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Вроцлав, дня 30.10.2009 р. 

Число: 09/544 

 

 

 

СТАТУТИ 

ПРЕСВІТЕРСЬКОЇ РАДИ 

ВРОЦЛАВСЬКО-ҐДАНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ  
 

 

 

1. Пресвітерська Рада Вроцлавсько-Ґданської Єпархії є зібранням свяще-

ників, завданням котрих є допомагати Вроцлавсько-Ґданському Владиці 

своєю порадою згідно з приписами права в тих справах, які стосуються 

потреб пастирської діяльності і добра Єпархії (пор. Кан. 264 ККСЦ). 

 

2. Пресвітерську Раду Вроцлавсько-Ґданської Єпархії очолює Вроцлавсь-

ко-Ґданський Владика, який скликає засідання Пресвітерської Ради, го-

ловує на ній, визначає справи, які слід розглянути і допускає справи, за-

пропоновані до обговорення членами (пор. Кан. 269 § 1 ККСЦ). 

 

3. Єпархіяльний Єпископ Вроцлавсько-Ґданської Єпархії повинен зверта-

тись за порадою до Пресвітерської Ради у важливіших справах і ради-

тись у випадках, окреслених загальним правом; однак її згоди протре-

бує тільки у випадках, виразно визначених загальним правом (пор. Кан. 

269 § 2 ККСЦ). 

 

4. У склад Пресвітерської Ради Вроцлавсько-Ґданської Єпархії, крім Пра-

влячого Архиєрея, входять чотирнадцять священиків: 

4.1.  З уряду: 

4.1.1. Протосинкел, 

4.1.2. Синкел, 

4.1.3. Канцлер, 

4.1.4. Єпархіяльний Економ. 

4.2.  З вибору: 

4.2.1. Два протопресвітери, вибрані всіма священиками Єпархії, 
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4.2.2. Чотири священики, по одному з кожного протопресвітерату 

Вроцлавсько-Ґданської Єпархії, вибрані всіма священиками 

Єпархії. 

4.3.  З призначення Вроцлавсько-Ґданського Єпископа: 

4.3.1. Чотири священики, вільно призначені  Вроцлавсько-Ґданським 

Єпископом (пор. Кан. 266 ККСЦ). 

 

5. У виборах членів Пресвітерської Ради Вроцлавсько-Ґданської Єпархії 

активний і пасивний голос мають: 

5.1.  Всі пресвітери, які належать до Вроцлавсько-Ґданської Єпархії. 

5.2.  Інші священики, які мають у Вроцлавсько-Ґданській Єпархії пос-

тійне або тимчасове місце проживання та, одночасно, виконують 

для добра цієї Єпархії певні обов’язки. 

5.3.  Священики-пенсіонери, які проживають на території Вроцлавсько-

Ґданської Єпархії, та якщо вони свого часу виконували послугу в 

цій Єпархії (пор. Кан. 267). 

 

6. Кожний член Пресвітерської Ради (крім тих, які входять з уряду), оби-

рається в окремому голосуванні всіма священиками Вроцлавсько-

Ґданської Єпархії, абсолютною більшістю голосів (50% + 1).  

 

7. Членів Пресвітерської Ради Вроцлавсько-Ґданської Єпархії обирається 

на період п’яти років (пор. Кан. 270 § 1 ККСЦ).  

 

8. Член Пресвітерської Ради Вроцлавсько-Ґданської Єпархії може втрати-

ти свою приналежність до Ради: 

8.1.  Якщо перестав виконувати уряд, завдяки якому став членом Прес-

вітерської Ради; його місце членства у Пресвітерській Раді займає 

наступник на уряді. 

8.2.  Якщо є одним з двох вибраних протопресвітерів і перестав викону-

вати уряд протопресвітера; у цьому випадку до Пресвітерської Ради 

входить на його місце його наступник на уряді протопресвітера. 

8.3.  Якщо попросить на письмі Вроцлавсько-Ґданського Єпископа про 

звільнення з членства у Пресвітерській Раді і якщо Вроцлавсько-

Ґданський Владика, порадившись  з іншими членами Пресвітерської 

Ради, прийме його прохання про звільнення. Якщо цей член був 

призначений Вроцлавсько-Ґданським Єпископом, то Єпископ приз-

начає його наступника. Якщо він був обраний всіма священиками, 

то його наступника вибирають усі священики під час найближчого 

священичого соборчика. 

8.4.  Якщо з поважних причини Вроцлавсько-Ґданський Єпископ звіль-

нить його з членства, порадившись з іншими членами Пресвітерсь-

кої Ради. У тому випадку, якщо цей член був призначений Вроцлав-

сько-Ґданським Єпископом, то його наступника у Раді призначає 

Єпископ. А у випадку, якщо він був вибраний до складу Пресвітер-
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ської Ради голосами всіх священиків, то його наступника обирається 

всіма священиками під час найближчого священичого соборчика. 

 

9. Пресвітерська Рада Вроцлавсько-Ґдаської Єпархії ніколи не може діяти 

без Вроцлавсько-Ґданського Єпархіяльного Єпископа, який повинен та-

кож турбуватись про оприлюднення того, що відбувалось на самій раді 

(пор. Кан. 269 § 3 ККСЦ). 

 

10.  Під час вакантності Вроцлавсько-Ґданського Єпископського Престолу 

Пресвітерська Рада припиняє свою діяльність, а її функції виконує Ко-

легія Єпархіяльних Радників (пор. Кан. 270 § 2 ККСЦ). 

 

11.  Обов’язком Канцлера Вроцлавсько-Ґданської Єпархії є приготувати та, 

разом з Вроцлавсько-Ґданським Єпископом, підписати протокол із зу-

стрічі кожної Пресвітерської Ради. Канцлер також відповідає за належ-

не зберігання документації щодо роботи Пресвітерської Ради Вроцлав-

сько-Ґданської Єпархії. 
 

12.  Статут набирає чинності з днем 15 листопада 2009 р. та зобов’язує аж 

до відкликання. 

 

 

Оцим затверджую Статути Пресвітерської Ради Вроцлавсько-Ґданської 

Єпархії. 

 

 

 

+ Володимир Р. Ющак, ЧСВВ 

                                                    Владика Вроцлавсько-Ґданський 

       

 

            о. Лєслав Лесик 

          Канцлер 

 

 

 

 

 

 

 

 


