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СТАТУТИ ПАРАФІЯЛЬНИХ ДУШПАСТИРСЬКИХ РАД 

ВРОЦЛАВСЬКО-ГДАНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

 

 

1. Назва, територія діяльності, осідок і статутні цілі 
 

§ 1. Впроваджуючи в життя постанови другого Ватиканського Собору, 

приписи Кодексу Канонів Східних Церков (кан. 295) та приписи партикулярного 

права УГКЦ поручається, щоб у кожній парафії Вроцлавсько-Гданської Єпархії, 

якщо існує така потреба, була покликана парафіяльна душпастирська рада, як 

дорадчий орган пароха, котрий повинен служити парафіяльному душпастирству 

допомогою і радою. 

§ 2. Якщо один священик обслуговує дві або три парафії може бути покликана 

одна парафіяльна душпастирська рада для всіх парафій. На це однак мусить бути 

згода щонайменше двох третин парафіян присутніх на виборчих парафіяльних 

зборах кожної парафії. У такому випадку кожна парафія повинна мати 

пропорційну до числа парафіян кількість своїх членів у парафіяльній раді. 

§ 3. Заснованому дорадчому органу надається назва: ,,Парафіяльна 

душпастирська рада греко-католицької парафії під покровом ............................. 

в.........................”. 

§ 4. Парафіяльна душпастирська рада своєю діяльністю охоплює територію даної 

парафії і має свій осідок при її пароху. 

§ 5. Спірні справи поміж парафіянами та парохом відносно потреби існування 

парафіяльної душпастирської ради в даній парафії вирішує єпархіяльний єпископ.  
§ 6. Парафіяльна рада є спільнотою людей одної віри, об’єднаних любов’ю 

Христовою і надією, що ставлять собі за мету розвиток Греко-католицької 

Церкви, християнську формацію власної особи, а також своїх родин і розвиток 

євангелізаційної діяльності серед загалу парафіян. Парафіяльна рада охоплює 

своєю діяльністю все парафіяльне життя, надаючи допомогу у виконанні місії 

Церкви. Поставлену мету парафіяльна рада реалізовує через молитву, духовні 

вправи, добрі справи, особисту працю для загального добра і поширення 

християнської культури. Всі напрямки діяльності парафіяльної ради мають за 

завдання розвиток християнського життя, надання безінтересовної духовної і 

матеріальної допомоги та освячення людської праці. 

§ 7. Виконання цих завдань вимагає від членів парафіяльної ради великої 

духовної зрілості і відповідного рівня релігійних знань. Тому члени ради 
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повинні постійно поглиблювати своє внутрішнє життя і релігійні знання через 

літературу, слухання лекцій і участь в курсах або семінарах.  

§ 8. Найважливішими завданнями парафіяльної душпастирської ради є : 

- розбуджування і розвиток апостольської ініціятиви серед парафіян; 

- координація – узгіднювання апостольських дій; 

- допомога духовенству у душпастирській праці; 

- опіка над старшими, хворими та потребуючими членами парафії; 

- старання про красу та порядок церковних споруд та інших 

парафіяльних будинків; 

- старання про розвиток та поглиблення молитовного і релігійного життя 

у парафії; 

-   формування доброї опінії про парафію та духовенство. 

 

2. Компетенції 
 

§ 9. Парафіяльна рада є дорадчим органом пароха в усіх справах парафії, але 

не є органом влади і не є юридичною особою. 

§ 10. Справи персональних призначень парафіяльного духовенства не входять 

в обсяг компетенцій парафіяльної ради. 

§ 11. Парафіяльна душпастирська рада може мати свій фінансовий фонд до 

якого доступ мають за взаємною згодою голова, заступник голови та скарбник. 

§ 12. Фонд парафіяльної душпастирської ради творять: 

-  гроші з оподаткування парафіян на потреби утримання церкви; 

-  гроші з господарчої діяльності що її веде парафіяльна душпастирська рада; 

-  пожертви від спонсорів; 

-  дохід з продажу офірок, релігійної літератури та інших девоціоналій, що їх 

провадить парафіяльна рада; 

Гроші з церковної таци не підлягають компетенції парафіяльної ради. 

§ 13. Гроші з фонду парафіяльної душпастирської ради можуть бути 

призначені лише на потреби утримання церковних споруд та іншу парафіяльну 

діяльність згідну зі статутами, або на загально-єпархіяльні потреби за рішенням 

єпархіяльного єпископа. Контролю церковної каси проводить декан та єпископ в 

часі канонічної візитації. 

§ 14. Парафіяльна рада після дискусії відносно справи, яку їй представлено, 

має право приймати рішення; вони є висловом думок і приготуванням 

відповідей, а отже порадою для пароха, котрий є зобов’язаний сумлінням цю 

пораду вислухати і з нею рахуватися, а якщо визнає її за слушну - повинен в міру 

можливості постанови парафіяльної ради впроваджувати в життя.  

§ 15. До виконання постанов парафіяльної ради є необхідне активне 

заангажування членів ради, яким парох може призначити виконання конкретних 

завдань.  

§ 16. Якщо реалізація якоїсь постанови ради на думку пароха не є з певних  

причин можлива, парох повинен свою позицію відносно членів ради 

обгрунтувати. 

§ 17. Спірні справи між парафіяльною радою і парохом вирішує  єпархіяльний 

єпископ. 

 

3.Склад і кількість 
 

§ 18. У склад парафіяльної ради входять: 

- парох і його співпрацівники священики; 
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- ректори непарафіяльних церков, що є на території парафії; 

- представники монаших чинів, що функціонують на території парафії; 

- представники світських катехитів і катехиток; 

- представники брацтв, рухів і католицьких організацій, що функціонують на 

території  парафії; 

- представники мирян; 

§ 19. Головою парафіяльної ради є завжди отець парох (адміністратор), який 

сам, або в разі оправданої неприсутності через визначеного заступника головує 

на зустрічах. Заступник Голови не має права піднімати рішень в імені пароха та 

парафіяльної ради. 

§ 20. В часі першої зустрічі новообраної парафіяльної душпастиської ради 

абсолютною більшістю голосів належить вибрати: 

- заступника голови; 

- секретаря; 

- скарбника; 

§ 21. Число членів парафіяльної душпастирської ради має бути достосоване до 

величини парафії та існуючих проблем. Парафіяльна рада не повинна однак мати 

менше як 5 ані більше як 30 членів. 

§ 22. Половину членів парафіяльної душпастирської ради вибирається 

абсолютною більшістю голосів в часі загальних зборів парафіян проголошених 

отцем парохом щонайменше два тижні скоріше, а другу половину членів 

призначує сам парох (адміністратор). 

§ 23. Членом парафіяльної ради може бути обраний кожен член парафії 

(парафіянин та парафіянка) який закінчив 18 рік життя, живе прикладним 

християнським життям, приступає до Святих Тайн та систематично бере участь 

у Службі Божій. 

§ 24. В період функціонування ради допускається можливість залучення 

нових членів парафіяльної ради самим парохом, або згідно з пропозиціями 

дійсних членів ради за згодою пароха. 

§. 25. Найпізніше протягом тижня від вибрання членів парафіяльної 

душпастирської ради, чи залучення нових членів ради, парох звертається до 

єпархіяльного єпископа з проханням про затвердження складу парафіяльної 

душпастирської ради, подаючи іменний склад обраної ради, яка щойно після 

одержання єпископського затвердження може правосильно діяти. 

§ 26. На засідання парафіяльної ради, для вирішення окремих питань, можуть 

бути запрошені в ролі радників особи, що не входять до складу ради. 

 

4. Повноваження 
 

     § 27. Повноваження парафіяльної ради є дійсні протягом 4 років. Існує 

можливість продовження повноважень у незмінному складі, рекомендується 

однак, щоб частина складу парафіяльної ради була змінена. 

     § 28. Особа котра є членом  парафіяльної ради протягом 3 каденцій 

безперервно повинна хоча б  одну каденцію пропустити. 

     § 29. Втрата статусу члена парафіяльної ради відбувається у зв’язку зі 

смертю, у разі відмови, або виїзду з території парафії. 

     § 30. Член ради, що залишає парафію, але висловлює бажання подальшої 

співпраці, може членство зберегти за згодою пароха. 

     § 31. П’ятикратна неоправдана неприсутність на зборах парафіяльної 

душпастирської ради позбавляє членства. 



 4 

     § 32. Втрата членства може також наступити у випадку поведінки, що 

суперечить статуту ради та християнській гідності. Таке рішення приймає парох 

після представлення причин виключення. Член парафіяльної ради, проти якого 

висуваються звинувачення, повинен бути присутнім на засіданні ради і має 

право до захисту. 

     § 33. Розгляд справи звинувачуваного члена парафіяльної ради на засіданні 

ради не буде розглядатися, якщо ця особа звернеться з відповідним проханням і 

одночасно добровільно відмовиться від подальшого членства у парафіяльній 

раді. 

     § 34. Парафіяльна рада може саморозпуститися  з пропозиції принаймі 2/3 

кількості членів. 

     § 35. Зміна пароха вимагає переобрання парафіяльної ради. 

     § 36. Якщо цього вимагають обставини каденція поодинокої парафіяльної 

душпастирської ради може бути скороченою єпархіяльним єпископом ще перед 

закінченням реченця. У таких ситуаціях єпархіяльний єпископ призначає термін 

виборів нової ради. 

      

5. Засідання 
   

      § 37. Головуючим на засіданнях парафіяльної ради є парох або визначений 

ним заступник. 

      § 38. Періодичність засідань парафіяльної ради залежить від рішення 

пароха і актуальних проблем парафії. Засідання повинні відбуватися 

щонайменше раз на квартал. Принаймі раз на рік повинно відбутися відкрите 

засідання парафіяльної ради, щоб вірні могли запізнатися з її рішеннями. 

      § 39. Порядок нарад і теми, які мають бути обговорені, визначає парох у 

співпраці принаймі з деякими членами парафіяльної ради. Порядок денний 

засідання має бути поданий раніше до відома всіх членів ради. 

      § 40. Члени парафіяльної ради мають право порушувати всі важливі 

питання у парафії. Порядок нарад на закінченні повинен мати пункт „вільні 

пропозиції”. 

      § 41. Члени парафіяльної ради мають право також пропонувати теми 

наступних засідань. 

      § 42. Кожне засідання парафіяльної ради повинно бути докладно 

протоколоване. Протокол потрібно зачитати і затвердити на наступному 

засіданні ради. 

 

6. Права і обов’язки членів парафіяльної ради 
 

       § 43. Члени парафіяльної ради повинні брати участь у духовному і 

організаційному житті прафії. Їх зобов’язує жертовна праця для добра Церкви і 

парафіяльної спільноти. 

       § 44. Обов’язком члена парафіяльної ради є участь у засіданнях 

парафіяльної ради і в реалізації рішень ради. 

       § 45. Члени парафіяльної ради мають право і обов’язок висловлюватися на 

тему парафіяльного душпастирства, суспільної діяльності в парафіяльній 

спільноті та ініціювати нові форми праці. 

       § 46. Участь у парафіяльній раді є пристижною суспільною працею і ніхто 

не може побирати за неї винагородження з церковної каси.  
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7. Статути і їх затвердження 
 

 

§ 47. Cтатути душпастирських парафіяльних рад входять в життя у 

Вроцлавсько-Гданській Єпархії з днем 1 березня 2002 р. і обов’язують до 1 

березня 2010 р. 

§ 48.  Стутути обов’язують всі парафіяльні ради, вже існуючі як і нові щойно 

покликані. Попередні статути тратять свою правосильність. 

§ 49. Парафіяльні ради покликані перед днем 1 лютого 2002 р. закінчують 

каденцію своєї праці після чотирьох років від дня їх покликання.  

§ 50. Парафіяльні ради які були вибрані перед днем 1 березня 1998 р. 

закінчують з днем 1.03.2002 р. свою каденцію і на їх місце мають бути вибрані 

нові парафіяльні душпастирські ради. 

 

Дано при соборі у Вроцлаві, дня 7 лютого 2002 р. 

 

 

         + Володимир Р. Ющак, ЧСВВ  

         Владика Вроцлавсько-Гданський 

 


