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.DIRECTORY: 
  

Parish Office:  
727– 576 - 1001 

  

Fr. Barytskyy’s Cell Phone: 
 

216-269-6829 
  
  

Parish Office e-mail: 

bbarytskyy@gmail.com  
  

Parish Office Hours:   
Monday through Friday  
 10:00 AM - 2:00 PM   

 
 Parish Hall Rental :   
(727) 576-1001  

  

 Confessions: 
  

Confession  - 15 minutes 

before the Liturgy or by 

request 
 

Baptisms: 
Arrangements must be made by 
parents through the Rectory 
Office to schedule baptisms and 
arrange for Pre-Baptism 
classes. All parents expecting to 
baptize their first child are to 
attend Pre-Baptism classes. 
   
 

Weddings: 
Arrangements should be made 
with a priest through the Rectory 
Office at least six months prior 
to the desired date. All couples 
must attend Pre-Cana classes 
which are normally scheduled in 
March. 
   

Funerals: 
Arrangements are made with the 
Rectory Office through the 
funeral director before 
publication in the newspapers. 

1st Sunday after Pentecost - Sunday of All Saints  May 30, 2021 

Most Rev. Bohdan J. Danylo, Bishop of St. Josaphat Eparchy in Parma  

          
Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor 

e-mail: bbarytskyy@gmail.com  
 

Choir Director: Nadia Sawa 

Weekdays: Ukr. - Eng. Cantor:   

                   Irene Popovich 
 

      DIVINE LITURGY SCHEDULE:  

    Sunday:  8:30 AM in English  •  10:00 AM in Ukrainian with Choir 

           Weekdays: 8:30 AM - Holy Days: 9:00 AM & 7:00 PM 

 

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 

SUNDAY, May 30  1st Sunday after Pentecost - Sunday of All Saints  

 8:30 AM  Health and Blessing for Lisa & Rose by Bill & Barbara Wis (Eng) 

10:00AM  Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan 

Panachyda for  † American - Ukrainian Veterans  

БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ / CHARITY CONCERT in Parish Hall 

 

MONDAY, May 31   Civil Holiday: Memorial Day  

9:00 AM   † Deceased American - Ukrainian Veterans by Fr. Bohdan   

 

TUESDAY, June 1   
8:30 AM    † Leon Holrhschemeyer by Marylin Clarke 

 

WEDNESDAY, June 2      

 8:30 AM † Members of Malfi Family by Theresa Galante 

 

THURSDAY, June 3  
8:30 AM  † Fr. Roman Badiak by Sonja Storoshenko 

 

FRIDAY, June 4      

8:30 AM   † Roman Petryna - 40th Day by Orysia Johnson 

 

SATURDAY, June 5    
8:30 AM  Health and Blessing for Michael & Anna Nasevich - 70th Wedding Ann. 

 

SUNDAY, June 6  2nd Sunday after Pentecost  

 8:30 AM  † John Neal by Kathie Senyk (Eng) 

10:00AM  Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan  

 

This Week’s Readings 

Epistle: Hebrew 11:38-12:2  

Gospel: Matthew 10:32-33; 

37-38; & 19: 27-30 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Romans 2:10-16 

Gospel: Matthew 4:18-23  

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для нашої парафії. 
НЕДІЛЯ ВСІХ СВЯТИХ  

Сьогодні, в першу неділю після зіслання Святого Духа, церква вшановує людей, які стали храмом Духа святого 

і своїм життям осягнули небо.  

Святість — це життя за Божими заповідями, це щоденне сповнювання Божої волі, це постійна вірність 

обов'язкам свого стану, або коротко: святість - це святе Євангеліє в практиці. Наш слуга Божий митрополит 

Андрей Шептицький гарно сказав про значення Євангелія для нашого життя і святости. "На мою думку, — каже 

він, — причиною наших невдач і усіх язв нашого церковного й національного життя є те, що християнство, 

вчення Євангелія замало відносимо до себе і замало передаємо його як святість душі... Євангеліє - це дорога до 

неба, це життя без плями, без закидів, без пороків, це життя чисте, невинне, святе, в якому смертна людина 

зривається до того, щоб ревнувати з небесними ангелами. Євангеліє - це хресна дорога на гору Голготу. 

Християнське життя - це життя, в котрому людина двигає хрест, терпить і йде слідом за Ісусом Христом... 

Життя по Євангелію - це надприродне життя Божої благодати, це життя Божої любови й жертви для Бога, або 

одним словом: це життя, в якому людина шукає і змагає до святости" (Про виховання).  

————————————————————————————————————————————— 

ПІСТ СВЯТИХ АПОСТОЛІВ - ПЕТРІВКА  

“Хто молиться і постить, той має два крила, легші від самого вітру"  (Святий Йоан Золотоустий).  

Піст святих апостолів у нашій Церкві триває від неділі Всіх святих до 29 червня — празника святих Апостолів Петра 

й Павла. Святі апостоли молитвою і постом готувалися до Зіслання Святого Духа. Вони багато молилися й постили, 

доки почали проповідувати святе Євангеліє. Після молитви й посту вони висвячували нових пресвітерів на 

апостольську працю, як це читаємо в Діяннях апостолів: "Вони настановили їм по церквах пресвітерів, а після 

молитви й посту передали їх Господеві, в якого ті увірували". Святий Йоан Золотоустий свідчить, що "апостоли 

майже завжди постили".  

Тож і свята Церква з давніх-давен молитвою і постом приготовляє своїх вірних до великого празника Святих 

верховних апостолів Петра й Павла, пам'ять яких святкуємо 29 червня, а наступного дня ще й Собор 12 апостолів. 

Він знаний також як піст святих апостолів, піст Апостольський, піст Петрів і піст літній. Наш народ зве його 

Петрівкою.  

ЦЕРЕМОНІЯ ОФІЦІЙНОГО ВВЕДЕННЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ  

Пастирсько - Дорадчого Комітету: Христини Леді і Наді Сави відбудеться в неділю 13 червня під час 

Літургії  на 10 годину дня. Діючі члени комітету: Іван Черкас, Анатолій Попович, Др. Ярема Клос, 

Михайло Головко, Ліна Сливка і Роман Волошин. Всі вони є шанованими та активними парафіянами з 

гарною репутацією. 

Зазначте календар!!! Святкування Дня Батька! 
Барбекю - смажені ковбаски та інше …  Неділя, 13 червня, відразу по 

Службі Божій. 

 

ДЕНЬ БАТЬКА 20 –ГО ЧЕРВНЯ    Відзначимо святочною Службою Божою 

Якщо ви хочете, щоб згадати вашого батька на Службі Божій в цей день, поверніть конвертку, яку знайдете 

у вашій коробці, визначену як “FATHERS DAY REMEMBRANCE” - виповніть чітко, подайте ім’я та чи 

живий чи покійний, киньте до збіркового кошика, або перешліть до отця Богдана. 

 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ   Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі на цей рік.  

 

ВАРЕНИКИ НА ПРОДАЖ/ PIEROGIES FOR SALE  

з картоплею, а також з капустою і грибами. Ціна - $ 6.00 за дозу. 

 

ПОЖЕРТВА 

Шановні парафіяни та гості, якщо ви хочете зробити пожертву на парафію, це можна зробити через наш 

веб-сайт - https:www.epiphanyukrch.com, систему PayPal.  Там є кнопка «Пожертвувати» 



Collections: May 23, 2021 

1st D. Liturgy:         $332.00          

2nd D. Liturgy:       $545.00                                              

A/C:                          $5.00 

Candles:                   $38.00                    

Pierogis:                   $49.00 

Total:                        $969.00 
 

May God bless and reward your generosity you 
show to Him and this Parish! 

 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND TESTAMENT! 

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ! 
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Welcome all parishioners and visitors to our Church Epiphany of Our Lord.  May the Lord God bless us as we gather in prayer.  

Sunday of All Saints 

Today is the Sunday of All Saints. We remember all of those who have been filled with the Holy Spirit, who 

have been trans-formed by our Lord and His love, as well as the great pillars of the Church who first answered our 

Lord’s call to seek the first the Kingdom of God. The root meaning of the word “saint” is holy, and we are 

reminded today that the great cloud of witness-es whose names and stories are celebrated openly in the Church, as 

well as those whose holiness is not famous. For the Lord’s blessing is for all in every generation who respond to 

Him with obedience, faith, humility, and love, whether they are widely known or not.  

The good news of the gospel is that we are all called to become holy, actually to become saints. No matter who we 

are, what mistakes we have made in our lives, no matter what our circum-stances are, we are all able to find the 

healing and fulfillment that the saints have known.  

 

STS. PETER & PAUL FAST  
Sts. Peter & Paul Fast begins from the Sunday of All Saints and continues until the Feast of Sts. Peter & Paul on 

June 29th. This Fast is observed by the faithful of the Eastern Churches. Having rejoiced for fifty days following 

Pascha, the Resurrection of Jesus Christ, the Apostles began to prepare for their departure from Jerusalem to spread 

Christ's message throughout the world. According to Sacred Tradition, as part of their preparation, they began a 

fast with prayer to ask God to strengthen their resolve and to be with them during their missionary efforts as they 

spread the Gospel.  

INSTALLATION OF NEW PAC MEMBERS 

 On Sunday, June 13 at the 10:00 AM Divine Liturgy we will have the installation ceremony for the new 

members of the Pastor’s Advisory Council (PAC) of our Parish, Epiphany of our Lord:  

Christine Leddy and Nadia Sawa.  

Current PAC Members are: John Czerkas, Anatol Popovich, Dr. Jarema Klos, Mykhaylo Golowko, Lena 

Slywka & Roman Woloshyn. They are practicing and very active parishioners in good stand at our parish.  

 

Mark your Calendar!!! 

FATHER’S DAY BBQ & FAMILY FUN DAY! 
SUNDAY, JUNE 13th  11:30 am 

 

FATHERS DAY - SUNDAY, JUNE 20 

If you wish to have your Father remembered at the Liturgy celebrate that day, please return the “special envelope” 

in your boxes no later than June 17th. Please print the name clearly and state whether LIVING or DECEASED. 
 

DIVINE LITURGY INTENTIONS: Please make your request for a Divine Liturgy for 2021. Call or ask Fr. Bohdan. 

VOLUNTEER NEEDED  
Our parish of the Epiphany 

are looking for a  

volunteer (woman or man) 

who can be manage the  

parish kitchen for  

AutumnFest on the second  

Saturday and  

Sunday of November 2021. 
 

СКАРБИНКА МУДРОСТІ 

 Хто побожно i часто слухає 
Службу Божу, той не загине 

наглою i несподіваною смертю 
(св. Августин).  
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FATHER’S DAY BBQ &  

FAMILY FUN DAY! 
SUNDAY, JUNE 13th   

11:30 am 



 

FIRST SUNDAY AFTER PENTECOST  

(Sunday Of All Saints)  

 

Troparion (8): You came down from on high, O Merciful One, and accepted three days of burial to free us from our suffer-

ings. O Lord, our life and our resurrection, glory be to You.  

 

Troparion (4): Your Church throughout the world, O Lord, is clothed with the blood of Your martyrs as with fine linens 

and purple robes; and so the Church cries out to You, O Christ our God: Send down Your goodness upon Your people; 

grant peace to Your Church and great mercy to our souls.  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and for ever and ever: Amen.  

 

Kontakion (8): To You, O Lord, Author of all creation; the universe offers the God-bearing martyrs as the first-fruit of na-

ture. Through their prayers and the intercession of the Mother of God preserve Your Church, Your dwelling place, in perfect 

peace. O most merciful One.  

  

Prokimenon (8): Make vows to the Lord, your God, and fulfill them.  

Verse: God is made known in Judah; in Israel His name is great.  

Second Prokimenon (4): God is wondrous in His saints, the God of Israel.  

Verse: In the churches bless God, the Lord from the well-spring of Israel.  

 

Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Hebrews (Heb 11,33-40;12,1-2)  

Brethren: All saints, who by faith conquered kingdoms, did what was righteous, obtained the promises; they closed the 

mouths of lions, put out raging fires, escaped the devouring sword; out of weakness they were made powerful, became 

strong in battle, and turned back foreign invaders. Women received back their dead through resurrection. Some were tor-

tured and would not accept deliverance, in order to obtain a better resurrection. Others endured mockery, scourging, even 

chains and imprisonment. They were stoned, sawed in two, put to death at sword’s point; they went about in skins of sheep 

or goats, needy, afflicted, tormented. The world was not worthy of them. They wandered about in deserts and on mountains, 

in caves and in crevices in the earth. Yet all these, though approved because of the faith, did not receive what had been 

promised. God had foreseen something better for us, so that without us they should not be made perfect. Therefore, since we 

are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us rid ourselves of every burden and sin that clings to us and persevere 

in running the race that lies before us while keeping our eyes fixed on Jesus, the leader and perfecter of faith. For the sake of 

the joy that lay before him he endured the cross, despising its shame, and has taken his seat at the right of the throne of God.  

 

Alleluia Verses:  

Verse: The Just call and the Lord hears and rescues them in all their distress.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: Many are the trials of the just man, but from them all the Lord will rescue him.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Mt 10,32-33,37-38;19,27-30)  
The Lord said to his disciples: “Everyone who acknowledges me before others I will acknowledge [him] before my heaven-

ly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father. Whoever loves father or mother 

more than me is not worthy of me and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me; and whoever does 

not take up his cross and follow after me is not worthy of me.” Then Peter said to him in reply, “We have given up every-

thing and followed you. What will there be for us?” Jesus said to them, “Amen, I say to you that you who have followed me, 

in the new age, when the Son of Man is seated on his throne of glory, will yourselves sit on the twelve thrones, judging the 

twelve tribes of Israel. And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands 

for the sake of my name will receive a hundred times more, and will inherit eternal life. But many who are first will be last, 

and the last will be first.”  

 

Communion Verse:  
Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the highest.  

Exult, you just, in the Lord: praise from the upright is fitting.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



 

1-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА  

(Неділя Всіх Святих)  

 

Тропар (8): З висоти зійшов Ти, Милосердний, і триденне погребення прийняв Ти, щоб нас звільнити від 

страждань. Життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі!  

 

Тропар (4): Церква Твоя, Христе Боже, по всьому світі, немов багряницею і вісоном, прикрасилася кров’ю 

Твоїх мучеників, і через них кличе до Тебе. Пошли народові Твоєму Свої благодаті, даруй світові мир і 

душам нашим велику милість.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

 

Кондак (8): Тобі Господи, творцеві природи вселенна приносить, як первістки творіння, богоносних 

мучеників. Їхніми молитвами, Богородиці ради, збережи, Багатомилостивий, Церкву Твою і народ Твій в 

глибокому мирі.  

 

Прокімен (8): Помоліться і хвалу віддайте Господеві, Богу нашому.  

Стих: Відомий Бог у Юдеї, в Ізраїлі велике ім’я Його.  

Прокімен (4): Дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів.  

 

Апостол: До Євреїв послання св. апостола Павла читання. (Євр. 11,33-40;12,1-2)  

Браття, святі, що вірою підбили царства, чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі 

левам, силу вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні проявили 

мужність, наскоки чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші 

загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші наруг і бичів зазнали та 

ще й кайданів і в’язниці; їх каменовано, розрізувано пилою, брано на допити; вони вмирали, мечем забиті; 

тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені; вони, яких світ був невартий, блукали 

пустинями, горами, печерами та земними вертепами. І всі вони, дарма що мали добре засвідчення вірою, не 

одержали обіцяного; бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли досконалість.  

Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко 

обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючися пильно в Ісуса, засновника й 

завершителя віри, який замість радости, що перед ним була» витерпів хрест, на сором не звертаючи уваги, і 

який возсів праворуч Божого престолу.  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих: Візвали праведні, і Господь почув їх.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Багато в праведника злиднів, але з усіх них Господь його рятує.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Євангелія:  (Мт 10,32-33,37-38;19,27-30)  
Сказав Господь своїм учням, кожний, отже, хто визнає мене перед людьми і того я визнаю перед моїм 

Отцем небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина 

або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого хреста й не йде слідом за мною, той 

недостойний мене.  

Тоді озвався Петро і сказав до нього: “Ось ми покинули все і пішли за тобою; що будемо за те мати?” Ісус 

відповів їм: “Істинно кажу вам: Ви, що пішли за мною: як новий світ настане, коли Син Чоловічий сяде на 

престол своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І 

кожний, хто задля імени мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в сто раз більше 

одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими.”  

 

Причасний Стих:  
Хваліть Господа з небес, хваліте Його на висотах.  

Радуйтеся, праведні, в Господі, правим належить похвала.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  



 

ПАРАФІЯЛЬНА РАДА як форма реалізації активної участі мирян 

у розбудові власної парафії 

 

Отець як парох чи адміністратор окремо взятої парафії відповідальний за душпастирську 

опіку над своїми парафіянами. Така душпастирська опіка включає відповідальність за 

проповідь Євангелії, турботу про духовний поступ вірних у їх житті з Богом, уділення 

Св.Таїнств, а також обов’язок провадити в молитві усю спільноту, заохочувати мирян до 

активної участі у богослужіннях й добрих ділах християнського милосердя. Також парох 

зобов’язаний шанувати й підтримувати служіння мирян з метою пожвавлення парафіяльного 

життя, і в такий спосіб, кращого здійснення місії Церкви. Парох чи адміністратор парафії 

покликаний дбати про те, аби усі парафіяни відчували власну відповідальність за розвиток 

парафіяльного життя. 

І духовенство і миряни покликані, в першу чергу, до постійного навернення, преображення і 

оновлення власного життя силою нового життя, дарованого Воскреслим Господом. Таке 

навернення включає покликання до святості, покликання бути свідком Христа і проповідником 

Євангелії, реалізацію діл християнського милосердя і служіння потребам бідних та 

потребуючих, втілення принципів справедливості, любові та миру у реаліях щоденного життя. 

Усі вірні Христові – і духовенство, і миряни – несуть відповідальність за реалізацію 

спасительної місії Церкви у світі, кожен у свій спосіб, і на своєму місці. 

Сучасна доба ставить перед нами вимогу переосмислити моделі управління парафією та 

ведення організаційних справ, взявши до уваги документи ІІ Ватиканського Собору та інші 

церковні рішення. В першу чергу, мова йде про необхідність впровадження «Парафіяльної 

Ради» у загальну організацію діяльності поодинокої парафії. 

Про необхідність діяльності «Парафіяльної Ради» сказано в 295-му каноні Кодексу Східних 

Католицьких Церков: «У парафії повинні бути, згідно з приписами партикулярного права 

власної Церкви свого права, відповідні ради, які займалися б пастирськими й економічними 

справами». 

Слід пригадати наступні аргументи богословського характеру на користь діяльності таких 

«Парафіяльних Рад», взяті з документів ІІ Ватиканського Собору: 

А) принцип соборності Церкви, згідно якого парафію творять разом і духовенство і миряни 

будучи одним Божим Народом, виразно наявним в конкретному місці; 

Б) принцип єдності Народу Божого, яка плекається завдяки гармонійному поєднанню різних 

дарів, талантів та служінь Святого Духа, яких ніколи не бракувало Церкві Божій; 

В) принцип співвідповідальності кожного охрещеного члена Церкви (іншими словами, 

Христового вірного) за долю та добробут Церкви, взявши до уваги, зокрема, і принцип 

субсидіарності, як обов’язку кожного прилучитися в міру своїх сил до розбудови Церкви Божої 

у межах конкретної парафії. 

Сучасна доба вимагає активного залучення мирян у життя парафії, оскільки Церква – це 

колегіальна, соборна дійсність. Парох чи Адміністратор парафії повинен, перш ніж прийняти 

важливе рішення стосовно життя всієї парафії, порадитися із членами Парафіяльної Ради, бо 

Рада є консультативним органом, який покликаний допомагати парохові. 



 

Наради за участю духовенства і членів Ради повинні проходити в атмосфері молитви та 

братерської пошани одне до одного, у відкритості до спонукання Святого Духа. Парох повинен 

бути присутнім на зборах Ради та їх очолювати, оскільки він представляє законно всі інтереси 

парафії та має право підпису під усіма легальними документами, які стосуються діяльності його 

парафії. На обговорення Ради виносяться різні питання, зокрема: представлення пасторального 

плану, розробленого духовенством, різні пасторальні програми праці з людьми різних вікових 

категорій та потреб, питання покращення богослужбового життя парафії, покращення 

катехизації, організація праці з молоддю, проведення літніх таборів, організація реколекцій, 

підготовка різних молитовних акцій, оздоблення храму, підтримка порядку у храмі, відвідування 

хворих парафіян на дому, організація гуртка із вивчення Біблії, євангелізаційні програми для 

молодих подружж, робота молитовних груп, видання парафіяльної газети, вирішення 

конфліктних ситуацій. 

Парох чи адміністратор має право не взяти цілком до уваги запропоновані Радою пропозиції, 

проте повинен пояснити у цьому випадку власні аргументи і причини свого рішення, зокрема на 

наступному засіданні Ради. 

Парох чи адміністратор є головою Парафіяльної Ради, й головує на загальних засіданнях 

Ради. Загалом до складу Ради входять: Голова Ради, Заступник Голови, Секретар, різні комітети. 

Голова Ради організовує і координує діяльність усієї Ради, готує перелік питань на обговорення. 

Заступник Голови також в імені пароха і за його дорученням координує діяльність Ради; якщо 

відсутній парох, то головує на засіданнях; коли присутній парох, то допомагає вести засідання. 

Заступником Голови може бути мирянин. Секретар Ради веде документацію, пише протоколи 

засідань Ради, відповідає за практичні моменти організації засідання Ради (підготовка 

приміщення, забезпечення необхідними копіями документів, інше). 

Діяльність Парафіяльної Ради повинна бути регламентована Статутом і, на вибір, програмою 

діяльності. Статут Парафіяльної Ради регламентує наступні питання: назва Ради (на честь 

покровителя парафії), мета діяльності, умови членства (оптимальна кількість членів від 6 до 15, 

часові терміни, обрання), правила проведення нарад Ради (голосування, обговорення, вимога 

провести мінімум 10 нарад впродовж року), перелік і опис специфіки діяльності комітетів, 

умови припинення діяльності Ради та окремих комітетів. 

Членів Парафіяльної Ради обирає і призначає парох чи адміністратор. Разом з тим він мав би 

включити до складу Ради по одному представнику від кожного діяльного мирянського 

парафіяльного товариства, так аби кожна вікова група була представлена своїм речником у Раді. 

Оптимальна кількість членів Ради – від 6 до 15 осіб. Потенційний кандидат до Ради повинен 

характеризуватися доброю вірою, здоровим моральним життям, активною участю у житті 

своєїпарафії, дарами мудрості, розважливостівмінням спілкуватися й працювати з іншими 

людьми, а також бути фахівцем у певній ділянці, і виявляти готовність присвятити свій час і 

сили для добровільного, волонтерського служіння своїй парафії. Парох чи адміністратор 

повинен подбати про те, аби організувати для членів Ради певні вишколи, лекції, духовні 

реколекції з метою просвіти та згуртування осіб. 



 

У своїй діяльності Парафіяльна Рада повинна не порушувати Статут парафії, церковні 

канони, власний Статут. Рішення на засіданні Ради ухвалюються простою більшістю голосів. 

При рівній кількості голосів голос головуючого є вирішальним. Секретар завжди повинен вести 

протокол чергового засідання Ради. Рішення і пропозиції прийняті Радою передаються на 

затвердження пароху чи адміністратору, і вже після потвердження і можливого корегування 

оголошуються всім парафіянам. 

До складу Парафіяльної Ради слід включити лише ті комітети, які необхідні для нормального 

розвитку парафіяльного життя, взявши до уваги специфіку і потреби парафії. Загалом до складу 

Ради входять такі комітети: богослужбовий (літургійний), катехитичний, євангелізаційний 

(місійний), організаційно-господарський, інформаційно-видавничий, фінансовий, та інші по 

потребі. 

Богослужбовий комітет розглядає питання покращення богослужбового життя, забезпечення 

всім необхідним для звершення богослужіння, забезпечення діяльності церковного хору, 

оздоблення храму. 

Катехитичний комітет займається питаннями організації катехизації на парафії, організації 

діяльності гуртка з вивчення Біблії, інших просвітницьких заходів. 

Євангелізаційний комітет займається питаннями організації реколекцій, святкувань, 

харитативної діяльності, праці з молодими подружжями, відвідування хворих парафіян на дому, 

інше. 

Організаційно-господарський комітет розглядає питання збереження і примноження майна 

парафії, підтримання порядку, закупівлі різних необхідних речей церковного вжитку. 

Інформаційно-видавничий комітет відповідає за видання парафіяльної міні-газети у вигляді 

бюлетеню на кількох сторінках, на сторінках якого можна донести до всіх парафіян інформацію 

про різні види діяльності на парафії, розклад богослужінь, фінансові потреби і плани, розклад 

діяльності різних молитовних груп і гуртків, інформацію від пароха, тощо. Також цей комітет 

міг би готувати стінгазету, міні-виставки, дбати про стан парафіяльної дошки оголошень. 

У складі Парафіяльної Ради функціонує окремо і самостійно Фінансовий комітет, який 

займається виключно розглядом фінансових питань і поданням фахових пропозицій пароху чи 

адміністратору парафії для подальшого прийняття остаточного рішення. Головою Фінансового 

комітету є парох чи адміністратор парафії. Парох чи адміністратор парафії призначає членів до 

Фінансового комітету (загалом двоє чи троє осіб – бухгалтер, юрист, людина із досвідом 

підприємницької діяльності). Представник Фінансового комітету мав би бути присутнім на 

чергових загальних зборах Парафіяльної Ради. 

Фінансовий комітет покликаний допомагати пароху своїми фаховими порадами, допомагати 

складати плани, кошториси, звіти, допомагати вести адміністрування парафіяльного майна. 

Проте слід пам’ятати, що лише парох чи адміністратор представляє парафію у всіх питаннях 

як перед Церквою так і перед державою згідно церковного законодавства, а тому має право 

підпису під усіма документами і зберігання парафіяльної печатки. 

Фінансовий комітет займається також підготовкою річного бюджету (під проводом пароха як 

Голови комітету), із урахуванням побажань і пропозицій які пролунали на загальних зборах 

Парафіяльної Ради; перевіркою обігу грошей на основі фінансових документів (чеків), веденням 

документації фінансової діяльності парафії. Фінансовий комітет також готує і представляє вкінці 

року фінансовий звіт про виконання запланованого бюджету на загальних зборах Парафіяльної 

Ради, для того щоб потім його опублікувати в скороченому вигляді для всіх парафіян у бюлетені. 



 

 


