
 
 
 

СТАТУТИ ЄПАРХІАЛЬНОЇ ДУШПАСТИРСЬКОЇ РАДИ 
ВРОЦЛАВСЬКО-ГДАНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УГКЦ 

 

 
Згідно з документами ІІ Ватиканського Собору (Lumen Gentium, 37; 

Christus Dominus, 27; Apostolicam Auctoritatem, 10) та згідно Кодексу 

Канонів Cхідних Церков (кан.272-275) проголошую і затверджую Статути 

Єпархіальної Душпастирської Ради Вроцлавсько-Гданської Єпархії УГКЦ: 

 

І. Мета і завдання 
 
1. Єпархіальна Душпастирська Рада є дорадчим органом Вроцлавсько-

Гданського Єпископа і через представників мирян, єпархіального 

духовенства та членів інститутів Богопосвяченого життя репрезентує 

cпільноту Божого Народу цілої єпархії. 

2. Завданням Ради є підтримувати Єпископа у справах, що стосуються 

програмування та координування душпастирської діяльності в єпархії.  

3. До обов`язків Ради належить: 

 

- розпізнавати релігійний та моральний стан життя вірних; 

- ознайомлювати Єпископа з духовними потребами вірних; 

- представляти Єпископу свої думки та пропозиції щодо 

різноманітної душпастирської діяльності в єпархії; 

- ділитися досвідом, шукаючи більш ефективних методів 

душпастирювання; 

- допомагати в підготовці та у здійсненні душпастирської програми; 

- допомагати священикам у душпастирській праці.  

  

ІІ. Члени ради 
 
1. Згідно з діючими канонами, головою Єпархіальної Душпастирської Ради 

є Владика Вроцлавсько-Гданський. 

2. Крім Владики в склад ради входять представники Божого Народу з усіх 

душпастирських середовищ Вроцлавсько-Гданської Єпархії. 

3. Членами Ради з уряду є: вікарій генеральний (протосинкел), синкел, 

ректор Вищої Духовної Семінарії, директор Карітас Єпархії, керівники 

душпастирського та катехитичного відділів, єпархіальний душпастир дітей 

і молоді, а також душпастир родин. 

4. Після відповідної консультації, Єпископ зараховує до складу Ради 

також: 

- одного декана; 

- одного священика з кожного деканату; 
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- представників греко-католицького монашества, по одній особі з 

кожного, як чоловічого так і жіночого, згромадження;  

- одного представника світських катехитів; 

- мирян, які належать до парафіяльної ради, по одній особі з кожного 

деканату;  

- одного представника з товариств і католицьких рухів, що діють на 

території цілої єпархії і мають статути затверджені Єпископом.  

5. Під час проведення соборчика духовенства Вроцлавсько-Гданської 

Єпархії, Єпископові будуть запропоновані кандидати до Душпастирської 

Ради з числа духовенства і вірних світських, як про це згадується в 4 

пункті. 

6. В особливих випадках, залежно від потреб, єпископ може покликати ще 

інших членів Ради, однак їх число не може перевищувати 10% її 

актуального складу. 

7. Каденція членів Ради по призначенню триває протягом їх церковної 

служби, інші члени призначуються на 5 років. 

8. Якщо єпархіальний престол стає вакантним, то автоматично перестає 

діяти Єпархіальна Душпастирська Рада. 

 

ІІІ. Спосіб дії 
 
1. Єпархіaльну Душпастирську Раду очолює Вроцлавсько-Гданський 

Єпископ. Він скликує засідання Ради, встановлює порядок праці і 

проводить її особисто або доручає це своєму делегатові.  

2. Засідання Ради відбуваються один раз в році. У випадку конечної 

потреби можуть бути скликані частіше.  

3. Під час першого засідання, члени Ради обирають, більшістю голосів, 

секретаря і його заступника. Обов’язок секретаря Ради - це писання 

протоколів перебігу і змісту нарад, повідомлення про засідяння Ради, 

збирання документації зв’язаної з працею Ради і підготовка повідомлень з 

нарад. 

4. Якщо секретар Ради не може виконувати свої функції, обов’язки 

переймає його заступник.  

5. З-поміж членів Ради, абсолютною більшістю голосів, може бути вибрана 

комісія з-декількох осіб, які разом з єпископом, секретарем та його 

заступником будуть підготовляти зустрічі членів Ради і проектувати 

програму праці. 

6. Рада має колегіальний характер дій, і свої думки виражає більшістю 

голосів у відкритому голосуванні. 

7. Лише Єпископ має право публікувати справи, які розглядаються під час 

засідань Душпастирської Ради.  

8. На засідання Ради присвяченій якійсь конкретній темі, можуть бути 

запрошені компетентні особи, які не входять до складу Ради.  

9. Праця в рамах Душпастирської Ради має суспільний характер. В 

поодиноких випадках єпархіальний Єпископ може прийняти рішення про 
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повернення коштів зв’язаних з доїздом котрогось з членів Душпастирської 

Ради. 

 
 
ІV. Кінцеві постанови 
 
1. Секретаріат Єпархіальної Душпастирської Ради знаходиться у Вроцлаві, 

в приміщеннях Консисторії Вроцлавсько-Гданської Єпархії. 

2. Здійснювати зміни в постановах Статутів може тільки Владика 

Вроцлавсько-Гданський на прохання Ради, чи з власної ініціативи. 

3. Cтатути набувають дійсності від 15 лютого 2005 р. i є обов’язковими аж 

до відкликання. 

  

  

+ Володимир Р. Ющак, ЧСВВ 
     Владика Вроцлавсько-Гданський 

  
  
Вроцлав, дня 30 січня 2005 р. 
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