, зглядно на удержане малого семинара 
в Станиславові, 22) Королівка (дек. кудринецкого) з де
кларацією так само як під 21) з тою ріжницею, що вели 
не остане тамже отворена захоронка, то дохід з відсту- 
иленого поля має йти на удержане сиріт в захисті си
ріт в Борщеві і в Станиславові, зглядно на удержане ма
лого семинара в Станиславові, 23) Помірці, 24) Іваниківка, 
25) Чабарівка, 26) Пасічна (дек. надвірн.), 27) Корнич, 28) 
Синьків з тим, що належить до поданя долучити декла
рацію відстуилення поля в Колодрібці для тамошного 
експозита, 29) Усте Зелене з тим, що кандидати мають 
д о лучи ти  декларацію на відступлене поля ерекціюналь- 
ного в Луці на удержане експозита тамже, Зо) Іване Пу
сте (дек. кудринецького), Зі) Горожанка, 32) Товстобаби, 
33) Бичківці, з декларацією відстунленя поля в Скородин- 
цях для осібного тамже сьвященика, 34) Хомяків, 35) Хомя- 
ківка. — Від Епископскої Консисторії. Станиславів, дня 
6. січня 1922.

Х Р О Н І І С І 1 .
Ч. 98/YI. Іменовання. Всеч. О. Климентий Куль» 

чицький зістав іменований завідателем деканату Тисьме- 
нецького в заступстві віком I^eмiчнoгo Сеніора Декана 
Льва Калинського. — Всеч. 0 . Бронислав Вергановський 
зістав іменований містодеканом тисьменецького деканату.

Інституції на парохії: о. Стефан Яськевич на
Майдан, дек. бзупільського, д. 7. X. 1921 ч. 4894., о. Дми
тро Вахняк на Сороки, док. городенського, д. 7. X. 1921 
ч. 4892., о. Стефан Чеховский на Братишів, дек. Товма- 
цького, д. 7. X. 1921 ч. 4893., о. Михаіл Дурделла на Білі 
Ослави, дек. Надвірнянського, д. 7. X. 1921 ч. 2504., о. 
Іван Лабач на Оліеву-Королівку, дек. Городенського, д. 
11. X. 1921 ч. 4969., о. Алексей Гуньовський на Ланівці, 
дек. Скальського д. 11. X. 1921 ч. 4970., о. Іван Харук на 
Стріл вівці, дек. Кудринецького, д. 11. X. 1921 ч. 4976., 
о. Северин ШанковськиД на Нижбірок новий, дек. Гуся- 
тинського, д. 11. х . 1921 ч. 4977/VL, о. Анатоль Навро-
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цкий на Бикторів горішний, дек. бзупільського, 11. X. 1921 
ч. 4986., о. Денис Величковський на Росохач, дек. Ж у- 
ківського, 22. X. 1921 ч. 6012., о. Іван Карачевський на 
Ясенів цільній, дек. Городенського, 22. X. 1921 ч. 5231., 
о. Р. Копистянський на Вада рів дек. У отецького, 21. X. 1921 
ч. 5234., о. Омелян Дудик на Джурів, дек. Онятинського, 
22. X. 1921 ч. 5232., о. Михаіл Снігуродич на Ромапіівку, 
дек. Чортківського, 22. X. 1921 ч. 5235., о. Александер 
Девицький на Виноград лісний, дек. Тисьменецького, 22. 
X. 1921 ч. 5233., о. Михаіл Совяковський на Перерісль. 
дек. Надвірнянського 22. X. 1921 ч. 5236., о. Антоній 
Дмитраш на Волчківці, дек. Онятинського, 22. X. 1921 
ч. 5230., о. Евстахій Барановський на Рукошин, дек. Бу- 
чацького 1. XI. 1921 ч. 55о5., о. Ілія Кливак на Мшанець, 
дек. Гусятинського 8. XII. 1921 ч. 6о52., о. Лаврентий 
Ткачук на Ласківцї, дек. Чорткі всякого 8. XII. 1921 ч. 
6о51., о. Тарас-Теофіль Турчманович на Рошнів, дек. 
бзупільського Зо. XII. 1921 ч. 6473., о. Володимир Гнатів 
на Осівцї, дек. Чортківського Зо. XII. 1921 ч. 6474., о. 
Стефан Оробець на Росохач, дек. Скальського Зо. XII, 
1921 ч. 6475., о. Григорий Зінко на Остриню дек. Т и
сьменецького Зо. XII. 1921 ч. 6476.

УПОКОЇЛИСЯ: Ч . 5о73 о. Василий Мисевич, вавіда- 
тель в Вільхівци, дек. Кудринецького, д. 7. жовтня 1921. 
Ч. 58о4. о. Володимир Девицький, парох в Івавиківці, дек. 
Станиславівського, д. 8. падолиста 1921. Ч. 6131/о.Льон- 
гин Раковський, парох в Хриплині, дек.^Станиелавівського 
д. 7. грудня 1921.

ZSSI ертвн.
Жертви на сироти Сквм.

Деканат Богородчанський: Горохолина 1000 М., 
Космач 300 М., Солотвина 915 М., Молодьків 120 М., 
Кричка 400 М., Глубоке 373 М. 60 ф., о. В. Гордннський 
1000 М., о. 1. Самолевич в Росільній 10 бохонців хліба.,
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Товариство Просвіти в Вогородчанах 20 літрів маслянви, 
Молодьків 168 М., Космач 350 М,, Ж ураки 1100 М., Гра- 
бовець 300 М.

Деканат Вучацький: о. В. Збудовський в Зубрци 
500 М., Ж.изномир 100 М., Ковалівна 430 М., Порхова 
200 М., Зубрець 500 М., Семань Харевич і Юлія Нізінська 
з Озерян 500 М., Сновидів 700 М., Соколів 602 М., Мо- 
настириска 400 М., Велеснів, Дубенко і Залісе 7 міхів 
бульби, чвертка гороху, ї/2 кірця фасолі, чвертка бобу, 
Савалуски ad Ковалівна 15 kg. гороху, 20 kg. жита, 
11 яєць, 80 kg. бульби, Б учач  3800 М., Звенигород 43 М., 
о. К. Любович 500 М., Скоморохи 1420 М. 50 ф., Соколів 
1055 М., Зубрець 300 М., о. А. Добрянський в Бучачи 
600 М., Зубрець 1550 М.

Деканат Городеньский: Тиш ківці 100 М., ЯсенІЕ 
пільний 500 М., Чернятин117 М., Стрільче 250М.4- 180 М., 
Поточиска 744 М., Сефаринці зі Збірки на захист сиріт 
в Городенці 10 кірців збіжа і бараболь і 7300 М., Ясенів 
пільний 300 М., Чернилиця 3575 М., Копачинці 1000 М., 
о. М. Совяковеький в Торговиці 3000 М. від женихів.

Деканат 1 усятиньский: Товстеньке 1000 М., Ко- 
цюбинці 1500 М., о. І. Вальницький 1000 М-, Н. Н. в Про- 
біжній 1000 М-, „Сільський Господар" в К опичинцях зі 
збірки на рідну школу 700 kg. жита, 50 kg .. ячменю, 
250 kg. гречки, 160 kg. кукурудзи зерном, 340 kg. куку
рудзи в іиульках, о. Вол. Козоровський 2000 М., о. І. 
Вальницький 70 kg. гороху, Михайло Карниш ин (з Коцю- 
бинець) 25 kg. кукурудзи, 80 kg. бульби, Никола Якимів 
з Коцюбинець 1 q пшениці, 50 kg. жита, 50 kg. фасолі, 
б q бульби, Копйчинці 3500 М., Товстеньке 9000 М., Су- 
хостав 1750 М., о. В. Козоровський 2000 М.

Деканат Єзупільський: о. Д. Стек 500 м ., бзупіль 
323 М., Збірка в Сапогові, Брині 855 М., о. П. Янкевич 
1000 М. Бринь 20 kg. бульби, 15 kg. бобу, о. Т. Турчма- 
нович в Р.ошневі 1000 М.

Деканат Жуківський: о. Гричорий Гавдуник 25 kg. 
фасолі, 15 kg. бульби, 7 хлібів, 400 М., 2 курки, Незвиска 
200 М., Ж ивачів 100 М., Лука 200 М., Гарасимів £00 М.,
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Обертин 4 ,/і3 Я бульби, о. Н. Огоновський і q бульби,
16 kg. фасолі, Обертин (Збірка) 480 kg. бульби, 160 kg. 
фасолі, 135 kg. кукурудзи в шульках а 11 kg. в зерні,
15 kg. ячменю, Виноград 1250 М., Лука 230 М. +  500 М.,
Ж укотим 362 М., Хотямир 440 М., Коршів з пушок
150 М., о. А. Девицький зі збірки 2300 М., Катарина Вій- 
тенко, ж. Андрія в Коршеві 1000 М., Ліски 300 М., Гара- 
симів 500 М.

Деканат Заліщицький: Ворвулинці 703 М., Про- 
кін Рудний і Юстина Долинчук з Ворвулинець 1000 М., 
Торске 200 М., Буракіака 2000 М., Устечко 150 М.

Деканат Коломийський: Д енява 335 М., Дебс- 
славці 893 М., Пядики 500 М., Тулуків 600 М., Семаківці 
1071 у2 М., Перерів 300 М., Зібранівка 32 М., Товмачик 
з квести 1150 М., з пушок 425 М., о. В. Кисілевський 
1000 М., о. С. Михайлів 1000 М., Воскресівці 500 М,, Ка- 
мянки малі 110 М.,

Деканат КоСІВСЬКИЙ: Довгополе 290 М ., Криво- 
рівня 714 М., Р ічка 450 М., Красноіля 600 М., Н. Н. у 
Ферескули .1000 М., Вілівці 1300 М., Соколівка 3406 М.
96 ф., Дмитро Кабак і Марія зі Смодного 100 М., Косів 
старий 2000 М., Білоберезка 2000 М., о. В. Маковійчук 
1000 М., Ростоки 1000 М., Яворів 400 М., о. М. Березюк 
14000 М.

Деканат Кудринецький : Звинячка 680 М., +  351 М., 
Бабипці 582 М., +  62 М., Михайлівна 650 Н., +  235 М., 
Худиківці 1200 М., М ельниця 500 М., Усте Епискоиське 'Д 
865 М., Нівра 1.000 М., Кривче горішнє 500 М., о. й. Ма- , 
лицький для сироти Васила Зуляка на плащ 2740 М., 
Усте Епискоиське 135 М., Кудринці 360 М., Мельниця 
1000 М., Д звинячка 500 М., Михайлівна 300 М., Бабинці 
ad Д звинячка 300 М.

Деканат Надвірнянський: Фитьків 100 М., Глин
ки 400 М., Пнів 2105'/а М., Парище 150 М., Майдан 34 М., 
Зелена 2000 М., (в тім Онуфрій Дзебчук 100 М., о. А. 
Ніжинський 771 М.), Пасічна 2000 М., о. В. Король
в Биткові від себе і зі збірки 7500. М., Красна 1415 М., 
Саджавка 3730 М,, п. АйїонІй Ш уль, урядник нри ко-
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пальні пгфтп в Надвірній 3000 М., о. Ал. Ніжинський 
копиці сіна і 2000 М., о. Іван Прпдаткевич 10 ксрців 
баріболь, Порорісль 60 kg. жита, кукурудзи і ячменю, 
8 яєць, о. Р  Ріпецький 1000 М., Дора 5300 М., о. Л. По- 
рубальський 1 фіра сіна і за 1000 М. соли, Делятин 400 М., 
Надвірна 1200 М. +  600 М., (ли ти вписої і до Ан. Мол.).

Деканат Пістинський: Утороші 925 М., Печені- 
жии 2068 М., ІНшпори 200 М., Мпки пінці 200 М.. о. М. 
Бровко в Рунгорах 7631 М. (°/0 з ро и). о. Іван КО'тюк 
в Текучи 6000 М. +  500 М. (на інсталяцію світла елек
тричного), Рунгори 834., Люча 100 М.

Деканат Скальський: За лісе 3040 М., Угринь 170 М., 
П иіаткії ці 330 М., Босі ири 1000 М., Михайло Паращук 
і Ів н Бр гндзей з Капус иі.ець по ЮрОО М. за музики 
на весілю, 3 1 іісє 603 kg. бульби, 24 kg. збіжа, Угринь 
574 kg. бу іьбн, 30 kg. к курудяи ш льками, 40 kg. куку
рудзи з житом, 215 М., 20 головок капусти, Росохач 
860 М., Б ільче з 'л о те  3111 М., Капустянці 140 М., Шман- 
ківці 250 М., Мишків 3000 М., К анусіинці 2739 М., Ли- 
сівці 2400 М., Цапівці 400 М.

Деканат Снятинський: Видпнів 179 М., Карл'в 
122 М., о. Ам. Сімович в Снятині 4500 М., Ганкьвці 100 М., 
Кньже 83 М.

Деканат Стани славі вський: Пасічна 150 М., Іва- 
никівка 400 М., Радна 928 М. +  2 фіри капусти +  3 q 
бульби +  6 ябць -Ь 2 пуки, 1 сніп, околотяник, Опри- 
шівці б q бульби, 1 мішок капусти, 4 хліби, 40 М., Під- 
луже 2 q бульби, 2 кошики капхсти, 1 кошик яблок, 
Угорники 3 q бульби, 3 kg. фасолі, 1 хліб, 50 головок 
капусіи , 350 М., о. Е. Ш мериковсььий 1 q бульби, Угри- 
нів горіш іий 2 мішки капусти, Хомяків 9С0 М., Крехів- 
ці 4 мішки бараболь, 80 головок капусти, 1 малий ко
шик бурак'в, 15 снопів соломи, 1 вінок цибулі, 2 дині, 
290 М. і 500 М. від місцевого управителя школи, Радча



інсталяцію т? захисті при ул. І  олуховського 7950 М., 
Радча 2000 М. (на линку для .сиріт), Пасічна 175 М.

Станиславів Місто: З  пушки в каплиці дух. се- 
минарії 1171 М. 84 ф. +  75 М., \ ряд парох. 1<5і 17 М., п. Тео- 
фі ь Гелитовпч, радник суду окр. 90 М., Никола Рипан 
2000 М. (дохід з поля сиріт Ріш анії ),Н. Н. 1000 М„ збі| ка 
на прибери шкільні для сирі 47Ю М. від 0 0 . на іспиті 
конкурс, в вересни 1921. Тов. охорони дітий за сироту Бо
риса Романчак,. 2000 М. за жовтень +  2000 М..Н.Н.500М., н. 
Павло Корнякевич 300 М., о. Д. Стек на удержане свого бра
та Михайла Стек 2q  бульби, 50kg. ячменю, 2 фіри соломи 
з доставок), п. Радник Матіїв 1000 М., з пушки в дух. 
семинарії за падолист 1200 М., Питомці дух. семинарії: 
1000 М. Лука Микитюк, 300 М. Капустинський Николай, 
по 200 М.: Бакинський М., Коновалець Вол., по 100 М.: 
ДевицькийКорнило,М алофійСтефан,Барицький А.,Костюк . 
М., Береза'М., Слиж З&нгмонт, ҐробельнийКарло, Гева М., 
Вальницький Ю., по 50 М.: Луцький В., Лу цькиіі Гр., Ґарва- 
сюк Ми.к., Сіїїґ ілевич Мик., Гол мнськиіі, желізш чник з Гір
ки 100М., Нео-Діякони: Капу стинеький Николай, Капустин- 
ський Григоріїв, Вальницкий Ю ііян, Микитюк Володимир, 
Феліцький Михаїл равом 550 М., Ур. парох. з пушки в каи- 
целярії 2150 М , зі збірки в нодчіі і свята 425 М., з Кнігини- 
на-Гірки 1405 М:, К рнякевич II. 500 М.

Деканат Товмадький : Голосків 200 М., К\ тиска 
738 М.50ф., Олеціа 692 М., Бортники 15оМ., Олеша 160 М .+ 
200 М. + 346 + 96 М., о, Яр. Майковський 30 kg. жита, 28 kg. 
бульби, 7 kg. гороху, Гостів 200 М„ о. А. ШарковсьішЙ в На- 
дорожній 500 М.,. Товмач 100 М., о. П. Ступннцький 150 М.

Деканат Тисьменецький : Виноград з пушок
380 М. -+Т L02 М., зі збірки 400 М. +  1358 М., Марія Ці, 
синова 100 М., зі збірки 213 kg. 'у  ьби, 15 kg. гороху, 
12 kg. жита, 44 яєць, з.В елесииц 50 kg. бульби, ГІідпе- 
чари S q бульои, 3 кошики капусти, Тпсьменичани 4 q 
бульби, 2 мішки капусти, 50 kg. горох;, 50 яєць, 3 kg. 
цибулі, 200 М., Волосів 1000 М., Boj она 400 М., Ляцьке 
ш іяхоцьке 720 М., Камінне 2 мішки бульби, 1 яйце 
з квести ,. Ляцьке ш ляхоцьке 180. kg. жита, 180 kg,



гороху, 70 kg. гречки, Братківді 20 kg, жита, 60 kg. го
роху, 60 kg. бульби, 36 яєць і 50 М., Андрій ір ет я к  і 1. 
Стефурак з Хомяківки 1800 М., Ляцке ш ляхоцьке 12 кір
ців бульби, Марківці 95 kg. збіжа, 1 q бульби, 250 М., 
Остриня зі збірки в день сь. Няколая 2500 М., Василь 
Арабчук і Марія Бендас з Кривотул нових 25 kg. куку
рудзи і 25 kg. жита, Кривотули нові: женихи Алексей 
Бабій і Иавлина Гавадзин 25 kg. фасолі, Василь Овись- 
ків і К атарина Н азарук 25 kg. фасолі, 25 kg. бульби, 
Піднечари о. К. Кульчицький 500 М.

Деканат У отецький: о. В. Павлик з Горожанки 
100 kg. кукурудзи, 20 kg. фасолі, Товстобаби 400 М., 
Тростянці 282 М. 50 ф., Товстобаби 33 kg. жита, 23 kg. 
ячменю, 19 kg. кукурудзи, 8 kg. гороху, 10 kg. пшениці, 
10 kg. фасолі, 1 kg. бобу, 88 kg. бульби, Теодора Ьілін- 
ська з Товстобаб 1 обрус, Усте Зелене 500 М., Межигіре 
1055 М., Олешів 6 мішків бульби, 70 kg. кукурудзи, 
ЗО kg. бураків, ЗО яєць, з квести в церкві 1800 М., о. І. 
Крижанівський 1fi q бульби, 12 kg. яблок, Ьущ вйа 1 мі
шок бульби, 50 kg. гвроху з кукурудзою, 40 головок ка
пусти, 1 1 яєць, з квести в церкві 105 М., Остриня 70 kg. 
бульби, ЗО kg. кукурудзи, о. В. Ж илавий 1000 М. і 
150 kg. бзчіьби, Петрилів 130 kg. збіжа, 3 корді бульби, 
12 яєць, о. Д. ІІрипхан 165 kg. жита, 1 корець бульби, 
Ь корець кукур. шульків ,2 колачі, 3000 М., о. Нижнів 70 kg. 
збіжа, 4 корді бульби, о. В. Скоробогатий 2 міхи куку
рудзи шульками, 10 околотів, Бобрівники 68 kg. збіжа, 
2 міхи бульби, 80 М., Маріямпіль 1000 М., Усте зелене 
7213 М., 185 kg. жита, 4 kg. муки, 130 kg. бульби, Т ов
стобаби 200 М., Красіев 7100 М., Деліев 617 М., 250 ііарб.» 
1 кор. австр. •

ДеканатЧорТКІвеькиЙ: ИовосілкаЯздовецька 165 М ., 
Иомірці 204 М., ГІетліківці 50 kg. жита, о. Володимир Ан
тонович в Ягольници М. від себе і парохіян 5000 М., 
Біла 815 М., Никояай Сніжок в Ласківцях 500 М., Гри- 
іорий Бобрик в Ласківхщх — Бичківці від церквей 
500 М., о. Ю. Мащак 2000 М., 2 q бульби, 10 kg. фасолі, 
50 kg. ячменю, Ш ульганівка 150 kg. бульби, 224 kg. збі-
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жа, 26 ледь, 703 М., Білобожниця 160 kg. збіжа, 16 kg. 
муки, 27а копи яєць, 1963 М., о. Лев Воробкевич 4 q 
бульби, 60 головок капусти, 600 М. на оплату ваґону, 
Ягольниця 1 q бульби, ЗО kg. гречки, 1000 М., Ласківці 
зі збірки 260 kg. збіжа, 9 кірців і 34 kg. бараболь, в цер
кві 970 М., в селі 1940 М>, о Л. Ткачук 90 kg. бульби і 
260 М., Павшівка на весілю 1000 М., о. Ж меринський 
1500 М, на оплату ваґонів, Б удзан ів 428 kg. збіжа, 2 q 
бульби, 2000 М., Джурин 2 q бульби, 132 kg. збіжа, 
145 М., Ромашівка 12 q бульби, Білий Потік 4726 М., 
Б іла 225 kg. збіжа, 16 kg. бульби, о. М. Медвецький 200 М., 
Вербовець 675 kg. бульби, 95 kg. збіжа, 28 kg. муки, ІІав- 
шівка збірка з нагоди вінчань 21С0 М., о. Іля Кливак 1000 
М.+20 kg. гречки, зі збірки в Криволуці ad Полівці 70 kg. 
збіжа, 60 штук яєць і 1885 М., Надія і Зеновія Кливак 
44 М., Ласківці 2150 М., Вигнанка ad Чортків 3100 М., 
Бобулинці 110 М. о

Деканат Черновецький: о. Иосиф Сохор в З а 
ставній 2000 М., о Леонтий Білинський 1500 М., Ново- 
сілка язловецька 850 М., о. М. Ґавронський в Кіцмани 
1000 М., Прибухівці 1000 М.

Деканат Сучавський: О. О.
Случайні датки на сироти: Збірка в часі реко- 

лекций священиків 1440., о. Николай Миндюк парох 
з Неговець пов. Калуш 500 М.

Жертви на духовний семинар.
Деканат Богородчанський: Церков в Горохолині 

400 мк., о. М. Николин 1 фіра сіна, о. Ю. Кочержук 
90 kg. бульби, 18 kg. фасолі, о. В. Гординський 1 фіра 
дров (2 метри), 1 фіра сіна з власного доставок), о. Алек- 
сей Рудонський 2 фіри сіна зі свовю доставок), Раковець 
і Кривець 3300 мк., о. М. Мотюк 2 q бульби, о. А. Ру- 
дницький 2 т 3 дров, о. М. Николин 500 мк., Манява 
1200 мк., о. А. Гребенюк в Лесівці 1000 мк. і 50 kg. жи
та, о. Вол. Яримович 1000 мк. і 50 kg. жита, о. І. Само- 
левич в Росільній 1000 мк. 25 kg. ячменю, 25 kg. куку
рудзи, 1 q бульби, 6 kg. фасолі, від церкви в Росільній
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400 мк., Кричка 785 мк., Ляхівці 1000 мк., о. А. Андро- 
хович 1 q жита, 10 kg. фасолі, Церков в Молодькові 
500 мк., Церков і збірка в М анастирчанах 2000 мк., о. 
В. Косевич 1000 мк., Богородчани старі церков М. 400 мк., 
доч. ц. 200 мк., о. Д. В. Бабин 500 мк., Грабовець від 
церквей 500 мк., квеста 200 мк., о. Стефан Антимович 
2000 мк., Старуня від церкви 400 мк., о. М. Садовський 
1 фіра сіна, церков із квести в Невочині 450 мк.

Деканат Бучацький: о. І. Олесницький 1000 мк., 
Ковалівка 500 мк., Монастириска від церквей 700 ми,, 
зі збірки 600 мк., о. Любомир Білинський 2000 мк., о. 
Вяч. Збудовський 2 q бараболь, 1 q жита, о. М. Авдриі- 
шин 50 kg. жита, 50 kg. кукурудзи, 2 q бараболь, 10 kg. 
фасолі, о. Вас. Козловський 100 kg. жита, 200 kg. бара
боль, 10 kg. фасолі, о. Люд. Білинський 100 kg. жита, 
200 kg. бараболь, 20 kg. фасолі, о. Б. Ґавацький 100 kg. 
жита, 200 kg. бараболь, 2(1 kg. фасолі, о. Іл. Лушпин- 
ський 50 kg. жита, 100 kg. бараболь, 5 kg. фасолі, о. П. 
Ч у ж ак '30 kg. жита, 195 kg. бараболь, о. К. Любович 
200 kg. бараболь, 10 kg. фасолі, о. Ю. Кисілевський 100 kg. 
кукурудзи, 200 kg. бараболі, о. Ів. Олесницький 100 kg. 
ячменю, 200 kg. бараболь, 10 kg. фасолі, о. Д. Нестайко 
100 kg. жита, 200 kg. бараболі., 20 kg. фасолі, Соколів зі 
скарбони 400 мк., з квести 800 мк., Скоморохи зі скар- 
бони 400 мк., з квести 1235 мк., о. А. Добрянський, ка- 
техит 1000 мк., о. Вол. Лотоцький 5000 міс., о. Д. Н естай
ко 4000 мк., церкви в Б учачи  600 мк., Бариш  800 мк., 
о. Е. Іавацький 2000 мк., ІІорхова 1000 мк., Зубрець 
1000 мк., о. В. Збудовський 2000 мк., о. В. Козловський 
2000 мк., о. І. Ш лемкевич 2000 мк., о. М. Соневицький 
15.000 мк., Велеснів 1000 м., о. Р. Фицалович 50 kg. жи
та, 50 kg. ячменю, 150 kg. бульби, Губин і Соколець 
500 мк., о. II. Чужак 2000 мк., Соколів (во случаю ius bi- 
nandi) 480 мк., церков в Русилові 100 мк. і зі збірки 
В35 мк., Потік золотий від 2 церков 1200 мк., о. Ст. 
Петрик в Потоці зол. 5 kg. сала, о. А. Добрянський, 
кат. ґім. в Б учачи  на ялинку 1000 мк.



Деканат Городенеький: о. Н. Луцький 2000 мк,, 
збірка в Серафинцях 2060 мк., Тиш ківці 1000 мк., 
Стріцьче 850 мк., Бробабпи 200 мк., о. Ю. Войнаровський 
2000 мк., о. І. Карачевський 1000 мк., Ясенів цільний з 
квести 300 мк., зі скарбони 400 мк., о. А. Осадца 75 kg. 
жита, 215 kg. бараболь, 10 kg. фасолі, зі збірки в Тишків- 
цях 200 мк. (додатково), о. Вол. Добрянський 2000 мк., 
о. Вол. Карачевський 2000 мк., Чернятин 800 мк., о. І. 
Лабач 2 q бульби, о. А. Могильницький 1000 мк., о. К - 
Карачевський 1000 мк., Репужинцї і Дубки 2395 мк. 50 ф., 
о. М. Совяковський в Торговиці 2000 мк., о. А. Федин 
1000 мк., церви і квеста в К опачинцях 1000 мк.

Деканат Гусятинеький: Коцюбинці 1500 мк., О. 
Т. Соневицький 178 kg. бараболь, 100 kg. пшениці, 25 kg. 
фасолі і 500 мк. на оплату ваґону, Петро Ш анковський 
1 q жита, 2 q бараболі, 10 kg. фасолі, о. М. Струмин- 
ський 50 kg. жита, 2 q бараболь, о. В. Богачевський 1 q 
жита, 2 q бараболь 10 kg. фасолі, о. В. Козоровський 2 q 
жита, 1 q гречки, о. Т. Раченко 70 kg. жита, о. А. Бабій 
50 kg. жита, 1 q бараболь, 10 kg. фасолі, о. І. Решетило 
50 kg. жита, 1 q бараболь, 10 kg. фасолі, о. 1. Лабій 1 q 
жита, 2 q бараболь, 10 kg. фасолі, о. М. Рогошевський 1 q 
жита, 2 q бараболь, 10 kg. фасолі, о. І. Блавацький 50 kg. 
жита. 1 q бараболь, 10 kg. фасолі, о. С. Подляшецький 
1 q жита, 2 q бараболі, 10 kg. фасолі, о. Т. Турула 1 q 
жита, 2 q бараболь, о. В. Демянчук 50 kg. жита, 1 q ба
раболь, 10 kg. фасолі, о. А. Кариінський 1 q жита, 10 kg. 
фасолі, о. А. Малиновський, 50 kg. жита, 1 q бараболь, 
1<) kg. фасол:, о. С. Білинський і q жита, 2 q бараболь, 
Ю kg. фасолі, о. Сливинський 1 q жита, 2 q бараболь, 
10 kg. фасолі, о. Ш анковський з Нижбірка 207 kg. бара
боль, 1 q жита, 13 kg. фасолі, Мшанець 400 мк. зі скар
бони, о. А. Малиновський 1000 мк., о. В. Росткович 
2000 мк., Сидорів від церкви і з квести 1800 мк., о. А. 
Бабій 2000 мк., о. Северин Шанковський 2000 мк., Клю- 
винці 800 мк., о. Г. Вальницький 215 kg. бараболь, 1 q 
жита, 15 kg. фасолі, Сухостав 400 мк., о. М. Рогошев- 
ський 2000 мк., Церков Городници 2000 мк., о. JI. Оль-



шанський 211 kg. бульби, 10 kg. фасолі, о. П. Решетило 
1000 МК., о. Т. Рачевко 2000 мк., о. Й. Ф аціевич 2000 мк., 
Петро Свистун і Михаліна Конаровська з Циліева 200 мк., 
Увисла 2200 мк., о. С. Подляшецький 2000 мк., о. Т. Со- 
невицький 1 q пшениці, 178 kg. бульби, 26 kg. фасолі і 
500 мк., на оплату ваґону, о. В. Богачевський 2000 мк., 
о. Кл. Соневицький 2000 мк., 2 q бульби. 1 q жита, 10 kg. 
фасолі, Гадинківці 500 мк., о. П. Ш анковський в Копи- 
чинцях 2000 м., о. М. Струминський в Васильківцях 
2000 мк., о. Е. Слівінський 800 мк. з бінованя.

Деканат Єзупільський: о. П. Янневич 2000 мк., 
церков в Ганусівцях 400 мк., в Узени 100 м. і зі збірки 
500 мк., о. II. Янкевич 40 kg. пшениці, 40 kg. жита, 
20 kg. кукурудзи, 10 kg. фасолі, 2 q бульби, о. Я. По- 
сацький 98 kg. бульби і 10 kg. фасолі, о. А. Навроцький 
2000 мк., о. Н. Ярос.евич 1 q жита, 10 kg. фасолі, і 2000мк., 
о. С. Павлюк 70 kg. бульби, 7 kg. фасолі, о. Д. Стек 
47 kg. жита, 13 kg. фасолі, 2 q бульби, Сацогів і Бринь 
500 мк., о. В. Пік 1 q бульби, 25 kg. ячменю, 5 kg. фа
солі, о. Ю. Ставпичий 2 q бульби, о. Ю. Ставничий 
2000 мк., Комарів 600 мк., о. Сов. Турчманович 2 міхи 
бульби, о. В. Пік 1000 мк., о. Я. Поеацькпй в Милованю 
1000 мк., Милованє і Ю рківка 600 мк., о. В. Пік зБоднарова 
ЗО kg. ячменю з вівсом і 3 бохонці хліба, о. Т. Турчмано
вич в Рошневі 50 kg. жита і 2000 мк., церков 400 мк., Ві
кторів церков матр. 400 мк.,' доч. 100 мк.

Деканат ЖукІВСЬКИЙ: о. В. Мандрусяк 2000 мк., Ка- 
мінки вел. від церквей 500 м., з квести 654 м., о. В. Вільчин-. 
ський 1 q жита, о. А. Олесницький 2 q бульби, 1 q®bTa, 15 kg 
фасолі, 2000 м., о. Вл. Нанаеси 10.000 м., Ліски 400 м., о. Н. 
Огоновский 1 q бульби, 50 kg. кукур., 5 kg. фасолі і 1000 м., о. 
Д. Грабець 1 q пшениці, 2 q бз^льби, 10 kg. фасолі, о. П. Том- 
чук 50 kg. ячменю, 1 q бульби, 20 kg. фасолі, о. Ст. Вільчин. 
ський 2000 м., Гарасимів 1400 м., о. Гр. Ґавдуник 2 q бульби, 
1 q жита, 10 kg. фасолі, 2000 м., Не з виска і Воронів 1000 м., 
Яливачів 600 о. І. О нуцькийі q жита, 2q бульби, 15 kg. фасолі, 
2000 м. о. Сев Гаванський 50 kg.ячменю, 25 kg. жита, 25 kg 
кукур., 27 kg.бульби, 10kg.фасолі, 2000м., Лука, Уніж і Моиа-
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стярок 7ое> мк., о. Авг. Девицький 2ооо мк., 1 q ячменю, 2 q 
бульби, 1о kg. фасоль, о. Вол. Девицький бо kg. ячменю,
1 q бульби, 1о kg. фасолі, о. Н. Терлецький 1 q бульби, 
бо kg. жита, бо kg. фасоль, Хотимир церква боо мк., кве- 
ста боо мк., о. Гр. Дурделла 2ооо, Ж абокруки церков 
4оо мк., Ж укотин квеста 26о мк.

Деканат Залііцицький: о. Сйва Домницький в
Садках 2ооо мк., 2 корці бульби, Іо о .kg. жита, від цер
кви матр. і доч. в Садках і Ш утроминцях боо мк. і 
1270 мк. з квести, Торске 4оо мк., від церкви, 2оо мк. зі 
збірки, о. І. Рудиицький 2ооо мк., о. В. Стрілців 2Зо kg. 
бульби, 1о kg. фасолі, Бураківка Ібоо мк.,.о. М. Романов- 
ський бо kg. жита, Бедриківці 716 мк., Заліщ ини 1172о мк. 
(від пароха, скарбони і збірки), о. Т. К урпяк 2 q бульби,
1 q жита, 1о kg. фасолі і 2ооо мк., о. Я. Тарнавський В q 
бульби, 15о kg. фасолі, збірка в Мухавці 8о kg. кукуру
дзи, 55 kg. жита, Вб kg. фасолі, 12оо kg. бульби, о. А. 
Наконечний 125 kg. бульби, бо kg. жита і 2ооо мк.. о. І. 
Ґорецький 1 q бульби, бо kg. жита, б kg. фасолі, о. Ж >. 
Сьвістель 2 q бульби, 1 q жита, lo  kg. фасолі, о. В. Ч у
жак 1 q бульби, бо kg. жита, 5 kg. фасолі, Маріян  ̂К у
чер, богослов з Тлустого 25о kg. бульби, церков в Тлу
стім 4оо мк., в Головчинцях Іоо мк., Кошилівщ, Цаш вці 
і Попівці 24оо мк., о. І. Рудиицький з Торского Іоо kg. 
жита і 4оо мк., Д звиняч  74о мк., о. Із. Ганкевич Іооо мк., 
о. їв. Ґорецький Іооо мк., церков в Устечку 4оо МК. 1 з 
квести 45о мк.

Деканат Коломийський: о. Сильвестер Дрогоми- 
рецькийв Ілинцях 2000 мк., о. Н. Филипів Ю оомк, церков в 
Ценяві 4оо мк., о. Т. Глібовицький Іооо мк., о. А. Русин 
2ооо мк., Ілинці Зоо мк. від церквей, о. А. Сорока 1 q жита, 
lo  kg. фасолі, 1 q бульби, о. І. Цибик 2ооо мк., о. Р. Ж олкевич 
Іооо м., Корнич 17оо мк., Слобідка лісна і Раківчик 
боо мк., о. П. Глібовицький Іооо мк., о. Б. Ішсілевський 
2000 мк., Хлібичин пільний боо мк., о. В. Федів Іооо мк., 
Дебеславці боо мк., о. О. Вергун 2ооо мк., о. Н. Ґелюх 
1 q жита, 2 q бульби, lo  kg. фасолі, 2ооо мк., о. Зеновш  
Кисілевський Іооо мк., Тулуків 14оо мк., Заболотів і Де-
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м ичібоом ., о. Віктор Кисілевський 2ооо м.2 q бульби, І q 
ж ита, lo  kg.фасолі, о. Сильв. Михайлів Іооо м., Товмачик 
в ід  церквей боо мк., з квести 12оо мк., о. І. Майковський 
2ооо мк., Семаківці боо мк., о. Николай Гриньовський 
Іооо мк., о. Павло Глібовицький Іооо мк., о. Н. Гоянюк
2ооо мк., 11оо мк. від церквей і зі збірки в Залучу
н/ІІр., Гвоздець місто від церквиіі 7оо мк., квеста 83о мк., 
о. Е. Савчинський 2ооо м., о. Вергун G. 2 q бульби,
Іоо ячменю, lo kg. фасові, о. Гоянюк Н. 2 q бульби;
Іоо kg. ячменю, lo  kg. гороху, о. Ж олкевич Р. 1 q буль
би, бо kg. кукурудзи, б kg. фасолі, о. Глібовицький Тео- 
філь 2 q бульби, Іоо kg. ячменю, о. Кисілевський 3. 1 q 
бульби, бо kg. жита, 5 kg. фасолі, о. Кисілевський Е. 2 q 
бульби, 1 q жита, lo kg. фасолі, о. Майковський І. 2 q 
бульби, 1 q жита, о. Круш ельницький Стефан 2 q бульби,
1 q жита, о. Русин Ал. 2 q бульби, 1 q жита, lo kg. фасолі, о. 
Савчинський Е. 2 q бульбиД q кукур.lo kg. фасолі, о. Смере- 
чинській 2 q бульби, 1 q кукур., lo  kg. фасолі, о. Цибик Іл.
2 q бульби, І q жита, lo  kg. фасолі, о. Чубатий П. 2 q бульби, 
25 kg. ячменю, 76 kg.кукурудзи, Камянки малі церков 4оом., 
о. Волчук Ігн. з Балинець ваіон  соломи для семин. і сиріт.

Деканат Косівський: Косів старий 18оо мк., о. 
ЕЗ. Герасимович 4ооо мк., Хомчин скарбона Іооо мк.. о. 
Ал. Ренгетилович 32оо мк., Криворівня 985 мк.. Р ічка 
Роо мк., Ферескуля Іооо мк., о. М. Березюк 4ооо мк., Со- 
колівка і Бабин боо мк., квеста 1о44 мк., а по Іоо мк. 
дали: Василь Григорчук, Іван Симокищук, Петро Стефу- 
раньчин, Гриць ГІетричук, Василь ІІетричук, Іван Ку- 
шмелин, а о. Вол. Вергун 2ооо мк., збірка в Ж абю Слу- 
пейка 312 мк. +  4оо мк., в Ж абю Ільця 384 мк. +  4оо мк., 
о. Яків Рожка 2ооо мк., Красноіля Іооо мк., о. В. Яци- 
шин Іооо мк., о. К. Лагола 2ооо мк., о. В. Маковійчук 
17оо мк., Яворів 125о мк., о. М. Бабяк 2ооо мк., о. Ал. 
Репіетилович Іоо kg. яблок, Ворохта 12оо мк., о. М. ДУ(Р* 
делла 3 q бульби, lo  kg. фасолі, Парище боо мк., о. И. 
Кучинський 2ооо мк., о. Гр. Гнатів Іооо мк., о. А. І ели- 
тович 4оо мк., церков в Косові місті 4оо мк., з квести 
2оо м., о. В. Яцш нин в Рибні 2ооо мк., о. В. Маковій-



пук Іооо ME., церква в Кривчу rop. 4оо мк., в Кривчу 
доя. 2оо мк., і зі збірки 4оо мк., о. Др. Т. Вергун Іооо мк., 
церкви в Синкові 4оо мк. і зі збірки ібоо мк. (Брони- 
слава Вергун Іооо мк., Маруся Комарницька, учителька 
без посади 2оо мк., а проче від громадян), о. ГГ. Мицько 
Іооо мк., скарбона в Ніврі 4оо мк., в Залучу Іоо мк., і 
зі збірки 595 мк., церков в Білоберезці 4оо мк., і зі збір
ки Ібоо мк., о. Т. Винничук Зооо мк., церков в Рожні 
вел. 4оо мк. і зі збірки 6ВЗ мк.

Деканат Кудринецький: о. Із. Ганкевич в Устю 
єн. 2ооо мк., 2оо kg. бульби, Іоо kg. кукурудзи і lo kg. 
фасолі, о. Кл. Кичура 2ооо мк., Ш упарка 2ооо мк., о. В. 
Величковський 2ооо мк., о. Бог. Дрогомирецький Іооо мк., 
5о kg. жита, Іоо kg. бульби, 5 kg. фасолі, Д звинячка, Б а 
бинці і Михайлівна боо мк. +  зі збірки 621 мк., Зо кор. 
і 5 q бульли, о. Т. Мицько Vи кірця жита, 1 q бараболь, 
18 kg. фасолі, о. М. Проскурницький 1 q жита, 2 q буль
би, о. Литвинюк 1ІЛ кірця жита, 5 kg. фасолі, Боришків- 
ці з квести боо мк., зі скарбони Іоо мк., о. К. Красій 
1 q бульби, 5о kg. жита, 5 kg. фасолі, Іооо мк., о. І. Лю- 
бович 2ооо м., 2 q бульби, Горошова боо мк., Худиківці 
12оо мк., Ольховець 1913 +  46 кор., о. А. Капустинський 
1 q жита, бо kg. фасолі, о. Д. П аланиця бо kg. жита, 1 q 
бульби, 6 kg. фасолі, Іооо мк., Пилипче Іо іо  мк., о. Ст. 
Іскович 51 kg. жита, 1 q бульби, 15 kg. гороху А Іооо мк. 
+  225 мк. +  325 мк., о. Волошин іооо мк., 2 q бульби, 
о. С. Гребенюк Іооо мк., 5о kg. жита, lo  kg. фасолі, 1 q 
бульби, Білівці, Трубчин і Козачівка боо мк., о. Н. Ку- 
рилович 2 q бульби, 1 q ячменю і фасоль, 2ооо мк., Вол- 
ківці і Лашківці боо мк., Кудргінці ІЗЗо мк., ІІанівці 
96о мк., о. А. Литвинюк Іооо мк., о. Ст. Іскович по слу
чаю бінованя Збоо мк.

Деканат Надвірнянський: Гвоздь 8оо мк., о. Р. 
Рубель Іооо мк.. Битьків 79оо мк,, о. Вол. Король 2ооо мк., 
о‘ М. Ганишевський 2 фіри сіна, о. 1. Лятвш евський 1 фі
ра сіна, Глинки 14оо мк., о. В. Ленкавський 2ооо мк., 
1 копиця сіна, 1 q бараболь, о. М. Гануш евський бооо мк., 
Дора і Яремче боо мк., о. Р. Ріпецький Іооо мк.



Деканат ІІІСТИНСЬКИЙ: о. І. Букш ований Іооо мк., 
Уторопи зі скарбони 4оо мк., зі збірки 27о мк., о. Л. Ле- 
вицький 2ооо мк., о. М. Білевич 2ооо мк. +  4боо мк., о. 
Рогужинський боо мк., Микитинці боо мк., о. І. Гошова- 
тюк Іооо мк., о. Юл. Гранківський боо мк., Брустури 
боо мк., о. Б . Балицькигі 8ооо мк., Сопів і К ійданче 
1о4б мк., о. М. Романовський Іо.ооо мк., церков в Рунго- 
рах і Слободі боо мк. і боо мк. зі збірки, о. М. Бровко 
Іооо мк. +  Іооо мк. (а не Іоо мк., як було подано миль
но в попереднім числі), о. Вол. Луговий 2ооо мк., о. І. 
Рогужинський 2ооо мк., о. Д. Бахталовський 2оо мк. (в 
місто оплати почтової), о. І. Костюк в Текучи (іооо мк., 
о. К. Андрухович 2 q бульби, 1 q шита, о. Вол. Луговий
2 q бульби, о. Мих. Романовський з Сопова 2 q бульби,
0. Л. Девицький в ІІеченіжині 8оо мк., Пістинь боо мк., 
від церквей, о. А. Арсенич 2ооо мк.

Деканат Скальський: Лисівці 2боо мк., о. І. Бри- 
кович І q жита, 2 q бараболь, lo  kg. фасолі, о. Вол. Бі- 
лиякевич бо kg. кукурудзи, 1 q бульби, б kg. фасолі, о.
1. Грабовецький Іооо мк., о. М, Дроздовський 2ооо мк., від 
церквей в ПІершенівцях боо мк., з квести боо мк., о. II. 
Мнцьковський 2ооо мк., Чорнокінці в. від церквей боо мк.,
3 квести 255 мк,. Чорнокінці малі 4оо мк., о. П. Кришта- 
лович 2ооо мк., о. П. Гордібвський 2ооо мк., о. Софрон 
Левицький 2ооо мк., Цигани і Ж илинці ііо б  м., Лосяч 
бої мк., о. А. Харжевський Іооо мк., о. Северин Матков- 
ський 2ооо мк., о. Ст. Оробець Іооо мк., Росохач і Сосу- 
лівка 4176 мк., Залісе 92о м., о. Д. Курдидик 2ооо мк., 
Угринь 19оо мк., о. Як. Тарнавський Зооо мк., Збірка нри 
весілях в К аиустинцях Іо.ооо мк., о. Василь Ковч (по 
случаю ius Ьіп audi) 431 мк. 7о ф., о. І. Брикович Іооо мк., 
церкви в Кривенькім 9оо мк., і зі збірки 4оо мк., о. І. 
Деревинка в Скалі 2ооо мк., Ш манківці церков 4оо мк., 
квеста 25о мк., Милівці, скарбона церковна 4оо м., о. За- 
відатель Іооо мк., Збірка в Мишкові Зооо мк., Вільне До- 
брокут церков Іоо мк., квеста ббо мк.

Деканат Снятинський: о. В. Лукашевич 2ооо мк., 
церкви в Ту чанах боо мк. і зі збірки іоо мк., о. Е. Гор-



дійчук 2 q бульби, lo  kg. фасолі, Іооо мк., о. В. Григор- 
чук ІЗоо мк., о. Як. Дутчак, катехит 5ооо мк., церков в 
Потічку Іоо мк., церков Вознесення в Снятині іоо мк., 
Карлів 1234 мк., о. Ем. Дрогомирецький 16о kg. бульби, 
о. В. Новіцький Іооо мк., Рудники боо мк., о. І. Сенчук 
2ооо мк., Видинів ІоЗб м., о. Е. Бахталовський 2ооо мк.,
2 q бульби, Волчківці 22бо м., о. И. Проць 51оо мк., о. 
Юл. Проскурницький 2ооо мк., Залуче н/Ч. 4оо мк , о. Е. 
Гордійчук 2ооо мк., Будилів і Микулинці 2о8о мк., о. А. 
Дмитраш 2ооо мк., о. І. Амброзяк Іооо мк., Русів 145о мк., 
Усте над Пр. 435 мк., о. Григорий Федюк Іооо мк., Олеш- 
ків від церквей Зоо мк., о. 1. 1 алай 2ооо мк., церков в 
Тростянци 4оо мк.

Деканат Станиславівеький : Лисець Старий 4оо мк. 
від церкви і боо мк. зі збірки, Посіч 4оо'мн. від церкви 
і Іобо мк. зі збірки, о. І. Устіяновський 2ооо мк., о. Б . 
Бориславський 2ооо мк., 2 корці бульби, Іоб kg. жита, 
9 kg. фасолі, о. Е. Січинський 2 q бульби, о. В. Кома- 
ринський 1 q бульби, о. І. Стефанчук 2 q бульби, 1 q 
пшениці, 2ооо мк., Павелче, Рибно і Гутиска боо мк., 
о. І. Устіяновський 138 kg. бульби, о. Ісаїв 2ооо мк., 2 q 
бульби, 1 q вівса, lo  kg. фасолі, 15 головок капусти, о. 
Е. Ш мериковський 14о kg. жита, 227 kg. бульби, 9 kg. фа
солі, о. Б. Салі 2 q бульби, 15 kg. гороху, Іваниківка 
Іооо мк., о. Е. Січинський 1 q жита, 15 kg. гороху і 
2ооо мк., о. Ст. Г.унчак Іооо мк., Хриплин 45о мк., о. Л. 
Раковський 2ооо мк.

МІСТО Станиславів: о. Др. Гр. Литвинович, кате
хит 5ооо мк., о. М. Дрогомирецький Іооо мк., о. Ат. Тим- 
ків 5ооо мк., Вир. 0 0 . Крилошани Еп. Капітули 5 q 
бульби, Др. Іван Коваль, радник колієвйй Іооо мк., о. І. 
Горняткевич, катехит Зооо мк., о. Ілія Оренчук, кате
хит Іооо мк.

Деканат Товмацький: о. Е. Соневицький 2ооо мк., 
1 q збіжа, 195 kg. бульби, о. Сев. Ступницький 5о kg. ку- 
курудзи, 2о kg. фасолі, 2ооо мк., іорговиця і Закріпці 
боо мк., о. Д. Величковський 25 kg. пшениці, 25 kg. куку
рудзи, lo  kg. гороху, 1 q бульби, о. Д. Лисий 75 kg. ку-
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курудзи, 25 kg. ячменю, 25 kg. фасолі, 2 q бульби, о. 
Яр. Майковський 1 q жита, 2 q бульби, lo kg. гороху 
2 oqo м к ., Г о ло сків  в і д  церквей 5оо мк., Кутиска 655 мк., 
о. П. Ступницький 225 kg. бульби, 1 q жита, 15 kg. пш е
ниці, 2ооо мк., о. 3. Кисілевський з Гриновець 1 q буль
би, бо kg. ячменю, 5 kg. фасолі і Іооо мк., о. П. Тома- 
шівський, 3 q бульби, 5о kg. кукурудзи, 15 kg. фасолі, 
2ооо мк., о. И. Наконечний в Отинії 5ооо мк., Скопівка 
■іоо мк., о. Сев. Ступницький 2 q бульби, о. Гавр. Сту
пницький 2ооо мк., 128 kg. бульби, 54 kg. жита, 56 kg. 
фасолі, О.тинія боо мк., о. В. Попель 2 q бульби, lo  kg. 
фасолі, 5 kg. ячмінних круп, 2о kg. гороху, о. Анатоль 
Майковський Іооо мк., о. А. Яворський 2ооо мк., Нужники 
6о4 м к , о. Т. Волан ський 2ооо мк., Гостів 17оо мк., о. 
Григорій Зінко Іооо мк., Пшеничники 183о мк., о. А. 
Галицький . Іооо мк., Бортники боо мк. з церкви, 12о м іі. 
з квести, з Богородичина 12о мк., о. В. Попель Іо.ооо мк., 
о. Гр. Зінко 1 q бульби, бо kg. кукурудзи, lo kg. фасолі, 
о. Лука Іванців 2ооо мк., церкви в Деляві 4оо мк., в Бу- 
дзині Іоо мк., Озеряпп, церков 4оо мк., збірка Іоо мк., 
о. Іван Глинський 5о kg. пшениці, 5о kg. ячменю, lo kg. 
фасолі, 2 q бульби, 2ооо мк., о. В. Винявський Іооо мк., 
Гринівці від церквей боо мк.

Деканат Тисьменецькнй: о. 1. Коцюба 2ооо мк., 
1 q жита, о. А. Сірецький 1 q бульби, ’/а Ч жита, 5 kg. 
фасолі, церков в Винограді і Велесници боо мк., і зі збір
ки 692 мк., церков сь. Николая в Тисьменици 4оо мк. 
і зі збірки боо мк., церква Кокорс-ька в Тисьменици з 
квести 154о мк., зі скарбони Іоо мк., церква Монастир
ська з квести 25о мк., зі скарбони Іоо мк. +  1о мк., о. 
Кл. Кульчицький 1 q жита, 2 q бульби, lo kg. фасолі, 
Ольшаниця 4оо мк., Камінне 4оо мк., о. Ал. Левицький 
Іооо мк., о. А. Левицький з Винограду 2 q бульби, lo kg. 
гороху, о. І. Коцюба 78 kg. бульби, lo kg. фасолі, о. І. 
Маркевич 2 q бульби. 1 q жита, lo kg. , фасолі, Ворона 
9оо мк., о. Л. • Волинський 2 q бульби. То kg. фасолі, о. 
Н. Корбутяк 1о8 kg. бульби, бо kg. жита, lo kg. фасолі,
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о. Клим Кульчицький 2ооо мк., Підпечари 4оо мк., о. Вр. 
Вергановський 4ооо мк.

Деканат Устецький: о. Н. Івахнюк 5о kg. жита,
lo kg. фасолі, 78 kg. бульби, о. В. Мотюк 2 q бульби, 1 q 
жита. 15 kg. фасолі, о. В. Левицький 2 міхи бараболь, 
бо kg, кукурудзи, Зо kg. пшениці, lo kg. фасолі, Остра 
4оо мк., Горигляди і Одаї 7оо мк,, о. Е. Петровський 
Іооо мк., о. В. Скоробогатий 5о kg., пшениці, Бо kg. жи
та, 2о kg. фасолі, 2 q бульби, Вадарів і Лазарівка 857 мк., 
о. В. Танчин 1 q бульби, 5о kg. жита, lo  kg. фасолі, і 
Іооо мк., Ляцьке Бобрівники Іооо мк., о. А. Гарасевич 
5о kg. ячменю, 5о kg. гречки, о. Д. Припхан 5ооо мк. 
52 kg. кукурудзи в шульках. 25 kg. гороху, о. Дейницький 
5ооо ми., о. В. Мотюк 2ооо мп., Маріямпіль 4оо мп., Горо- 
жанка ІЗоо мп., о. В. Ііавлик 1 q жита, 1 q бульби, 10 
kg. фасолі, Іооо мп., о. А. Гарасевич 2ооо м., Деліев і Лани 
200 м., о. А. Ш араневич 1 q жита, 2 q бульби, lo kg. го
роху, Вбірка в Устю зел. 4ооо мп., о. І. Крижановський 
2ооо міг., о. В. Левицький в Ляцкім Зо kg. пшениці, бо kg. 
кукурудзи, 2 q бульби, lo kg. фасолі, о. Ал. Ш араневич 
2ооо ми., Церков в Гнильну 4оо ми. і в акафисту Зоо мп., 
и. Галібей зі збірки в Устю зел. 15о kg. збіжа, 12о kg. 
бульби, 2оо мп., Красіев церков 4оо м., квеста 874 м., Тов. 
Ан. Молитви Іооо мп., доч. Баранів церков 25о мп., квеста 
825 ми., о. Пр. Максимюк 2ооо мп., Тростянці, церков
1 квеста 45о м., о. 1. Левицький 1 q жита, 1 q бульби, 
125 kg. фасолі.

Деканат ЧортКІВСЬКИЙ: о. Л. Ткачук 3 кірці бараболі, 
83 kg. гречки, 2о kg. фасолі і 15о м., о. Л. Воробкович 2ооо 
мп., 85 kg. жита і 25 kg. гречки, церков в Білобожниці 
5оо мп., о. О. ІІроекурницький 15о м. -t~ 5о кґ. жита, 1 q 
бульби, 5 kg. гороху, о. Т. Чубатий бо kg. жита, Іоо kg, 
бараболь, 5 kg. гороху, о. Вол. Гнатів 5о kg. кукурудзи, 
Іоо kg. бульби, lo kg. фасолі, о. 11. Коцюба Іоо kg. куку
рудзи, 2оо kg. бульби, lo kg. фасолі, о. Е. Ростковим 1 q 
кукурудзи, 2 q бульби, 15 kg. фасолі, о. 1. Величко 1 q 
пшениці; 1 q бульби, 15оо ми., о. М. Медвецький 1 q жита,
2 q бульби, Біла від церквей 5оо мп., з квести 29оо мп.,
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о. Саврій П. 1 q жита, Боо мп. на оплату ваґона, Петли- 
ківці від церквей 8оо міг., з акафистів 25оо мп., о. Ю. 
ІІлеткевич Іооо мп., о. П. Коцюба 2ооо м., зі скарбон 
в Трибухівцях 8оо мп. а зі збірки 37о мп., Ромашівка 
j Білий Потік боо мп., о. М. Снігурович 2ооо м., Вигнанка 
ad Чортків Іооо мп., о. Чемеринський 11о kg. жита, 2 q 
бульби, о. Ю. Мащак 2ооо м., бо kg. ячменю, 2 q будьби, 
1 о kg. фасолі, Бичківці від церквей боо мп., о. М. Сяігу-
рович бо kg. жита, 2 q бараболь, о. Вол. Гнатів Іооо мп.,
Осівці і Кійданів 8оо мп., о. В. Антонович бо kg. жита,
бо kg. пшениці, бооо мп., о. К). Плешкевич бо kg. жита,
Іван Сивак і Дмитро Сивак з Ласковець 195о м., (по по
ловині), о. І. 0 .  Проскурниць кий Іоо мп., ‘/г q жита, 1 q 
бульби, 5 kg. фасолі, о. П. Саврій 2ооо мп.,, Вербовець 
115о ми.,“Будзанів 3396 мп.+2о Кор., о. А. Чемеринський 
2ооо мп., о. Л. Воробкевич 198 kg. бильби, о. М. Медвець 
кий 2ооо ми., о. Ілия Кливак бо kg. гречки, 1 q бульби, 
5 kg. фасолі і Іооо мп., церков в Поліцях і Криволуці по 
Іооо мп. і зі збірки тамже 73о мп. 4- 131 мп., Павушівка 
боо мп., о. Лев Воробкевич 11 оо мп., о. І. Сивак з Джурині 
Ібоо мп.

Деканат Черновецький: Кіцмань іооо мп. +  іооо 
мп., Бояни Іооо мп., Раранче Іооо мп., о. М. Гавронський 
Іооо мп,, о. Л. Білинський Зооо мп., о. В. Оіципко бооо 
Мп., о. И. Сохор 2ооо мп.

Деканат Оучавський: о. Кл. Злепко, парох в Сереті 
2ооо мп.

Жертви на фонд милостині діецезальної (МД).
о. Крил. Мих. Вальницький за р. 1921 1500 М., за р. 1922 

1590 М., о. І. Вальницький за р. 1922 100 М., Ур. дек. Жуківський 
7185 М. т. 6. в Марках зложили ОО. Вол. Левицьчий 200, Н. Тер- 
лецький 300, Сенета 200, А. Олесницький за р. 1921 500, Я. Шарко 
200, В. Мандрусяк 200, А. Гіоповський 200, Вільчинській 500, Й. Ле- 
вецький 200, Авг. Левицький 500, Гр. Дурдела 500, Й. Микитин 200, а 
1% від церквей в Марках: Жукотин 82, Михальків 32, Виноград 202, 
Хвалибога 100, Островець 100, Чортовець 91 4- 360 -4 105 4- 410, 
Гавриляк 110, Камінки великі 152, Джурків 390, Гарасимів 2Ó0, Жуків 
80, Хотимир 104, Жабокруки 82, о. Клим Кульчицький з Підпечар

Jmw,



500 М., •. Крил. Франц Щепкович % 8 дотації 1438 М., Ур. парох. 
в Зеленій, дек. Надвірнянського 300 М., о. Ал. Ніжинській 200 М„ Ур. 
парох. Фитьків 136 М., Нівра, дек. Кудринецького 300 М., о. М. Ґав- 
ронський в Кіцмани 1000 М.

На „Катедратик“ зложили:
Деканат Богородчанський: Старуня 4281 М., Молодьків 

2240 М., Манява 1250 М., Космач 3000 М., Жураки 4007 М„ Яблінка 
2800 М., Монастирчани 2300 М, Бабче 6000 М., Глубоке 4400 М., 
Старі Богородчани 3726 М.

Деканат Бучацький: Потік Золотий 10.000 М. -|- 2000 М., 
Швейків 2209 М„ Переволока 7064 М., Бучач 20.500 М., Ковалівка 
2500 М., Бариш 2500 М., Сновидів 3500 М., Соколів 5800 М., Руко- 
миш 4200 М.

Деканат Городенський: Рогиня доч. Вікна 600 М., Семаківці 
200 М., Серафинці 6000 М., Чернятин 5774 М., Глушків 2200 М., 
Оліева Королівська 5622 М., Тишківці 6000 М.

Деканат Гусятинський: о. Ілія Кливак в Мшанци 1 доляр 
американський, Самолуски 2300 М , Товстеньке 1500 М., Сухостав 
2500 М., Перемилів 5000 М., Коцюбинці 5000 М., Говилів великий 
4000 М., Целіев 790 М., о. А. Карпінський 200 М., Городниця 8800 М., 
Постолівка 800 М., Васильківці 1106 М., Клювинці 1800 М.

Деканат Єзугіїльський: Комарів 2200 М., Майдан 4675 М., 
Сілець 2000 М., о. Т. Турчманович в Рошневі 1000 М., Тязів 2000 М.

Деканат Жуківський: Лука ЗОЮ М,, Гарасимів 4000 М., 
Незвиска 3470 М., Живачів 2760 М., Жабокруки 3000 М., Хотимир 
4000 М., Якубівка 3014 М., Камінки великі 6000 М., Виноград 3800 М.

Деканат Заліщицький: Свидова 4454 М., Садки 4400 М.; 
Винятинці 4000 М., Заліщики 5200 М., Угринківці 4397 М., Тлусте 
9805 М., Мухавка 2240 М., Дуплиска 1181 М.

Деканат Коломийський: Воскресінці 3000 М., о. Й. Смере 
чинський 500 М., Перерів 3000 М., Балинці 13.287 М., Гвоздець місто 
6066 М„ Заболотів 5000 М., Залуче н/Пр. 4000 М., Назірна 2500 М.

Деканат Косівський: Хомчин 3500 М., о. Василь Маковійчук 
1000 М., Річка 7500 М., Хомчин 2500 М., Красноїля 4300 М„ Криво- 
рівня 4750 Н., Кути старі 10.000 М.

Деканат Кудринецький: Софрон Врублбвський, дяк в Коро- 
лівці 1000 М., Усте єпископське 2000 М., Мельниця 4100М., Звинячка 
3800 М., Сапогів 2200 М., Боришківці 25.000 М., Кудринці 3220 М., 
Панівці 2751 М, Білівці 31.534 М., (в тім в марках зложили) з Бі- 
лівців: Василь Ґроґуляк 2000, Іван Ґреґорів 600, Олекса Продай 500, 
Дмитро Каськів 300, Дмитро Продай 250, Василь Ґроґуляк 200, Іван 
Маланчук 200, Василь Ґроґуляк II, 200; 2) з Козачівки: Іван Пастух



1000, Палатна Юріїв 500, Докія Юріїв 500, Іван Криворучка с. Паиька 
400, Марія Круворучка 300, Катерина Криворучка 300, Олена Навар- 
ків 200; 3) з Трубчина: Олекса Марчак 600, Никола Бучка 500, Ма
рія Ангелюк 200, Дмитро Марчак 200, Михайло Федорів 200, Марія 
федорук 200; Волківці 5315 М., Пилипче 3026 М., Колодрібка 3000 М., 
Худиківці 2400 М.

Деканат Надвірнянський: Гвоздь 3300 М , Делятин з Лугом 
8000 М., Пніве 7000 М., Зелена 6000, о. А. Ніжинський 1000 М. +  
500 М., Пасічна 6000 М., Фитьків 1700 М., Глинки 4000 М.

Деканат Пістинський: Молодятин 4632 М., Березів вижний 
10.092 М., Іспас 8135 М., Стопчатів 8780 М., Люча 2750 М., Пістинь 
5200 М., Шешори 5608 М., Рунгори 6000 М.

Деканат Скальський: Кагіустинцї 7444 М„ Мишків 10.000 М., 
Пилатківці 2830 М., Милівці 2472 М, Юридика 1078 М., Лисівці 
3500 М., Улашківці 4060 М. Заболотівка 1700 М., Більче Доброкуг 
2000 М., Угринь 3000 М.

Деканат Снятинський: Карлів 2000 М., Новоселиця 2800 М., 
о. В. Григорчук 500 М., Ганківці- 1160 М., Княже 2560 М. (в тім 
Дмитро Ластовецький 100 М., Ірина Яремійчук 50 М., Василь і Варва
ра Гнідан 200 М.), Рожнів 3500 М., Рудники 1420 М., 54 душ .укр. 
інтелігенції в Снятині 5200 М., Снятин 12.242 М., Завале 1740 М.

Деканат Станиславівський і місто Станиславів: о. Д. Стек, 
духовник при діец. ліцею 250 М., Радча 3704 М., Іваниківка 2400 М., 
Пасічна 1900 М., Угринїв долішний 2900 М., Опришівці ЗООО М., Чу- 
калівка 1000 М., о. Т. Матейко 1000 М., Ямниця 4000 М., Вовчинець 
3640 М. 50 ф.

Деканат Товмацький: Гостів 158272 М., Королівка 2000 М., 
Кутиска 2330 М., Гринівці 5058 М., Грушка 4000 М., Гостів 1000 М., 
Голосків 3500 М.

Деканат Тисьменецький: Ляцке шляхоцьке 4000 М., Коло-
діївка 1372 М., Підпечари 6700 М., Тисьменичани 4688 М., Тисьмени- 
ця 6350 М., Кривотули старі 7465 М., Кривотули нові 3513 М, Кра- 
силівка 1780 М„ Виноград 1627 М., Камінне 2600 М., Ворона 
2600 М.

Деканат Устецький: Нижнів 7500 М., Маріямпіль 2000 М., 
Товстобаби 2130 М, Остра 2600 М, Красіев ЗООО М., Тростянці 
2200 М.

Деканат Чортківський: Ромашівка ЗООО М., Ласківці 3400 М. 
+  2900 М„ Білобожниця 6000 М., Пишківцї 1468 М, Бобулинцї 
2000 М., Павшівка 12.000 М., Чортків 7000 М„ Трибухівці 5000 М., 
Язловець 5468 М., Будзанів 4140 М., Бичківці 1672 М., Вербовець 
3000 М„ Джурин 4600 М., Медведівці 2900 М.

Деканат Сучявський: О. О.
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Деканат Чорновецький: Садаґура 5000 М., о. Н. Стрийський 
5000 М., Кіцмань 1000 М., Чернівці 20,000 М., Вижниця 2000 М., По- 
горилівка 3000 М., Заставна 1000 М.

Ч. 6041. Суконку до Найсьв. Тайн, знайдену в Мишині уділено 
Церкві в Пасічній ad Станиславів.

Від Епископскої Консисторії.
Станиславів, дня ‘25-го січня 1922.

Теодор Паливода
за канцлера. З

Накладом Ея. Ординаріяту. З друкарні Льва Данкевича в Станиславові.
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Не забуваймо о складках на 
сироти і католицьке виховане 
молодіжи. „Дайте н дастсА калгк“ 
(Лук. VI. 38).

Ч. 15/орд. О молитві о покликане священиків. По
кликане добрих і святих священиків се найгорячійш е 
бажане Найсв. Серця Христового. Щ оби задосить учинити 
сему бажаню Спасителя, треба горячо молитись о покли
кане таких священиків, як сам Христос cero домагавсь. 
„Лїолнтєса оусо гДйнЙ жатим, akiv да нзнедетк Д’клателн на жітвй 
скою“. (Мат. IX. 38). З  тої причини прошу всіх ОО. душ- 
пастирів доброї волі, щоби відправили одну св. Літурґію, 
будьто читану, будь співану в тім наміреню, а заразом, 
щоби заохотили вірних до молитви, а по змозі, щоби при
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ступали до св. Тайн в тім самім наміреню. У нас не ма
ється звичаю, ані ніякої практики релігійної, щоби мо
литись о добрих священиків. А се прецінь так важна 
справа, а передовсім в ниніганих так ворожих обставинах, 
в котрих Церков і священьство стоїть перед тяжшими 
завданнями, чим в попередних часах. Станиславів, дня 
7. червня 1922. Григорий, Епископ.

Ч. 2704/Ес. Речинець цодань о приняте до духовної 
семинарії в Станиславові і до Папської Колегії в Римі.
Сим подавсь до відомости, що кандидати стану духов
ного, які наміряють бути принятими до тут. дух. семи
нарії, мають внести свої прошення найдальше до ЗО. ве
ресня с. р. до тут. Еп. Ординаріяту, а самі мають явитись 
особисто в Ординаріяті дня 10. жовтня с. р. о 4. год. по- 
П0ЛУДНИ в ціли зложення іспиту. До подань належить 
долучити: 1) Метрику хрещення, 2) Свідоцтво зрілости 
і всі свідоцтва кляс ґімназіяльних, 3) Свідоцтво мораль- 
ности потверджене через дотичний Уряд парохіяльний, 
4) Заяву, кілько петент буде платити за своє удержане 
в семинарії будьто готівкою, будьто в натураліях. Рівнож 
подавсь до відомости, що в Папській Колегії в Римі є 
чотири місць вільних для тут. дівцезії. Хтоби рефлектував 
на приняте, має внести прошене найдальш е до кінця 
серпня с. р. До подання належить додати ті самі прилоги, 
як  повисше під 1) 2) і 3). Від Епископского Ординаріяту. 
Станиславів, 7. червня 1922.

Ч. 2705/11. Поклик до жертв для голодуючих на
Україні. Як вже всім звісно, на Україні під владою боль- 
шевицькою з голоду мруть люде як мухи. До того дійшло, 
що люди людей їдять, що навіть трупами вмерлих люди 
живяться. Тому Епископский Ординаріят горячо пору чає 
всьому Духовевьству, щоби вірним зясувало з проповіди 
се страшне положене і заохотило до жертв для голоду
ючих. В тій ціли кождий душпастир означить один день
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в своїй парохії для збірки жертв так в грошах я к і в  на
турі, єсли досі така збірка ще не відбулася, постарав- 
шись вперід о позволене на збірку в дотичнім Старостві 
зглядно Воєзідстві. Зібрані жертви належить висилати до 
. Дністра“ на книжочку вкладкову Ч. 13380. Ж ертви зібрані 
в натурі належить продати в селі по біжучій ціні, а гроші 
вислати як висше сказано. Від Епископского Ординаріяту. 
Станиславів, дня 9. червня 1922 р.

Ч. 2706/11. В справі уплачення „данини". Міністер
ство Скарбу в Варшаві і Скарбова Палата у Львові не 
відповіла дотепер на протеста, всіми трема галицькими 
Ординаріятами внесені, проти плачення ОО. парохами 
примусової „Данини“, навпакиж бувають случаї самовіль
ного фантовання і ліцитовання живого і мертвого інвен
таря поодиноких священиків. Длятого по приміру Львів
ського Митропол. Ординаріята подався до відома, що 
в случаях, в яких священик дійсно не єсть в стані за
платити наложеної „данини" єму виміреної від ґрунтів 
ерекціональних можна внести сюда прошене о позволене 
продажи частини ерекціонального ґрунту на покрите 
„данини". Прошення мався вносити через Уряди дека- 
нальні, які мають згідно з правдою осьвідчити, чи на- 
мірєна продаж єсть конечна, а також мався долучити 
урядову посвідку виміру „данини". По одержаню позво- 
лення на продаж від Еписк. Консисторії належить поста
ратися о освідчене повітового уряду земельного, що сеіі 
не спротивляеся наміреню продажі. Доперва по отриманю 
cero осьвідчення, можна приступити до заклю чення кон
тракту продажі, який разом з обома дозволами, з витягом 
гіпотечним і аркушом ґрунтовим маючої ся продати пар
целі (а також з урядовою копією мапи катастральної о 
скільки розходиться о продаж не цілих лиш частей пар- 
цель) належить предложити Митрополичій Консисторії 
і Воевідству до затвердження. Від Епископского Ордина
ріяту. Станиславів, дня 9. червня 1922.



38

Ч. 16/орд. В справі часописи „Наш приятель11 для 
ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІЖИ. Поручається Всч. оо. парохам по па- 
рохіях як і оо. катехитам по всіх школах всяких кате- 
ґорий особенно в школах народних мійських заохочувати 
молоділе до передплати „Нашого приятеля" видаваного 
Марійським товариством у Львові. Одинока се часопись, 
якої наша дітвора до cero часу не мала, а яка під кож- 
дим зглядом е так дуже відповідною, для наших дітей. 
У всіх народних школах нашої дієцезії не повинно бра
кувати ні одної української дитини, щоби не мала і не 
читала сеї доброї щомісячної видаваної книжочки, справді 
щирого її приятеля, а тимбільше, що місячна предплата 
на нинішні обставини є дуже низькою, так що найбід- 
нійші родичі не повинні тих кілька марок жалувати своїй 
дитині, наколи добро дітий лежить їм на серци. „Наш 
приятель" справді поведе наші діти на добру дорогу 
їх життя, та виховає, нашій церкві добрих, побожних 
христіян, що полюблять свою церков, свій рідний край, 
свою рідну мову, та свій рідний нарід. Нехай проте Го
сподь Бог поблагословить тих щирих, ідейних людей, 
правдивих приятелів нашої молодіжи, що піднялися тої 
праці для нашої дітвори „Напіим приятелем" а і сі діти, 
що будуть читати „Нашого приятеля “ нехай предобрий 
Бог обдарить всяким добром. Від Епископского Ордина
ріяту. Станиславів, дня 9. червня 1922.

Ч. 17/орд. В спразі заборони уживання слова „пра
вославний" В богослуженю. Сим нригадуєся всему духо- 
веньству на видане розпоряджене що до заборони виго
лош ування слова „православний" так підчас великого 
входу як і в єктеніях св. літурґії а також в ирочім бого-' 
служеню, а натомість поновно приказуєся уживати слова: 
„правовірний", бєлиби хто з духовеньства не хотів до 
cero примінитися, той підпадає ipso facto цензурі суспензії 
a sacris, котрої розрізнене задержуєсь Еп. Ординаріятови. 
Від Епископского Ординаріяту. Станиславів, 9. червня 1922.
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Ч. 18/орд. В справі одноразового уживання знаку 
хреста св. перед СВ. Причастієм. Сим пригадуєсь і по- 
яовно приказував силою послуху канонічного, щоби при 
відмовлюваню молитви для вірних перед св. Причастієм 
раз тілько проводили знак св. хреста, як се приписує 
Синод провінціональний Львівський. О тім належить та
кож вірних поучити. Від Епископского Ординаріяту. Ста
ниславів, дня 9. червня 1922.

Ч. 1.755/VI. В справі церковних склепів Станисла- 
ВІВСЬКОЇ Епархії. Сим повідомлявся Всеч. Духовеньство 
тутейшої Епархії, що свящ еники, котрі хотілиб бути ди
ректорами чи контрольорами церковних склепів чи то 
вже істнуючих чи то маючих доперва оснуватись, мають 
звертатися о позволення до Епископского Ординаріяту. 
Від Епископского Ординаріяту. Станиславів, 5. квітня 1922.

Ч. 2200/IV. 0  обовязку п и с а н н я  і п е р е д к л а д а н н я  
СЮДа КОПІЙ м етр и к аЛ Ь ІШ Х . Цілковите знищене книг ме- 
трикальних в многих парохіях в часі сеї війни повинноби 
переконати вже наглядно всіх, як великої ваги є обовя
зок писання і передкладання сюда копій метрикальних 
і як необчислені шкоди і кривди наносить так для себе — 
своїх наслідків — я к і для парохіян той священик, котрий 
обовязку cero не сповняє, а що єще гірше і само ведене 
метрик легковажить і нераз місяцями не вписує в метрики 
актів уродження — крещення — вінчання і смєрти, а від
кладаючи з дня на день записує лиш на картках. При
гадавши проте тут. рішене з д. 10. марта 1916 Ч. 1180/IY 
(Вістн. з р. 1916 Ч. IV.) приказуєся поновно : щоби кождий 
Душпастир ведучий самостійно метрики 1) писав і пред- 
кладав сюда точно кождого року копії метрикальні по- 
средством дотичного Уряду деканального, 2) старався за- 
леглі копії метрикальні виготовити в найкоротшім часі 
1 сюда надіслати, 3) всякі неточности і браки невписаних 
актів, деби такі з яких небудь причин знаходились, ста
рався під строгою відвічальностію власної совісти в най-
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тами або котрі перейдуть в сталий стан спочинк}' з при
чини нездібнссти до праці наступуюче упосажене еме
ритальне: Епископам так як  урядникам емеритам IY. ка- 
теґорії, канояикам катедральним, професорам і настояте
лям семинарії духовної YI. катеґорії, членам курії 
єпископської і парохам YIJI. катеґорії, експозитам і со- 
трудникам IX  катеґорії в застосованю постановлень від
носних артикулів нинішного закона. О сім повідомляє 
Воевідство Всдрбд. Консистора з проханєм о подане до 
ширшої відомости з поученем інтересованих, що по думці 
cero закона винні всі емеритовані члени стану духовного, 
котрим б. Галицьке Намісництво признало свого часу 
заосмотрене емеритальне, а котрих дослідне місце в чин
ній служ бі-знаходилося в . окрузі тутешного Воєвідства, 
в ціли узискання нового виміру емеритури внести до 
Уряду Боєві декого в Тернополи писемну просьбу. До 
просьби сеї належить долучйти послідний декрет номі- 
нацийний і пенсийний, як також всілякі документи ствер- 
джаючі час служби. Повисше рішене подаєся Всеч. Ду- 
ховеньству епархіяльному до відомости з тим, що так 
само належить поступати і в Станиславівськім Воєвідстві. 
Від Епископскої Консисторії. Станиславів, 17. марта 1922.

Ч. 2369/Н. 0  виплаті пенсії священиків, вдів і си
ріт свяіценичеських в квартальних або піврічних ратах 
через каси скарбові ПОВІТОВІ. Воевідство Станиславівське 
зауділило сюда під д. 9. мая с. р. слідуюче розпоря
джень : Письмом з дня 24. цьвітня 1922 Ч. 47.384/922 
В. III. О. 1. А. повідомила Воевідство Ізба скарбова у 
Львові о звиненю всіх кас скарбових, находячихся поза 
осідком Властий податкових І. інстанциї. Супроти повис- 
шого зарядж ення фунґувати будуть лише каси скарбові 
вовітові, котрим поручено окрім попередних аґенд, також 
аґенди кас скарбових звинених. Щ оби улекшити виплату 
поборів всіх перципентів дотичним Касам, має Воевідство 
обняти з днем 1. червня 1922 ліквідацію пенсії свящ е
ників, вдів і сиріт по гр.-кат. оо. духовних, котрих проте 
сим взиваєся, щоби квіти на пенсію виставляли принай-
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меньшо за иерйод тримісячний, т. є. 1. січня, 1. цвітня, 
1. липня, 1. жовтня і 1. грудня, або навіть піврічно і квіти 
ті щоби відсилали до тутешнього Воєвідства при точнім 
п о д а н ю  своєї адреси враз з означенєм почти. Повисше 
розпорядженє Воєвідства уділяєся до відомости і точного 
застосованняся. Від Епископсжої Консисторії. Станисла
вів, дня 10. червня 1922.

Ч 2709/VI. Розписане на конкурс опорожнених па-
рохій. Сим розписується на конкурс слідуючі оиорожнені 
парохії з речинцем вношення подань найдальше до 31. 
липня с. р.: 1) Ляхівці дек. Богородчанського, 2) Соколів 
дек. Бучацького, 3) Іванівна дек. Гусятинського, 4) Суходіл 
дек. Гусятинського, 5) Боднарів дек. бзупільського, 6) Стри- 
ганці дек. бзупільського, 7) Заліщ ики дек. Заліщ ицького, 
8) Садки дек. Заліщ ицького, 9) Кути старі дек. Косів- 
ського, 10) Ключів великий дек. Пістинського, 11) Лосяч, 
дек. Скальського, 12) Скала з тим, що в случаю осягнення 
сеї парохії парох має відступити збір з ЗО морґів поля 
ерекції на удержане захоронки місцевої, єсли там буде 
істнувати, а в противнім случаю на удержане сиріт, 
зглядно малого семинара в Станиславові, 13) Будилів дек. 
Снятинського, 14) Отинія дек. Товмацького. При сій на
годі подаєсь до відомости, щоби до кождого подання було 
залучене свідоцтво іспиту конкурсового в ориґіналі або 
в відписи потверджене через дотичний Уряд деканаль- 
ний і табеля статистична, а не залучувати лишень до по
дання на одну парохію, а в поданнях на другі парохії 
лишень покликуватися на перше подане, — бо таке покли
кувань не буде узгляднене, а лишень відкинене як брак 
услівій. Подання належить вносити через дот. Уряди дека- 
нальні, а ті мають виготовити табелі кваліфікаційні, по- 
твердити табелі статистичні і так в своїм часі переслати 
до Епископської Консисторії. Від Енископської Консисто
рії. Станиславів, дня 9. червня 1922.
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Ч 21/орд. Розписане на конкурс парохії Городенка.
Сим розиисуєся на конкурс парохія Городенка по мисли 
приписів Синоду Тридентського. Кандидати убігаючіся 
о ту парохію мають внести свої подання найдальше до 
ЗО. липня с. р. а самі мають явитись до іспиту письмен
ного дня 16. серпня о 9. год. рано, а до устного іспиту 
дня 17. серпня с. р. До подань належить долучити де- 
клярацію, що в случаю отримання сеї парохії обовязуєся 
кандидат відступити для обох тамошних сотрудників по 
25 моріів ерекціонального поля, а для тамошної захоронки 
0. С. Служебниць Пр. Д. Марії, зглядно на удержанє ма
лого Семинара в Станиславові 50 морґів поля ерекціо
нального. При тій нагоді звертавсь увагу Всеч. Духо- 
веньству, що єсли будуть частійші случаї, в котрих кан
дидати будуть ховатись за патроном ни патронку і будуть 
процесуватись з Епископом перед світськими інституція
ми, або будуть уживати невластивих способів убіганняся 
о парохію, тоді Еп. Ординаріят буде спонуканий уневаж- 
нити всі доси зложені устні іспита конкурсові, а натомість 
обсаджувати парохії після загального права церковного, 
а не на основі індульту Папи Пія IX. Від Епископского 
Ординаріяту. Станиславів, дня 14. червня 1922.

Ч. 22/орд. Сим подавсь до відома всьому Всеч. Ду-
ховеньству слідуюча відозва в справі духовних вправ для
свящ еників: „Заходом Управляючої Комісії В. С. Фонда
відбудуться реколєкції для Всеч. Духовеньства в тутеш 
ній духовній семинарії. Бажаючі взяти  в них участь
зволять зголоситись письменно на руки Впр. о. Декана
Кл. Кульчицького в Піднечарах п. Тисьмениця найдальше 
до 15, липня. Час і услівя подасться до відома по уста- 
леню числа учасників. Станиславів, 13. червня 1922. За
Управляю ну Комісію В. С. Фонда о. Юстин Г ірнякЧ. * * * * * * 11. По
даючи до відома повисшу відозву Ординаріят висловлює 
своє горяче бажане, щохи як найбільше священиків, єсли 
вже не можуть всі, взяли участь в тих так хосенних, 
а в нинішних часах так конечних вправах духовних. Від 
Епископского Ординаріяту. Станиславів,' 14. червня 1922.

І
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Інституції на парохії: о. Константин Карачевський 
на Підгайчики дек. Коломийського, 31. І. 1921 ч. 6567/1921.,
0 Александер ПІарковський на Надорожну, док. Іовмаць
кого 15 III 1922 ч. 1259., о. Ілія Чорнодоля на Кудринці, 
дек. ’ Кудринецького, 23. III. 1922 ч. 1552., о. Іван Душ- 
пииський на Товстеньке, дек. Гусятинського, 23. III. 1922 
ч. 1553., о. Николай Івахнюк на Джурин дек. Чортків
ського, 23. III. 1922 ч. 1551., о. Сава Ломницький на Три- 
бухівці, дек. Гусятинського, 28. III. 1922 ч. 1620., о. Іео - 
дор Мицко на Нівру, дек. Кудринецького, 21. IV. 1922 ч. 
1950, о. Віктор Райд, на Королівку, дек. Кудринецького, 
21. IV. 1922 ч. 1951., о. Николай Терлецький на Виноград, 
дек. Ж уківського, 5. V. 1922 ч. 2170., о. Антоній Сірець- 
кий на Гаврилівну, дек. Тисьминецького 5. V. 1922. ч. 
2192., о. Петро Томчук н а  Якубівку, дек. Ж уківського 5. 
V. 1922, ч. 2193., о. Василий Чужак на Бурчківну, дек. 
Заліщ ицького 5: V. 1922 ч. 2194., о. Володимир Яримович 
на Росільну, дек. Богородчанського 5. V, 1922 ч. 2195., 
о. Володимир Косевич на Богородчани старі 19. V. 1922 
ч. 2381., о. Теодор Рак на Гусятин 2. VI.* 1922 ч. 2570., 
о. Димитрий Василик на Угринь 2. VI. 1922 ч. 2571.

Резиґнація 3 парохії: О. Альфред Николай Семено
вич получивши парохію при Церкві св. Ап. Петра і Павла 
в ПІікаґо в північній Америці зрікся дотеперішної своєї 
парохії в Стриганцях бзупільського деканату.

Відзначення: Ч. 433. о. Іоан Луцик, парох в Н а
двірній, зістав іменований Совітником Еп. Консисторії. 
Ч. 434. о. Йосиф Малицький, парох в Борщеві, зістав іме
нований Совітником Еп. Консисторії з правом носити 
крилонханські відзнаки. Ч. 361. о. Любомір Білинський, 
парох в Монастирисках отримав право носити крилошан- 
ські відзнаки. Ч. 750. о. Др. Іван Лятишевський, о. Др. 
Яков Медвецький і о. Др. Василий Баран зістали імено
вані совітниками Епископської Консисторії, о. Др. Авксен- 
тий Бойчук асесором Епископскої Консисториї з пра
вом ношення крилошанських відзнак, о. Теодор Паливода
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і о. Николай Бориславський право ношення пелерини. 
Ч. 1849. о. В. Ленкавський, парох в Фитькові, іменований 
совітником Еп. Консисторії з правом носити крилошан- 
свш відзнаки. Ч. 1850. о. І. Ш лемкевич, парох в Снови- 
дові, іменований асесором Еп. Консисторії з правом но
сити крилошанські відзнаки. Ч. 1851. о. Р. Гр. Ріпецький, 
парох в І линках право носити пелерину. Ч. 1382. о Л 
Вороокевич, парох в Білобожници, іменований асесором 

п. Консисторії з правом носити Крилошанські відзнаки.
. 1853. о. В. Козловський в Бариши, іменований асесо

ром Еп. Консисторії з правом носити крилошанські від
знаки. ^

ІМЄНОВЯННЯ: Ч. 799. Членами Епархіяльного Супру- 
жого суду іменовано: о. І. Гордіевского, Архінр. яко 
предсідателя; яко совітників Суду: Впр. о. І. Литвиновича 
Архидіякона, ОО. Крилошан Щ епковича, Вальницького, 
і ОО. Дрів і Совітників Еп. Коне. Якова Медвецького’ 
Івана Лати шевського, Авксентія Бойчука; о. Др. В. Б а 
рана Совіт. Еп. Коне, оборонцем супружого Суду а о. 
Теодора Паливоду нотарем Епархіяльного Суду супружо-
го' 1862. о. Лев Воробкевич в Білобожници місто-
деканом Чортківським.

Цринятий ДО ДУХОВНОЇ ЗВЯЗИ: о. Михаіл Царук на 
основі грамоти Митр. Ординаріяту у Львові з д. 17. X 
1921 ч. 6484/1945 Л відпущений з Аеп. Львівскої зістав 
принятий з звязь клерикальну Еп. Станиславівської гра
мотою з д. 7. III. 1922 ч. 1186/УІ.

УПОКОЇЛИСЯ: Ч. 386. о. Іоан Охримович, парох в Ля- 
хівцях, дек. Богородчанського, дня 25. січня 1922. Ч. 726. 
о. Василь Левицький, парох Блюдник, дек. бзупільського 
дня 9. лютого 1922. Ч. 2250. о. Александер Решетилович,’ 
парох в Кутах старих, дек. Косівського, 6. мая 1922. Ч. 
2319. о. Гавриїл Ступницький, парох в Отинії, дек. Тов- 
мацького, 8. мая 1922.

Від Епис*копскої Консисторії,
Станиславів, дня 17-го червня 1922.

Теодор Паливода
за канцлера.

Накладом Еп. Ординаріяту. З друкарш ЛІіКа Данкевііча в Отаниславові...



в І с т н и  к
СТАНИСЛАВІВСКОЇ ЕПАРХІЇ.

м>#>#і,............................................................. І..... .......................................Н.►♦» »♦ ♦♦«.»♦♦»»»»<.................. .

Не забуваймо о складках на 
сироти і католицьке виховане 
молодіжи. „Дайте й дастсд кал\'к“ 
(Лук. VI. 38).

Ч. 51/орд. В справі датку на „катедратик“. Як 
минувшого так і cero року накладаесь датки на всіх вір
них в цілій діецезії по 5 Мп. від дуіпі на фонд так зва
ний „катедратик". — Душ пастирі мають занятись стя- 
гненем сих датків, котрі належить пересилати до Конси
сторської Канцелярії найдальше до к інця січня 1923. 
При пересилці належить зазначити, що дотична квота- 
належить до фонду „катедратик“. Спосіб, в якій душ па
стирі малиби стягнути сі датки, лишавсь до їх волі. При
мічавсь що на ту ціль квестувати в парохії вільно ли
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шень за  дозволом дотичної власти політичної. — бслиби 
котра парохія отягалася зі здоженем сих датків, або душ- 
пастир не хотів сим занятись, церков буде замкнена, 
а душпастир буде обтяжений церковною цензурою. Р а 
хунок з фонду „катедратик“ гляди при кінци Вістника. 
Від Епископского Ординаріяту. Станиславів, дня 8 падо
листа 1922.

Ч. 52/0])д. Празнованє торжества Непорочного За
чаття Пр. Д. Марії. Дуже горячо поручаю, щоби у всіх 
парохіях був обходжений празник Непорочного Зачаття 
Пр. Діви Марії з як найбільшим торжеством. Поручаю 
також, шоби Отці душпастирі старались перед тим свя
том відправити девятницю, або бодай тридневницю від
правляючи молебен до Пр. Д. Марії при виставлених 
Наисв. L айнах в пушці і з суплікаціею, бели буде доста- 
точне число вірних присутних. Коротенька наука на до
вільний темат не повинна також бракувати. В безпосе- 
редний день перед самим торжеством т. є 21. грудня 
можна урядити цілоденну адорацію виставлених Найсв. 
1 аин в монстранції в тих парохіях, де є основане і роз
вивавсь Апостольство молитви з захованем всіх дотич
них приписів. Д ля всіх, хотрі в тім дни адораційнім, або 
в сам день Непорочного Зачаття  приймуть св. Причастіє 
в честь Непорочного Зачаття  Д. Марії в тім наміреню, 
щоби за  вставленемся еї покликав Христос священників 
після Серця свого, а кромі cero в тім самім наміреню 
відмовлять 5 Отче наш і б Богородице Діво уділяю пов
ний відпуст на основі властий пятилітних уділених мені 
від св. Апостольської Столипі під днем 28/9, 1918 Ч. 889. 
Щ о до сповіди вимаганої до доступлення cero відпусту 
то ту мають значінб загальні норми подані в підручнику" 
о набоженстві до Найсв. Серця Христового. Звертаю 
увагу, що сей відпуст можна тільки раз осягнути т. е 
або в дни адораційнім або в сам день празника Непо. 
рочного Зачаття, як  де і кому вигіднійше. Збірки з ака
фістів в день Непорочного Зачаття  Пр. Д. Марії cero

іиМі
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року призначую  не на будову церкви ювилєйної, але на 
реставрацію церкви катедральної в Станиславові. Ся 
сТІрава не терпить проволоки і осли завчасу не запобі
жить ся, може церков завалитись. Дуже кладу на серце 
ОО. душпастирів і вірних, щоби сею справою горячо за- 
цялись, бо се справді сором, що катедральна церков зн а
ходить ся в так лихім і невідраднім стані. — Зібрані 
датки налеяшть пересилати до Консисторської Канцелярії 
з зазначенєм, що дотична квота призначена на реста
врацію церкви катедральної в Станиславові. Стан .фбнду 
до тепер зібраного на будову церкви ювплейної гляди 
прп кінци Вістника. Від Епископского Ординаріяту. Ста
ниславів, дня 8. падолиста 1922,

Ч, 4658/VI. Пригадка в справі предкладаня епітри- 
хальних доходів і иньших відповідий і справоздань. Дуже 
часто лучає ся, що Всч. ОО. візвані до предложеня ра
хунків з епітрахильних доходів, на сі візваня, мимо по- 
наглень, зовсім не відповідають, а часом пересилають сі 
рахунки впрост до Епископскої Консисторії без потверд
жена дотичного декарального Уряду.

Понеже таке поступоване утрудняє діловодство 
Епископскої Косисторії і получене єсть з великими ви
датками на порто, то приказуесь сим, щоби Всч. ОО. 
візвані до предложеня рахунку з епітрахильних доходів 
надсилали тойже до Епископскої Консисторії в як най- 
скоршім часі і то затверджений через дотичний дека- 
нальний Уряд з тим, що єслиби прийшло до першого 
понагленя, то мають звернути порто в квоті 50 Мп. і з а 
платити кару 500 Мп.; єслиб прийшло до другого по
нагленя, то мають звернути біжуче і попереднє порто 
в квоті ІОО Мп. і заплатити 1000 Мп. кари, а єсли до 
третого понагленя, то мають звернути біжуче і два по- 
передні порта в квоті 150 Мп. і заплатити 1500 Мп. ка
ри; єслиби і се йе помогло, уляж уть суспензиї. Той са
мий спосіб поступованя буде також і в инших случаях



нерадивости душпастирів. Від Епископскої Консисторії. 
Станиславів, дня 4. падолиста 1922.
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Ч. 4572/1V. В справі предкладаня копій метрикаль- 
НИХ. З  огляду на цілковите майже занедбане писання 
і предкладання сюда копій метрикальних, як також 
з огляду на се, що відповідно до тут. зарядж еня з дня 
24. мая 1922 р. Ч. 2200/IY доси заледво кількох свящ ен
ників жадані копії прислало, пригадує ся поновно тут. 
відозву з дня 24. мая 1922. Ч. 2200/IY (Віст, з р. 1922. 
Ч. IY —ЇХ) з тим, що кождий душпастир ведучий само
стійно метрики відповість тяжко в совісти — перед Б о
гом і перед своєю Бластею за  занедбане cero обовязку. 
Від Епископского Ординаріяту. Станиславів дня 23. жов
тня 1922.

Ч. 2402/ІІ. В справі рад сиротинских. По при
чині відозви Начальства Суду політичного в Залі- 
щиках з дня 20/4 с. р. Ч. Еписк. Косисторія по
кликуючи ся на своє зарядж еня в Вістнику Ч. 1. з р. 
1907. стор. 1—5 і в Вістн. Ч. 7. з р. 1912. стор. 82—83 
уміщених, горячо поручає Пречесному Дучовеньству 
Епартіяльному, щоби брало живу участь в Радах сиро- 
тиньских і тихже своім успішним впливом неустанно по- 
пирати. Від Епископскої Консисторії. Станиславів, дня 
8. серпня 1922.

Ч. 2446. В справі дяків. На прошене грєміяльне 
дяків церковних з дня 11. мая 1922. повідомлявсь петен- 
тів, що одночасно пригадуесь „Правила для Д яків“ в Віст
нику Ч. Y. з року 1912. на стор. 54—60 оголошені, і взи- 
ваєся так Всч. отців парох. як і Чч. півців церковних 
де точного іх виконувана. Вч. ОО. Деканам поручався 
при візитаціях деканальних переконуватись і опісля 
в своіх справозданях сюди повідомляти, чи і з яким успі
хом ті Правила заховуються. Бід Епископскої Конси
сторії. Станиславів, дня 31. липня 1922.



—  51

Ч. 2979. О чаши церк. депонованій в суді політич
нім В Яворжні. Суд політичний в Яворжні відділ IY. про
сить о повідоленє, до котрої церкви належить в тамош- 
нім депозиті судовім остаюча, чаш а церковна, не ушкод
жена, віроятно позолочена, з 3 частей зложена трома 
ческими камінями зеленими прикрашена, надписею ,,іп 
memoriam erecionis confraternitatis SS. Sacramenti ultima do
minica Juuii 1893 anni“ означена, у епода же тої чаш и б 
н ап и с : A Pisek Sanok 1893. В случаю винайденя церкви 
управненої до реч. чаши, належить повідомити тутешній 
гр. к. Ординаріят. Від Епископского Ординаріяту. Стани
славів, дня 21. липня 1922.

Ч. 8415/11. В справі препорученя Збірника церк.
ПІСНЄЙ Др. Ст. ЛіОДКевича. Препоручае ся Церквам і Вч. 
Духовенству Епархії Станіславівскої закуплене в Ставро
пігії Дьвівскій „Збірника пісень літурґічних і других цер
ковних пісней на мішаний хор“ Дром Стан. Людкевичем 
уложеного для ужитку церковного. Від Епископского 
Ординаріяту. Станиславів, дня 19 вересня 1922.

Ч. 2245/11. Візване до Вч. Клира в справі страт 
Укр. стрільців в часі укр.-польскої війни. Комітет Опіки 
над Укр. Інвалідами задумує видати лісту страт старшин 
і стрільців Укр. Гал- Арм, з часу укр.-поль. війни. В ціли 
зібрана як  найточніш ого матеріалу упра-шає вище рече
ний комітет Вч. ОО. парохів, щоб зводили ласкаво зібра
ти із своїх парохій точні дані після понизшого взірця 
і переслати на адресу тогож ком ітету— подаючи: І .Ім я  
і назвиско упавшого взг. загинувшого. 2. Дату уродженя 
і місцевість. 3. Місце смерти (в бою чи в шпитали). 4. Д а
та смерти. 5. Ім я батька і матери. Комітет Опіки над 
Укр. Інв. Львів, Софії 25. Від Епископскої Консисторії. 
Станиславів, дня 10 липня 1922.



Ч. 4619/1V. В справі передплати Вістника Стани' 
славівскоі Епархії за рік 1922. Подавсь до загальної ві
домости Вч. Духовеньства, що належитість за Вістник 
Станиславівскої Епархії за  рік 1922. виносить 500 Ми. 
а УРя Дам деканальним поручає ся від всіх підчиввх 
собі урядів парохіяльних найдальш е до кінця січня 1923 
на лежи тости ті стягнути і до К анцелярії Епископскої 
Консисторії надіслати. Від Епископскоі Консисторії. Ста
ниславів, дня 28 жовтня 1922.

Ч. 4620/ІХ. В справі пренумерати для 0 0 . катихетів 
Вістника Епархії Станиславівскої на рік 1923. Хтоби з Вч. 
ОО. Катихетів і незанятих в праци душпастирскій при 
парохіях бажав регулярно получати Вістник Епархіяль- 
ний на рік 1923 Станиславівскої диєцезиї, зволить зго- 
лосити ся письменно до канцеляриі Еішскопскої Конси- 
сіори ї до кінця 1922 року. Від Епископскої Консисторії. 
Станиславів, дня 28 жовтня 1922.

Ч. 4214/ІІ. Доручене книжочки 0. Дороцького. По
ручався Вч. Клиру і Вірним Станиславівскої Епархії ви
готовлена з друку кпижочка „передшлюбний дарунок 
д л я  ж енихів1' отца Мих. Дороцкого, Часть І. водає мо
литви і правди віри з поясненими; часть II. подав обо- 
вязки родичів. Замовляти належить в Переминіли, Епар- 
хіяльна Поміч, Секція V., площа Чацкого ч. 6. Ціна 
з почтовою пересилкою 550 мар. п. Від Епискепскої Кон
систорії. Станиславів, дня 31. жовтня 1922.

Ч. 53 орд. Розписане конкурсу на посаду Собор
ного Крилошанина. Сим розпису вся конкурс на опорож- 
нену посаду Соборного Крилош анина при Еп. Капітулі 
з речинцем до кінця грудня с. р. До подань належить 
долучити грамоту рукоположення і грамоти посад які до 
тепер кандидат занимав. Від Епископского Ординаріяту. 
Станиславів, дня 9 падолиста 1922.
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Ч. /VI, Огслошонє конкурсу на опорожнені па
рохії. Розписує ся на конкурс слідуючі парохії з речин- 
цем вношеня подань найдальше до дня 31. грудня 1922. 
1 ) Саджава, 2)Т арновиця пільна дек. Город. 3) Блюдники, 
4) Касперівці, 5) Милованє, 6) Красноіля, 7) Криворівня, 
В) Тюдів, 9) Кривче, 10) Панівці Зелені, 11) Турильче, 
12) Худиївці, 13) Уторопи, 14) Лосяч, 15) Снятин з іим , 
щоби долучити деклярацію, що в случаю відлученя По
тічка відступить тамже поле для самостійного експозита. 
16) Вовчинець, 17) Підлу же, 1 8 ) Угринів долішний, 19) Озе* 
ряни дек. Товм., 20) Долина дек. Товм., 21) Камінна, 
22) Товстобаби, 23) Бобулинці, 24) Ягольниця стара, 25) 
Язловець з тим, що належить долучити деклярацію 
відступленя ерекц. поля в Ноносілиці язловецкій по
ложеного для тамошного експозита. — Пригадуєсь, що 
до кождого поданя на кожду парохію з осібна нале
жить нреддожити свідоцтво іспиту конкурсового в ори
гіналі, або в відписи потвердженій дотичним урядом 
деканальним або канцлером тут. Еп. Консисторії, від
так належить долучити табелю статистичну а від де
кана табелю кваліфікацийну. — Єслиби хто залу
чив повисші алеґати до поданя на одну парохію, а від
так в дальш их поданях поккикував ся на залучники 
в попереднім поданю, то сі другі поданя не будуть 
узгляднені. Від Епископскої Консисторії. Станиславів, 
дня 8. падолиста 1922.

Ч. 54/орд. В справі датків на дух. семинар Ті ОО. 
душпастирі, котрі мають пересилати свої датки на тут. 
дух. семинар в натураліях, як се було заряджене в ві
дозві з дня 17/10 с. р., єсли не можуть сейчас cero учи
нити, то нехай бодай збіже пришлють, а бараболі з огляду 
на небезпеку морозу, можуть прислати з весною. Від 
Епископского Ординаріяту. Станиславів, дня 9. падо
листа 1922.


