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По тому було свято юдейське, тож Ісус прибув до 
Єрусалиму. А є в Єрусалимі при Овечих воротах 
купелеве місце, по-єврейському воно зветься 
Витесда, що має п'ять критих переходів. Лежала 
в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які 
чекали, коли то зрушиться вода: ангел бо 
Господній сходив час від часу в купелеве місце 
та й заколочував воду, і хто, отже, перший 
поринав по тому, як вода заколочувалася, то 
одужував, -хоч яка б там була його хвороба. 
Один чоловік там був, що нездужав тридцять і 
вісім років. Побачив Ісус, що він лежить, а 
довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже 
до нього: «Бажаєш одужати?» «Не маю нікого, 
пане, - одрікає йому недужий, - хто б мене, коли 
ото вода зрушиться, та й спустив у купіль: бо ось 
тільки я прийду, а вже інший передо мною 
поринає.» Мовить Ісус до нього: «Устань, візьми 
ложе твоє і ходи!» Відразу ж і одужав той чоловік, 
і взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день - 
субота. Юдеї і кажуть до одужалого: «Субота 
адже ж! Не личить тобі ложе носити!» А той їм у 
відповідь: «Візьми ложе твоє і ходи, - сказав мені, 
хто мене оздоровив.» Спитали його: «Хто він - 
той, що сказав тобі: Візьми і ходи?» Та одужалий 
не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що 
юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов 
його Ісус у храмі й мовив до нього: «Оце ти 
видужав, - тож не гріши більше, щоб щось гірше 
тобі не сталось.» Чоловік пішов і оповів юдеям, 
мовляв, той, хто його оздоровив, - Ісус. 
 

ВИБОРИ ДО ПАРАФІЯЛЬНОЇ 
У найближчому часі проведемо у нашій парафії 
вибори до Ради Парафіяльної. Щоб Вибори 
могли відбутися потрібно щоб у нашій парафії 
відбулася широка кампанія інформацій, щоб 
кожний парафіянин відчув себе відповідальним 
за свою парафію. Про вибори будемо 
повідомляти у нашому віснику парафіяльному і 
на парафіяльній сторінці Інтернетові. Як перший 
крок пропонуємо Вашій увазі статут Ради 
Парафіяльної, який обов'язує в Архиєпархії 
Перемисько-Варшавській. Заохочую щоб запізна-
тися зі статутом Ради.  
 
 

 
 
 
 
І сталося, що Петро, обходячи всі усюди, прибув і 
до святих, що мешкали в Лідді. Там він знайшов 
одного чоловіка, на ім'я Еней, що лежав на ліжку 
вісім років і був паралітик. Петро сказав до нього: 
«Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє. Устань і 
сам постели собі ліжко!» І вмить той підвівся. І 
бачили його всі мешканці Лідди та Сарону, і 
навернулися вони до Господа. Була ж у Яффі 
одна учениця, на ім'я Тавита, що значить у 
перекладі Дорка (Сарна). Вона була повна 
добрих діл та милостині, що чинила. І сталося 
тими днями, що вона занедужала й умерла. 
Обмили її і поклали в горниці. А що Лідда лежить 
близько Яффи, учні, почувши, що Петро там, 
послали двох чоловіків з просьбою до нього: «Не 
отягайся прийти аж до нас!» Петро негайно 
рушив з ними. І як прийшов, вони його повели 
наверх у горницю, де всі вдови оточили його з 
плачем, показуючи йому туніки й плащі, що їх 
робила Дорка, бувши з ними. Велівши всім вийти 
з хати, Петро став на коліна й почав молитися, а 
повернувшись до тіла, мовив: «Тавито, встань!» І 
та відкрила свої очі й, побачивши Петра, сіла. Він 
же подав їй руку та й підвів її і, прикликавши 
святих та вдів, поставив її живою. Довідалась про 
це вся Яффа, і багато повірило в Господа.  
 
 

 
На інтернетовому сайті 

http://www.bractwosarepta.pl 
почалась реєстрація на літні табори 2014, які 
проходитимуть в горах. Охочі вже можуть 
записуватися 
 

 
НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 

У продажі є новий номер нашої церковної газети. 
Заохочуємо до читання. 
 
 

 

Діяння  
Апостолів 

9:32-42 



СТАТУТ ПАРАФІЯЛЬНИХ  
ДУШПАСТИРСЬКИХ РАД 

ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ 
 

§ 1. 

Упроваджуючи в життя приписи Кодексу Канонів 
Східних Церков (295 кан.) та приписи 

партикулярного права Української Греко - 
Католицької Церкви, у кожній парафії на території 

Перемисько-Варшавської Архієпархїї 
засновується парафіяльна душпастирська рада, 

далі – Парафіяльна рада, як дорадчий орган 
пароха, що в усіх своїх діях спирається на оцей 
Статут, прийнятий і схвалений архієпископом-

ординарієм архієпархії. 

§ 2. 

До завдань Парафіяльної ради належить: 

– започатковувати й розвивати апостольську 
ініціативу серед парафіян, 

– координувати та узгіднювати апостольські 
заходи, 

– допомагати духовенству в душпастирській 
праці, 

– опікуватися старшими, хворими членами 
парафії та всіми, які отребують допомоги, 

– дбати за красу церковних споруд парафіяльних 
будинків та порядок навколо них, 

– сприяти розвиткові та поглибленню 
молитовного й релігійного життя в парафії, 

– формувати добру опінію про парафію та 
духовенство, 

– сприяти збереженню серед членів 
парафіяльної спільноти церковної та 

національної тотожності, 

– співпрацювати з іншими прицерковними 
організаціями. 

– дбати про фінансове та матеріальне майно 
парафії, 

– якщо будуть такі потреби або обставини – 
виконувати інші завдання, але тільки за виразною 

згодою пароха. 

§ 3. 

Парафіяльна рада є дорадчий орган пароха, але 
не є органом влади та не є юридичною особою, 

тому не має права вживати власної печатки. 

§ 4. 

Справи персональних призначень парафіяльного 
духовенства та організація літургійного життя не 

входять у повноваження Парафіяльної ради. 

§ 5. 

Спірні справи між Парафіяльною радою і 
парохом вирішує єпархіяльний єпископ. 

§ 6. 

У склад Парафіяльної ради входять: 

– парох та його співпрацівники-священики. 

– ректори непарафіяльних церков, що діють на 
території парафії, 

– представники монаших чинів та згромаджень, 
що діють на території парафії, 

– представники світських катехитів і катехиток, 

– представники мирян, 

– представники католицьких братств, рухів та 
організацій, що діють на території парафії. 

§ 7. 

Головою Парафіяльної ради завжди є парох, 
який сам або, у випадку оправданої 

неприсутності, за посередництвом визначеного 
собою представника, головує на зборах. 

Заступник голови не має права рішень від імени 
пароха та Парафіяльної ради 

§ 8. 

Кількість членів Парафіяльної ради має бути 
достосована до розмірів парафії та наявних у ній 

потреб. Однак Парафіяльна рада не повинна 
мати менше, як 6 ані більше, ніж 30 членів. 

§ 9. 

Члени Парафіяльної ради обираються на 
загальних парафіяльних зборах. Про намір 

скликати збори парох зобов’язаний повідомити 
всіх парафіян принаймні на два тижні раніше. 

Половину членів Ради обирають самі парафіяни, 
а решту – призначає парох, враховуючи тих, які 
повинні стати членами Ради згідно з § 6 цього 

статуту. 

§ 10. 

Членом Парафіяльної ради може стати 
парафіянин, який закінчив 18 рік життя, живе 

належним християнським життям та бере участь 
в житті парафії. 

§ 11. 

У час першої зустрічі новообраної Парафіяльної 
ради більшістю голосів треба обрати Президію 

ради у складі: 

– перший заступник голови (мирянин), 

– другий заступник, 

– секретар. 

§ 12. 

У час функціонування Парафіяльної ради 
допускається можливість залучати до її складу 

нових членів. 

 
 



§ 13. 

Протягом 15 днів від обрання Парафіяльної ради 
парох звертається до єпархіяльного єпископа з 

проханням схвалити результати виборів. 
Парафіяльна рада може законно почати свою 

діяльність щойно після отримання єпископського 
благословенства. 

§ 14. 

На засідання Парафіяльної ради, щоб помогти 
вирішити окремі питання, можуть бути запрошені 
в ролі радників інші особи, які, однак, не мають 

права голосувати. 

§ 15. 

Повноваження Парафіяльної ради дійсні 
протягом 5 років. 

§ 16. 

Утрата статусу члена Парафіяльної ради 
стається у зв’язку зі смертю, зреченням або 

виїздом цього члена на постійне проживання 
поза межі парафії. 

§ 17. 
П’ятиразова неоправдана неприсутність члена 

Парафіяльної ради на її зборах може позбавити 
його членства. Про виключення рішають усі 
члени Ради в таємному голосуванні. Щоб 

виключення було правосильне, вимагається 
абсолютна більшість голосів. 

§ 18. 

Утрата членства може також статися внаслідок 
поведінки члена, яка завдає велику шкоду 
парафії, а через це також Церкві. Право 

виключення в такому випадку застерігається за 
єпархіяльним єпископом, який відповідне рішення 

виносить на прохання Парафіяльної ради. 

§ 19. 

Якщо вимагають того обставини, час скликання 
Парафіяльної ради може бути скорочений 

рішенням єпархіяльного єпископа. У такому 
випадку єпархіяльний єпископ сам призначає 

термін і спосіб вибору нової Парафіяльної ради. 

§ 20. 

Засідання Парафіяльної ради повинні 
відбуватися раз на чотири місяці, а також тоді, 

коли виникає така потреба. 

§ 21. 

Кожне засідання Парафіяльної ради повинно 
бути докладно протоколоване, а важніші справи, 
виниклі в ході засідання, доведені до відома всіх 

парафіян (шляхом усного оголошення або 
публікації в «Парафіяльному віснику»). 

 
 

§ 22. 

Денний порядок засідання Парафіяльної ради 
визначає парох, порадившись у Президії ради. 

Крім цього, кожен член Ради має право 
представляти свої завваги та пропозиції до 

спільного обговорення на парафіяльних зборах. 

§ 23. 

Члени Парафіяльної ради повинні брати активну 
участь у духовному та організаційному житті 

парафії. 

§ 24. 

Член Парафіяльної ради має за обовязок брати 
участь в засіданнях Ради та виконувати її 

рішення. 

§ 25. 

Члени Парафіяльної ради мають право та 
обов’язок представляти свої погляди щодо 
парафіяльного душпастирства, суспільної 

діяльності, а також започатковувати нові форми 
праці в парафіяльній спільноті. 

§ 26. 
Фінансові та майнові справи парафії входять у 
повноваження Економічної ради, що її працю 
регулює окремий статут. Парафіяльна рада 

допомагає та підтримує виконування завдань 
Економічною радою. 

§ 27. 

Участь у праці Парафіяльної ради має суспільний 
характер, а тому ніхто не може за працю в ній 

винагороджуватися з церковної каси. 

§ 28. 

Усе те, що в Статуті стверджується про обов’язки 
пароха, такою самою мірою відноситься і до 

адміністратора парафії. 

§ 29. 

Статут парафіяльних рад у Перемисько-
Варшавській Архієпархії набирає чинности від 1 

січня 2003 року. 

§ 30. 

Протягом року від узаконення нового Статуту 
слід в усіх парафіях Архієпархії обрати нові 

парафіяльні ради. 

 

 

Дано при Соборі Святого Івана Хрестителя на 
празник Покрови Пресвятої Богородиці,  

дня 14 жовтня 2002 року Божого. 
 

Перемисько-Варшавський Митрополит 
(-) 

Архієпископ Іван Мартиняк 



РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖЕНЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕДІЛЯ - 11.05.2014 гл. 3 
Розслабленого  
Апп. Ясона й Сосіпатра; мучч. Максима,  
Дади й ін. 
10.00 – Служба Божа 
+ Ярослав Зорена 
14.00 – Служба Божа 
+ Володимир, Марія, Іван, Адам, з р. Кобаринко 
18.00 – Служба Божа 
Про Боже благословення в день 18-их уродин 
Кондрада Йонєц 
 

ПОНЕДІЛОК - 12.05.2014 
9-х мучч. у Кизиці; преп. Мемнона, чудотворця  
7.30 – Служба Божа 
18.00 – Служба Божа 
 

ВІВТОРОК - 13.05.2014 
† Ап. Якова, брата св. Йоана Богослова  
7.30 – Служба Божа 
18.00 – Служба Божа 
 

СЕРЕДА - 14.05.2014 
Переполовення Прор. Єремії  
7.30 – Служба Божа 
18.00 – Служба Божа 
 

ЧЕТВЕР - 15.05.2014 
Свят. Атанасія Великого. аєп. Олександр.  
7.30 – Служба Божа 
 

П'ЯТНИЦЯ - 16.05.2014 
† Преп. Теодосія Печерського , Мучч. Тимотея і 
Маври  
17.00 – Сповідь 
18.00 – Служба Божа 
 

СУБОТА – 17.05.2014 
Муч. Пелагії  
7.30 – Служба Божа 
18.00 – Служба Божа 
 

НЕДІЛЯ - 18.05.2014 гл. 4 
Самарянки  
Муч. Ірини , Преп. Никифора, ігум. Мідійського  
10.00 – Служба Божа 
За дітей які приступають до Святого Врочистого 
Причастя 
+ Гарбовська Тереса 
14.00 – Служба Божа 
+ Андрія, Анну, Марію і за всіх вбитих в селі 
Дибча 
18.00 – Служба Божа 
+ Володимир, Софія, Стефан з р. Вербовий 
 

ВРОЧИСТЕ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ 
В наступну неділю 18 травня 2014 р. в часі 
Божественної Літургії о год. 10.00 наші діти з 
другого класу початкової школи врочисто 
приймуть до своїх серець Ісуса Христа під 
видами Хліба і Вина у найсвятішій Євхаристиії. 
Запрошуємо всіх на це свято парафії. Водночас 
поручаємо наших дітей і їх родини Вашій молитві 
до Всевишнього Господа Бога. Нехай обдоровує 
наших діточок і їх родини всіма ласками які є 
потрібні на дорозі, яка веде до Спасіння. 
 

ДЕКАНАЛЬНИЙ СОБОРЧИК 
ЖИВА ПАРАФІЯ МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ  

З ЖИВИМ ХРИСТОМ 
В суботу 3 травня о год. 10.00 в Гурові 
Ілавецькому за участю Владики Євгена Поповича 
відбувся деканальний соборчик на тему Жива 
Парафія місце зустрічі з Живим Христом. Метою 
зустрічі духовенства і вірних була підготовка до 
єпархіального собору, який проходитиме в жовтні 
2014 р. в Перемишлі. Нашу парафіянку п. Дарію 
Кайда обрано делегаткою ольштинського 
деканату на єпархіальний собор до Перемишля. 
Вітаємо Вас п. Даріє з почесним вибором. 
 

НОВИЙ НОМЕР ЧАСОПИСУ МОЛОДИХ  
ГРЕКО-КАТОЛИКІВ ВАРТИМЕЙ 

В Інтернетовій крамниці eprasa.pl можна вже 
придбати електронну версію другого номеру 
двомісячника молодих греко-католиків ВАРТИ-
МЕЙ. В наступному тижні часопис у друкованій 
формі в парафії. Запрошуємо до читання. 
 

ЗУСТРІЧ З ВЛАДИКОЮ ЄВГЕНОМ 
В понеділок 5 травня в вечері в парафіяльному 
залі відбулася зустріч парафіян Ольштинської 
парафії з преосвященішим владикою Євгеном 
Поповичом. Владика прибув до парафії щоб 
вислухати речення парафіян на тему біжучих 
справ життя парафії. 
 

КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
В СЕРЕДУ 14 ТРАВНЯ 

14 травня 2014 року в Ольштині відбудеться 
чергова катехиза для дорослих присвячена 
літургійній тематиці. В середу о год. 19.45 в 
парафіяльному домі вул. Любельська 12. Прошу 
мати з собою Молитовник Прийдіте Поклонімся і 
щось до нотування. 

о. Павло Поточоний 
 

ПРОБА ХОРУ 
Проба хору відбудеться в найближчий четвер о 
год. 19.30 в парафіяльному домі. Запрошую. 
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