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ВСЕЧЕСНОМУ ДУХОВЕНЬСТВУ 
НАШОЇ ЕІЇАРХИІ 

МИР О ГОСПОДІ І АРХИЗРЕЙСЬКЕ 
БЛАГ0СЛ0ВЕН9. 

На, ласкою Божою і при помочи Нашої Покровительки 
Преблагословенної Дїви Мариї даємо Вам отсим, Дорогі в 
Христї Братя і Співробітники на Нашій русько-католицькій 
церковній ниві в Канаді', “Правила”, котрими бажаємо за¬ 
вести одностайне поступованє в заряді парохій і в Вашім 
душпастирськім дїланю на цілій канадийській територій', що 
певно причинить ся до помноженя успіхів в Вашій тяжкій 
праці для спасеня дорогих душ Наших вірних Русинів в Ка¬ 
наді. 

На основі Декрету “Вірним Русинам” виданого Апо- 
стольскою Столицею дня 18 серпня 1913 р. для унормованя 
церковних відносин русько-католицької Церкви в Канаді, 
по відбутій Нами нараді і дискусії з Високопреосьвященими 
Архиепископами і Епископами Западної Канади і по вико¬ 
ристань) розпоряджень Епископів латинського обряду а го¬ 
ловно “Актів і Декретів першого повного Собора в Квебеку” 
р. 1909, як також по узглядненю декрету “Ад Ґравес ет діу- 
турнас”, або так званої “Конкордиї”, виданої Апостольсь¬ 
кою Столицею д. 6. жовтня р. 1863 для унормованя відносин 
русько-католицької Церкви в Галичині до латинської, зла¬ 
джено проект “Правил” і предложено на обради першого Со¬ 
бора русько-католицького духовеньства западної Канади, що 
відбув ся в Йорктон, Саск., в днях від 27-29 листопада 1914. 
На Соборі иередискутовано всі поодинокі точки “Правил”, 



доповнено або змінено деякі з них і поручено Всесьвітліпшо¬ 
му о- Др-ови А. Редкевичеви, Нашому ревному Помічникови 
і Референтови тих “Правил’’ на Соборі, щоби їх зладив до 
друку. 

Дякуючи передовсім Всесьвітлїйшому Отцю Др-ови А. 
Редкевичови, за Сто уміетний і невсипущий труд коло зла- 
дженя і ьиданя сих “Правил”, як також всім Всечеснїйшим 
Отцям, учасникам Собора за їх практичні вказівки, оголошу 
нмо сим “Правила русько-католицької Церкви в Канаді” яко 
Наші зарядженя, обовязуючі кождого Нашого сьвященика, 
занятого в душпастиреькій працї. 

Внаючи, що одностайне, законом унормоване поступо- 
ванє всього Клиру в Епархиї становить основу церковної ор- 
ґанїзациї і помножує успіхи працї на ниві церковній, Ми 
доложили всіх старань, щоби як найскорше дати Нашому 
Духовеньству підручник такого правного і практичного по¬ 
сту пованя. 

Ми сьвідомі сего, що сей підручник не єсть єще вичерпу 
ючий. Длятого з одної сторони звертаємо увагу Нашого Ду- 
ховеньства, що сї “Правила” зовсім не звільняють їх від зна 
ня і придсржуваня загального церковного закона, а з другої 
сторони знова просимо, ще би всї Всечеснїйші Отцї збирали 
свої поміченя чи то теопетичні, чи здобуті практикою, та 
присилали їх до Епископського Ординарияту, який з‘ужиє їх 
до повнїйшого виданя “Правил”. 

В ніякім случаю не позволяємо самовільно заводити а- 
бо придержувати ся иншої практики та поступованя, як сего. 
що їх приписують “Правила”. Осли яке розпорядженє ока- 
же ся в якійсь місцевості! неможливе до переведеня, ТОДІ 
сьвященик має се подати Епископському Ординариятови до 
відома і поступити відтак після Ого дотичного рішеня. 

Умаляючи В'семогучого Бога о благословеньство на сей 
вклад в наше церковне житє заряджуємо: 

1. Правила русько-католицької Церкви в Канаді оголоше 
ні друком обовязують всї кождого Нашого сьвященика в 
два місяці по їх одержаню. 



2. Дисиензи з важних причин дані на письмі, мають бу¬ 

ти в правилах занотовані враз з їх числом і датою- 

3. ‘ Правила’' суть все предметом конкурсового іспиту 

4. ‘‘Правила" суть книжкою особистою священика. При 
зміні місця належить наслїдникови подати евентуальні змі¬ 

ни чи місиеві практики до занотованя і ужитку, щоби зі 
зміною особи не зміняла ся практика. 

5. Книжка ся єсть друкованя виключно для ужитку на¬ 

ших сьвящеників. Не вільно єї продавати, чи давати кому 
другому, як лише руському сьвященикови в Канаді’ апробо¬ 

ваному руським Епископом. 

Дано в Торонто, Онт., в Духовнім Семинари 

дня 23 січня, 1915 р. 

Нинита 

Епискос Канадийських Русинів. 





ПРАВИЛА. 
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Бібліотека сьвященича: — Кождий сьвященик єсть 
строго обовязаний мати отсї книжки в своїй бібліотеці: 1- Св. 
Письмо, видане за апробатою дотичних властий; 2. Доґмати- 
ку; 3. Моральну; 4. Пасторальну; 5. Церковне право; 6. За¬ 
гальну історию Церкви, а руської Церкви з окрема; 7. Житє 
Сьвятих, а з окрема житє св. Йосафата; 8. Підручники до 
катехизациї і проповідий; 9. Правила русько-католицької 
Церкви в Ііанадї; 10. Типик, виданя о. Пралата Ізидора Доль 
нинького. 

Сьвященик, в котрого бібліотеці сих книжок не буде, а- 
бо знайдуть ся заказані книжки, буде без попередногз на- 
пімненя суспендований, доки не здасть конкурсового іспиту 
і не справить собі потрібних книжок. 

Біноване: — В перший день Рождества і Воскресенія 
Г.Н.І.Х. і Сошествія св. Духа і на Йордан позволяємо всім 
пашим сьвящеинкам правити дві Служби Божі, єсли захо¬ 
дить потреба, т. є. єслиби в противнім случаю значне число 
вірних або убожші верстви були позбавлені нагоди вислуха- 
ня Служби Божої. 

На всі инші случаї, мають сьвященики. що бажали-би 
бінувати, постарати ся о дотичне позволенє від Ординарияту. 

Бінуючому сьвященикови не вільно брати платних на- 
мірень на обох Службах Божих, лише на одній з них. 

бели сьвященик править обі Служби Божі в тій самій 
церкві і має лиш одну чашу, то по св- Причастію вірних не¬ 
хай випе старанно з чаші ІЇС. Тайни, відтак виполоче чашу 
і зіллє до осібного начиня, відтак над чаїною обмиє пальці 
вином і водою як звичайно і знова зіллє до начиня. Се на¬ 
явне з полоканем ховає до кивота і спожиє при полоканю ча¬ 
ші па другій Службі Боя;ій. Так вшюлокану чашу обітре 
сьвященик ручником, накриє як звичайно і хМоже єї ужити д > 
другої Служби Божої. 
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Сслиж має сьвлщеник дві чаші, то найлучше по як най - 
стараннїйшім спожитю НС. Тайн сховати чашу до киво- 
та, а до другої Служби Божої ужити другої чаші і при кінци 
Служби Божої виполокати одну і другу чашу, спожити поло- 
канє, як звичайно, і витерти обі чаші. 

Ссли-ж Служби Божі мають бути відправлені в двох 
віддалених церквах, тоді має сьвященик по як найстараннїй- 
шім спожитю НС. Тайн, виполокати чашу вином, відтак над 
чашею обмити пальці вином і водою і о ба сї полоканя зляти 
до відповідного начиня, а відтак або: 1) полишити єго в ки- 
вотї до спожити на Службі Божій слідуючого дня (єсли імен¬ 
но сьвященик буде мав там Службу Божу), або 2) вибрати 
полоканя ватою і спалити, або: 3) лишити в кивотї. щоби ви¬ 
сохла сама, або: 4) виляти “ін пісцінам”, єсли єсть. (Інстр. 
С. Коні', для Розширеня Віри 11. марта, 1858). Ся інструк- 
ция дасть ся застосувати в латинськім обряді у всіх чотироз 
случаях, а в нашім найвідповіднїйшз є поступити як сказано 
ііід ч: 1 або 2. Священик однак мусить все як найстараннїй- 
ше спожити перед полоканєм НС- Тайни. 

Богоязленїє: — Йорданське водосьвятіє можна відправ¬ 
ляти від навечерія Богоявленя аж до відданя ІІразника 
включно. 

Брацтва: —- Добре зо])ґанїзовані церковні брацтва при 
носять великі плоди так р. житю моральнім вірних, як також 
в їх житю духовім. Вони можуть рівнож причинити ся до 
розцьвіту добробуту материяльного громади і можуть стати 
рівнож помічними паї)охопи в єго душпастирській праці над 
громадою. Проте пору чаємо Всечесним Отцям, щоби всюда 
по своїх парохіях основували брацтва затверджені Апостоль¬ 
ською Столицею. Нашим бажанєм єсть, щоби ширити всю¬ 
да Братво Алостольства Молитви — і єму підпорядкувати 
брацтва і Тверезости і Щоденних вечірних спільних молитов 
в родині перед образом Св. Родини. 

Ми небавом видамо окремий пастирський лист ппо брац 
тва, тому тут даємо лише загальні вказівки- Звернемо лише 
єіце увагу на кілька точок. Всі три виспіє наведені брацтва. 
повинні мати як найбільше число членів, — бо вони стрем¬ 
лять головно до піднесеня морального і духового жити самого 
члена і яко такі, повинні заключати в собі можливо найбіль¬ 
ше число членів. Суть однак брацтва другого вода. 
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цїлею єсть не так власне осьвяченє або власне добро члена, 
— але осьвяченє і добро духове або матеріяльне других, не- 
членів. До таких брацтв можна принимати лише вибрані 
особи — і туть не може розходити ся о чисельну, але лише 
о моральну силу і вартість орацтва. Тії брацтва мають бути 
помічними самому душпастиреви в єго душпастирській і су¬ 
спільній нрацї, а їх члени мають бути неначе Апостолами 
душпастиря, єго науки і єго стремлїнь. Брацтва першого 
рода, до котрих належать ті, що висше вимінилисьмо повин¬ 
ні з часом обняти всіх членів парохії без виїмку. Се було- 
би найгарнїйшим доказом невтомимої нрацї душпастиря. 
Бони мають бути відкладом до основаня брацтв другого рода, 
що мають за ціль піднесене морального і духового житя дру¬ 
гих осіб — не членів. Бо тільки сеіі зможе працювати успі¬ 
шно над душею другого, котрого власна душа єсть чиста і пе¬ 
репита наукою ним голошеною. Ніхто не може двигнути дру¬ 
гого до уровеня морального чи взагалі духового висілого по¬ 
над сей, який він сам посідає. Б сих брацтвах другого рода 
сьвященик повинен уважати, щоби членами єго були люде 
вибрані, щоби членьство в такім брацтві було честию душа 
трудною до здобута. 

Поки вийде Наш пастирський лист, в котрім будемо го¬ 
ворити головно про орацтва другого рода — поручаємо Бее- 
чесним Отцям, щоби основуванєм брацтв першого рода під- 
готовали грунт до успішного основаня прочих брацтв. В сей 
спосіб праця наша стане психольоґічно узасадненою, а ігри 
тім ялиновою і однопільною і при Божій помочи принесе 
красші успіхи. 

Взаїмна поміч: — Руські сьвященики, головно сусіди, 
повинні оказати ся завсїгди готовими до несеня взаїмної по¬ 
мочи в душпастирській праці, наколи будуть о се прошені, 
розуміє ся в межах сих “Правил”. Головно завсїгди мають 
упевнити ся, чи вірні з чужої парохії, або місиї сповняють 
обовязок плаченя парохіяльних і епархіяльних такс. 

Ііоли-би трафив ся вірний, що не належить до ніякої 
церковної громади, то сьвященик має домагати ся від него. 
щоби став членом сеї церковної громади, в якій мешкає. В 
сш ціли мусить вірний зложити або якусь квоту, або пряна и- 

менше підписати заяву, що стане членом і буде платити па- 



лежні такси. Сю квоту зглядно заяву, має ся переслати то¬ 
му сьвяіценикови, до котрого належить дотична церковна 
громада. 

Колиж довідає ся сьвященик, що вірний належить вправ 
дї до певної церковної громади, але не платить такс, то має 
поступити собі так, як сказано в “Замітках до Тарифи”. 

Вічне сьвітло: — Де в кнвотї переховують ся НС. Тай¬ 
ни, там має стало сьвітити ся лямпа, наповнена оливою. 
Осли-би однак заходила небезпека огню, то має та лямпа 
сьвітити ся иринайменше в часі, коли відправляють ся в 
церкві богослуженя. Се єсть обовязком самого сьвященика 
припильнувати, щоби сей припис був захований. 

Викази і звіти: —■ Кождий сьвященик єсть з‘обовязаний 
прислати до Епископської Канцеляриї викази і звіти зі своєї 
парохії або місийного округа за кождий минувший рік, най¬ 
дальше до кінця січня слідуючого року. Щоби улегчити 
працю сьвяіценикам, Епископський Ординарият розішле від¬ 
повідні формулярі до виповненя. Наколи котрий зі сьвяще- 
ників вже довші літа перебуває на тім самім місті і вже 
раз виповнив формулярі, то в слідуючих роках має зазначи¬ 
ти в поодиноких рубриках лише евентуальні зміни. 

Відправа Служби Божої в приватних домах: — Де нема 
церкви, там вільно сьвяіценикови відправляти Службу Божу 
в приватнім домі, в місци, яке найлучше відповідає сьвятос- 
ти і гідности безкровної жертви. Рівнож позволяємо сьвящг 
никам по кольонїях відправляти в зимовій порі Службу Бо¬ 
жу в несьвяточні дні в приватнім мешканко Однак сьвяще- 
ники суть обовязані в совісти подбати, щоби місце, де відпра 
вляють Службу Божу, було як найвідповіднїйше на сю ціль 
зладжене. 

Коли котрий з міеионарів на кольонїях мешкає далеко 
від церкви і хотїв-би правити Службу Божу в несьвяточні 
дні в приватнім помешканю і літною порою, то має просити 
Ординарият о дотичне позволенє, описуючи кімнату, де би 
мала бути приватна каплиця. 

Відношене до сьвящеників і вірних латинського обряду: — 

Зі сьвящениками лат. обр. повинні наші сьвященики 
жити всюда в дружних зносинах. 
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Що до несеня собі взаїмної помочи в душпастирськіи 
праці мають з гори уложити ся між собою, бо тільки в сеіі 
спосіб можна буде уникнути всяких непорозумінь. 

В права парохіяльні сьвященика лат. обр. нехай не ва¬ 
жить ся ніхто з наших сьвящеників мішати- Тільки проше¬ 
ний або в дійсно наглій потребі і в негфисутности латинсько¬ 
го сьвященика, може наш сьвященик сповняти зглядом вір¬ 
них лат. обр. сї сьвященодїйствія, котрі становлять виключ¬ 
не право пароха. 

Що до епитрахильних доходів, побраних при сій нагоді, 
а іменно кому они мають припасти, нехай уложать ся сьвє 
щеники самі поміж собою. 

В місцях, де нема тільки русько-актолицька церква, а 
доїзджае сьвященик латинського обряду до своїх вірних, по 
винен наш сьвященик в порозумінні з тростисами оказатг 
ся готовим відступити свою церков на відправу латинському 
сьвящеником і то, або даром, або за справедливе винагородже 
не. Не відповідало-би се однак духови Христовому, коли-би 
сьвященик або громада за принагідне відступленє церкви 
жадали винагородженя більшого як треба, щоби покрити ко 
нечні видатки, получені з відступленем, як пр. опал, чище¬ 
не церкви, сьвітло і т- п. 

Підчас торжественних процесийних обходів лат- обр, 
має ся дозволити даром ужити церковних дзвонів. 

Епископам лат. обр., що візитують свою епархию. ма¬ 
ють руські сьвященики враз з громадою віддати такі понести, 
які віддають і власному Епископови при сій нагоді. Голов- 
нож повинні просити Епископа, щоби вступив і до їх церкви 
та уділив їм свого архиєрейського благословлена. 

При удїлювашо духовної услуги вірним латинського об¬ 
ряду, коли зі слушних причин зайде потреба сего, мусить 
сьвященик упевнити ся, чи не дїлають они сего в тій цїли 
щоби уникнути плаченя вкладок. Поступованє з ними має 
бути таке саме, як з подібними вірними нашого обряду. 

Тому що ніхто не може змінити обряду без позволеня 
“Конґрєґациї для Розширена Віри”, проте нехай ніхто з на¬ 
ших сьвящеників не важить ся принимати вірних лат. обр- 
до своєї церковної громади. 

Арт. 27. Декрету, заказує латинським сьвященикам під 
загрозою укараня через Апостольський Престол намовляти 
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вірних греко-кат. обряду до зміни на латинський. Рівнож і 
Ми заказуємо Нашим сьвященикам, щоби не важили ся на¬ 
мовляти нікого з латинників до зміни їх власного обряду. 

Вштация Канонічна: — Канонічну візитацию всіх па- 
рохій і місий зачнемо по скінченю перших відвідин всіх мі- 
сцевостий, де живуть наші вірні. Дотеперішні Наші відві¬ 
дини були лише в части канонічні, були більше ориєнтаци- 
єю, чим візитациєю. Тепер по виданю сих “Правил” мо¬ 
жуть Всч. 00. Душпастирі знати Наші від них домаганя 
і урядити ся так, що будуть готові кождої хви¬ 
лі на візитацию. Часть церковна на візитациї: при- 
нятє, відправа, оглянене церкви, цвинтаря, се ще не всьо, бо 
до того треба додати катихизацию, проповідь, оглянене за- 
христиї, а відтак всіх книг парохіяльних, бібліотеки і т. д. 0 
тім дамо докладну інструкцию в свій час; на разі до сказа¬ 
ного додаємо, що похваляємо сей наш народний звичай при- 
ниманя 3 пискоил, якиіі і в Канаді задержав ся. з бандерия- 
ми, брамами, витанєм хлібом і солию, передаванєм ключів. 
бо він для дїтий уроджених і вихованих в Канаді є великою 
школою. Промову витаючого троста най сьвященик або 
сам уложить, або поправить, коли треба і витаючий най єі 
читає звичаєм тутейшим і коли хто говорить, най промова 
буде коротка: Питаємо. . . . благословіть нас і наш хліб і 
сіль..-. — щоби уникнути неприємностий зацукованя. Діти 
при принятях Еиископа все висувати наперед. По можнос- 
ти иостарати ся о фотоґрафа на сю памятну хвилю. 

Візитованє парохіян: — Кождий парох, коли хоче ус¬ 
пішно працювати над духовним добром повіреної єго душ- 

пастирскій опіці громади, мусить вперед пізнати єї добрі і 
злі сторони, жерела і причини зіпсутя, — загалом — мо¬ 
ральний стан не лише одиниць але і родин. Іїромі сего, для 
успішного душпастирства треба сьвященникови запізнати 
ся рівнож з родинними і житєвими відносинами сво’х паро¬ 
хіян. Се може душпастир осягнути лише через то, що відві¬ 
дає поодинокі родини в своїй парохії та, руководячи ся па- 
стирскою розвагою і рєвностию, засягне потрібних інфор- 
маций, головно що до сповнюваня духовних обовязків, що 
до науки і релігійного вихованя дїтий, житєвих відносин ро¬ 
дин і т. п.. уникаючи однак всего, що моглоби виглядати на 
невідповідну цікавість, або що моглоби уразити когонебудь 



Проте намазуємо, щоби кождий душпастир відвідав раз 
в році всіх своїх парохіян. не як знакомий, але урядово як 
їх душпастир. Се єсть великий і тяжкий обовязок душпа- 
стиря і проте кождий як найсовіснїйше має єго виповняти. 
Гії ББ. Отцї, що самі збирають колекту по поодиноких роди¬ 
нах, тим самим сповнять сей свій обовязок, коли використа¬ 
ють сї відвідини також для засягненя потрібних для душпа¬ 
стиря інформаций. Ходженє однак з йорданською водою 
не звільняє зовсім душпастиря від згаданого обовязку- Рі¬ 
вночасно наказуємо, щоби сьвященники ніякого винагоро- 
дженя не жадали при сім парохіяльнім візитованю. Се ві- 
зитованє має мати одиноку, ціль, іменно докладне пізнане 
відносин і стану парохії. 

Кождий душпастир має вперед заповісти в церкві вір¬ 
ним, коли буде їх відвідував і має виразьно їм потолкувати 
ц ль сих єго відвідин, головнож звернути їх увагу на се, що 
не буде збирав ніяких датків анї колєкти, але прийде до них, 
як їх душпастир, що з їх душі має здати на Божім судї ра¬ 
хунок. Се річ доказана досьвідом, що такі відвідини причи ¬ 
няють ся дуже много до сего, що парохіяне з більшим дові- 
рєм будуть відносити ся до свого душпастиря і стануть єго 
більше любити, коли побачуть, що їх душпастир ревно зани- 
має ся їх добром, та що в сїй своїй працї не шукає своєї ко¬ 
рнети, а знова душпастир пізнавши своє стадо, буде знав 
єго потреби і болї, і дорогу, якою єго мас вести, але і спосо¬ 
би, як трафити до серцл своїх вірних. 

Вінчана час: — 
полуднем і в неділю. 

Вінчати не можна в суботу перед 
Б суботу можна виїмково звінчати сих. 

її 

про котрих знає ся з цілою иевностию, що не будуть справ¬ 
ляти гучного весїля, анї не будуть давали горячих напоїв 
і котрі були все ревними і примірними членами церковної 
громади. В неділю по вечірнії а на кольонїях, де случайно 
не було-би того дня вечірні, по Службі Божій, можна звінча 
ти женихів, єсли обоє вислухають Служби Божої і приступ¬ 
лять до св- Причастим. 

Бі всіх иишпх слу чаях мусить постарати ся душпастир 
о письменне позволенє від Ординарияту. 

Власні сьвящениніз Нами апробованих: — Всім сьвя- 
щеникам. Нами апробованим, уд’ляємо слідуючі власті»: 



і. Звичайні: 
1. Голосити слово Боже. 
2. Удїлювати св. Тайни. 
4. З важних причин розрішувати від одної аоо двох 

оповідки, а в наглім случаю і від всіх трох за “ляйсенсом”. 

5. Правити в иньшій парохії за згодою пароха, або за 
осо улившим позволенєм Епископа але не інакше- 

6. Слухати сповідий всіх сьвящеників в цілій єпархії 
II. Надзвичайні: 

Понад се надаємо їм також аж до відкликаня надзвичай 
ні власті! на основі властий, наданих Нам Сьвятїйшим От¬ 
цем Папою Пієм X. дня 8 листопада 1912 р. на десять літ 
ч: 32576. 

1. Розрішати і заміняти шлюби звичайні на иньші по¬ 
божні діла з виїмком шлюбів монахів і монахинь. 

2. Розрішати від перепони злочину, коли жадне з жени¬ 
хів не допустило ся злочину убійства (неутро патрайте) і 
привернути утрачене право “петенді дебітум”. 

3. Розрішати в перепоні духового сродства- 
Увага до 2. і 3: — Розрішенє від суиружих перепон під 2. 

і 3. дає ся лише під услівєм, коли невіста не є пірвана си¬ 
лою, а як пірвана, не є вже під властию того, що єї пірвав. 

4. Благословити ризи і иньші річи церковні потрібні до 
Служби Божої, з виїмком чаші, пушки, мелхізедска і ложоч- 
ки. 

5. Благословити осквернену церков. 

6. Розрішати від єреси і відступництва від віри і шизми 
—з виїмком тих, що стоять перед сьвяченями і тих, що ви¬ 
рекли ся віри перед судом, — по зложеню ісповіданя віри. 

7- Розрішати від всіх кар церковних задержаних Апо¬ 
стольській Столиці з виїмком “абсолюціо комплїціс ін пекка- 
то турпі”. 

8. Надати повний відпуст тим, що перший раз наверну¬ 
лись з єреси і всім вірним, що кають ся в годині смерти хоч- 
би і не могли приняти св. Тайн. Форма наданя відпусту в 
Требнику вид. Ставроп. Інст. 1905 ст. 46. 

9. Бінувати, коли заходить конечна потреба, але лише 
за порадою Епископа. 

10- Правити Службу Божу годину перед сходом сонця і 



годину по полуднії без служачого, під голим небом, під зем¬ 
лею, лише в прилипнім відповіднім місци. На случай. коли 
ои могло вийти велике згіршене з того, що не править ся 
Служба Божа, вільно буде відправити єї навіть без антиміи 
са, коли забуто єго взяти. Правити Службу Божу, хоть є 
присутні єретики, шизматики, невірні і викляті, коли інак¬ 
ше годї правити. 

11. Нести Найсв. Тайни до хорого тайно, без сьвітла, за 
тримати їх без сьвітла в прилипнім місци для хорих, коли-би 
від єретиків або невірних грозило небезпененьство сьвято- 
тацтва. 

12. Розрішати від посту, коли треба, але лише в пооди¬ 
ноких случаях. а не загально. 

13. Благословити коронки, хрестики, медалики і нада ¬ 
вати їм відпусти самим благословленєм в формі хреста. 

14. Позволити своїм вірним в середу і пятницю, а в по 
стах в понеділок, середу і пятницю, коли-би у них були на 
обідї, чи вечері некатолики, подати мясо, але так, щоби з 
того не виходила погорда заповіди церковної і не було згір- 
шеня нї для католиків, нї для іновірців- 

Увага: В п і V 
У 1 л тих властии. уживати можна тілько оез- 

ітлатно. Лише при розрішешо від оповіднії і духового сродст- 
ва належить жадати таксу подану в Тарифі і переслати до 
Епископської Канцелярій. 

Воскресеніе Г. Н. 3. X. —- Благословлене пасок, може 
той сьвященик, котрого місийний округ обіймає шість або 
більше кольонїй, зачинати в понеділок великого тиждня. 

Утреню Воскресну можна зачинати правити по кольо- 
нїях в суботу від третої години ПО ПОЛУДНІЇ. 

Духовні вправи: — Кождий сьвященик Нашої Епархіі 
має обовязок совісти щорічно відбути духовні вправи, для 
відсьвіженя душі власної. Звільнене з дуже важних причин 
відбути реколєкциї спільно з прочими сьвяіцениками в озна¬ 
ченім часі, не звільняє єще від відбутя їх окремо і сьвяще¬ 
ник має їх відбути в найблизшім можливім часі, або прина¬ 
гідно з латинським клєром, або сам. Дбаючи за душі других, 
мусимо передовсім сами бути здорові на душі, щоби нам не 
закинено: вилічи ся сам наперед. Тижнева, найменче міся¬ 
чна сповідь і річні духовні вправи дадуть нам ту силу ласки 
Божої, якої нам треба до нашого тяжкого уряду- 



Диспенза від супружих перепон в близькій небезпеці смерти: 
Коли заходить близька небезпека смерти, тодї, на слу- 

чаи неприсутности Епископа, або сьвященика Ним делегова¬ 
ного. може кождий сьвященик ві всіх случаях уділити дис- 
иензу від всіх перепон церковного (не природного) закона, 
навіть явних, з виїмком перепони сьвященьства і посвоячс- 
ня в першім степени простої лінії з дозволених полових зно¬ 
син. 

Евхаристия — Св. Тайна: — 
А: 3 огляду на вірних: — 1. Вірні обох обрядів мо¬ 

жуть принимати св- Причастіе в якім небудь обряді, 
без огляду на се, чи заходить потреба, чи хоче 
хтось лише з набожності! причащати ся, чи єсть сво¬ 
го ооряду сьвященик чи ні. чи в своїй чи в чужій церкві — 
словом завсїгди і всюди — з виїмком двох случаїв, котрі 
подаємо низше. — Однак хоч-би хто і через ціле житє прича¬ 
щав ся в другім обряді, то се не може спричинити зміни об¬ 
ряду первісного. Гляд. “Зміна обряду”. 

2. Щоби вірні задосить-учинили законови о пасхальнім 
св. Причастію то мусять приймити єго в своїм власнім обря 
дї з рук власного пароха. В місцях, де сьвященик власного 
обряду не перебуває стало, або не доїзджає в означенім часі 
мають вірні приняти пасхальне св. Причастіе з рук того сьвя 
шеника свого обряду, котрого Епископ виделєґує в їх околи¬ 
цю до слуханя пасхальної сповіди- 

3. Св. Причастіе яко Напутіє, т. є. в небезпеченьстві 
смерти — мають приняти вірні в своїм власнім обряді і з рук 
пароха: в наглій однак потребі можуть приняти з рук сьвя¬ 
щеника чужого і відмінного обряду. 

Б: 3 огляду на сьвящеників: — 
Загальне правило наказує, що кождий сьвященик має 

осьвящати НС. Тайну Евхаристию і уділяти св- ІІричастія 
в своїм власнім обпядї. До осьвяченя може ужити сьвяще¬ 
ник агнця уживаного в другім обряді тільки тодї, коли подо¬ 
рожує через околицю, якої мешканці належать до обряду від¬ 
мінного вії єго обряду і коли нема там церкви єго обряду. 
В целкві свого обояду сьвяіценикови не можна ніколи ужи¬ 
вати агння уживаного в другім обряді. 

Уділяти св. Причастив вірним (якогонебудь обряду) 
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осьвячене в обрядї відміннім від свого, може руський і ла¬ 
тинський сьвященик лише тоді, коли заходить нагла потреба 
і нема сьвященика того обряду, з якім єсть осьвячена НС 
Тайна Евхаристия. 

Коли би отже руський сьвященик правив в костелі' Сл)Ж 
б у Божу на агнци свого обряду, а приступали до св. Прича- 
стия вірні, хочби навіть всі латинського обряду, то він має 
їх запричащати після руського обряду, бо нема наглої по¬ 
треби, а з другої сторони завсїгди вільно вірним принимати 
св. ІІричастиє в однім або другім обрядї. 

Рівнож коли-би був присутний і руський і латинський 
сьвяшеник а тільки св. Тайни латинського обряду, то не ві¬ 
льно руському сьвященикови подавати латинського св. При¬ 
частим вірним руського обряду, але вірні можуть 
приняти латинське св. Причастив з рук латинського сьвя¬ 
щеника. 

Коли лучить ся, що сьвященик мусить подати св. Прича 
стиє осьвячене в иньшім обрядї як єго власний, то він має 
при подаваню заховати свій власний обряд причащаня. Ру¬ 
ський отже сьвященик зачинає від слів: Со страхом Божим 
і со віпою приступіте і т. д- 

Заборонені і осуджені Церквою товариства: — Карі ви- 
клятя з Церкви підпадають сї, що належать до 
слідуючих стоваришень: ІУІассонів і Карбонаріїв; тих, що го¬ 
лосять Комунізм, Інтернаціоналізм або Нігілізм; стовари¬ 
шень біблійних; аАмерікен Парти або “Кновнотінґізм”; “А- 
мерікен Протектів Ассосієйшин” або А. П. А.; “Протестант 
Протектів Ассосієйшин,’ або П. П. А.; “Ґардіенс оф Ліберті** 
“Лїґ де ль'Ансеньман”. 

Зазначу ємо, що не лише сї підпадають клятві, за дер¬ 
жаній Папі Римському, котрі дійсно належать до висше 
наведених товариств, але також і сї, котрі їм якнебудь сприя 
ють і не видають їх тайних провідників, доки не видадуть. 
Кромі сего вірні не можуть учащати на представленя або за¬ 
бави, які сї товариства уряджують, анї читати їх часописий 
та книжок ними видаваних. 

Сповідник перед удїленєм розрішеня мусить жадати, 
щоби каючий ся: 1) виступив з такого товариства; 2) щоби 
єго вирік ся, єсли не прилюдно, то бодай перед сповідником 
3) щоби видав всі книги, документи та відзнаки товариства. 



які посідає, а то в сій цілії, щоби їх переслати до Ординария- 
ту, або, если єсть до сего важна причина, щоби їх спалити; 
4) кромі сего має сповідник наложити ему відповідну покуту 
та наказати, щоби часто приступав до сповіди. Нехай однак 
памятають сповідники, що лише перше, тут подане услівє, 
єсть необходиме до важности розрішеня- 

Товариства заказані, без клятви суть: “Одд Фелловс”; 
“Соне оф Темперенс”; “Кнайтс оф Питіяс”; “Індепендент 
0]>дер оф Суд Темплярс”. 

Деякі зі згаданих товариств, суть рівночасно і асекура- 
цийними товариствами, або приносять инші материяльні ко- 
ристи. Проте Апостольська Столиця позволяє, щоби член 
остав в таких товариствах, если вписав ся до него в добрій 
вірі, т. є. не знаючи о сім, що товариство єсть Церквою зака¬ 
зане, єсли нема небезпеки згіршеня, або се згіршенє можна 
усунути заявою, що належить ся до товариства тільки з ма- 
теряльних зглядів, а членові!, або єго родині грозила велика 
шкода з причини виступленя з товариства, під услівєм, тип а- 
ні членови, анї єго родині не грозить небезпека перетягненя 
на сторону сектантів анї не заходить небезпека і що на похо 
ронї члена не схоче товариство відправляти свої якісь цере¬ 
монії. Кромі сего такий член не сьміє брати ніякої участи в 
зборах і т. д. товариства анї з ним не зносити ся. — В пооди¬ 
ноких однак случаях має ся віднести завеїгди до Апостоль¬ 
ського Делєґата. 

Задержаний Епископом гріх:— 
Виключене супружа перед некатолицьким пастором, або 

перед сьвіцьким урядом. 

Кромі сего Ординарият як найострійше забороняє по¬ 
силати діти до некатолицьких шкіл без важних причин в 
місцях, де суть католицькі школи. Проте сьвященик розгля¬ 
нувши, по совісти обставини, може відмовити розрішеня вин 
ним родичам- Коли однак прийдуть до сповіди діти, що їх 
родичі посилають до некатолицьких шкіл, то сї діти повинен 
сьвященик як найстараннїйше приготовити до св. сповіди і 
розрішити, єсли впрочім будуть розположені 

Постановляємо однак, що кождий Наш апробований 
сповідник може розрішити від задержаного Нами гріха: 

1. Хорих, що хочуть приняти св. Причастіє. хочби зі са¬ 
мої побожности; 
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2. Женихів перед самим вінчанєм; 
3. Тих, що вибирають ся в далеку дорогу: 
4. Несьвідомих задержаня, коли перший раз сповідаються 

зі задержаного гріха, при чім належить їх докладно поучити 
і упімнутщ; 

5. Тих, що відправляють сповідь з цілого житя; 
6. Всіх сповідаючих ся, єсли відложенє розрішеня грозить 

дійсно втратою доброї слави; 

7. Всіх сповідаючих ся протягом вісьмох днів в церкві, в 
котрій відбула ся бодай тридневна духовна місия, з трема 
принайменше науками денно, почавши від другого дня місиі 
аж до осьмого дня по єї скінченю- 

Замотаний случай (Казус перплєксус): — Єсли викриє 
ся якась канонічна перепона до завязаня супружа в сам 
день вінчаня, коли вже всьо єсть приготоване до весїля так, 
що не можна відложити вінчаня без великих прикростий для 
сторін, то в сім случаю, єсли перепона єсть явна, парох не 
може вінчати женихів, але має просити Епископа о диспензу. 
бслиж перепона єсть тайна, тодї в сїм замотанім случаю, мо¬ 
же сьвяшеник сам уділити диспензи від сеї перепони і повін¬ 
чати женихів, повідомляючи сторону сьвідому перепони о 
сїм, що він уділяє їм потрібної диспензи. 

Зверхнє поведене сьвященика: — Сьвященики мають 
не лише уважати на се, щоби їх душа була чиста і сьвята, 
но їх обовязком єсть також, уникати в своїм зверхнім пове- 
деню всего того, що моглоби стати причиною згіршеня для 
других- Не одно, що у сьвіцкого чоловіка анї не разить, 
анї не дає згіршеня другим, або що навіть єсть для него до¬ 
зволеним, не лицює сьвященикови і спостережене у него мо¬ 
же стати причиною згіршеня для других. А що головно від¬ 
відуване театрів, готелів та реставраций не єсть вказане для 
сьвящеників і стає майже все причиною згіршеня для дру¬ 
гих, проте заказуємо сьвященикам ходити до театрів, а до 
готелів та реставраций позваляємо сьвященикам заходити 
тільки в случаях конечности. Мають однак завсїгди сьвя" 
шеники звертати увагу на се, щоби готель або реставрация, 
до котрих в таких случаях заходять, не були злої слави. 

Приватні забави і розривки сьвященика нехай будуть 
того рода і нехай так відбувають ся, щоби навіть і вороги 
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Церкви і сьвященьства не могли в них знайти нічого невід¬ 
повідного. Повага і вплив душпастиря в громаді стоїть і 
упадає з єго доброю славою. 

Зміна обряду: — Арт. 25 і 26 нашого декрету розпоря- 
джує, що Русинам сьвіцького стану, котрі мають правдиве і 
стале домівство (доміцілїюм) в Канаді, може тільки Конґре- 
ґация для Розширень Віри для всхідного обряду дати позво- 
лене на зміну обряду з причин, які згадана Конґреґация по 
порозумінь) з руським Рпископом узнасть за важні і слушні. 
А коли-би Русини, що змінили в Канаді свій обряд, колине- 
будь вернули до старого краю, то вільно їм буде за позволе- 
нєм Апостольської Столиці вернути до руського обряду. Та¬ 
ким чином ані приноровленє до латинського обряду, хоч бк 
цілковите і треваюче через довгі літа, ані хрест принятий в 
латинськім обряді, ані звичай причашати ся в латинськім 
обряді, не може потягати за собою зміни обряду. 

Сели котрий з вірних хоче змінити обряд, то має висла¬ 
ти дотичне прошене до руського Епископа, подаючи доклад¬ 
но і вірно причини, які єго спонукують до сего кроку. Епи- 
скоп вискаже на письмі свою гадку і перешле письмо до се¬ 
го Епископа другого обряду, до котрого хоче петент перейди. 
Той знова Епископ, подавши рівнож свою гадку, перешле по¬ 
дане петента до Конґреґаниї Розширена Віри, яка виласть 
остаточне рішене. Ссли-би хтось в підступний спосіб укри¬ 
вав свій родимий обряд і прилучив ся до віцних і парохії дру 
того обряду, то сей акт єго, хочби тревав довгі літа, має бу¬ 
ти уважаний за неправний і неважний, а сьвягтгеник. но вті- 
критю такого підступного поот\щова.чя єсть обовязячий від¬ 
далити того вірного з церкви І ВІДМОВИТИ ЄМУ ВСЯКИХ ДУХОВ¬ 

НИХ услуг і відослати до пароха єго родимого обряду, евен¬ 
туально повідомити сего пароха про случай. 

Колиж руський парох довідає ся. що хтось з вірних ру¬ 
ського обряду підступно пристав до обр. лат., то має про се 
повідомити лат. пароха і жадати від него, щоби тому вірно¬ 
му відмовив всяких духовних услуг і відослав єго до єго 
родимого обряду. На случай непорозуміня має руський душ- 
пастир безпроволочно предложити справу свому Епископсько 
му Ординариятови. 

Колиби котрий з ВВ. Отців довідав ся і мав певні дока¬ 
зи на се, що якийсь латинський сьвященик намавляє вірних 
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руського обряду до переходу на латинський, то нехай дасть 
Нам про се сейчас знати, без огляду на се, чи сей сьвяіценик 
поступив так лише в однім чи в більше случаях. 

Інкорпорація Церков: — Кожда церков мусить 
бути заінкорпорована або на Епископа, де нема 
єіце окремого корпорацийного закона для нашої Це¬ 
ркви, або де вже єсть такий закон, на руську Католиць¬ 
ку Епископську Корпорації»). А що справи інкорпорації] 
суть дуже ріжнородні, длятого не можна поставити ніяких 
сталих правил. В кождім поодинокім случаю нехай Всечесні 
Отцї звертають ся до Епископського Ординаряту, котрий по¬ 
дасть потрібні інформациї. 

іспит конкурсовий: — Молодші сьвященники суть 
зюбовязані складати через перші чотири літа рік річно іс¬ 
пит з богословських наук. Матерял до іспитів буде означе¬ 
ний з початком кождого року. Іспитувати макть іспитува- 
гелї назначені Епископом. Сьвіжо приняті і вс’і прочі сьвя 
щенники можутуь бути покликані до іспиту тогдї і о скілько 
Епископский Ординарят се узнасть за потрібне. Звільне¬ 
не від конкурсового іспиту зависить від успіху понередного 
іспиту. 

КАТЕХИЗАЦМЯ. 

1= Всїх вірних в церкві на вечірни: — Кождий сьвя- 
щеник має строгий обовязок катехизувати в церкві 
і дорослих і діти. В сїй цїли, на вечірни має мати 
стало катехичні проповіди або вести катехичну науку. Сьвя- 
шеник, котрий занедбує сей сьвятий обовязок стає причи¬ 
ною не лише релїґійного незнаня і несьвідомости вірних, але 
і причиняє ся таким своїм поступованєм до сего, що нео- 
сьвідомлений в вірі нарід, легко дає ся відвести від своєї ка¬ 
толицької віри ріжним іновірцям, котрі зі своєї сторони нічо¬ 
го не занедбують, щоби нашу віру знівечити в серцях вірних, 
а защіпити свою науку. 

Проте сьвяіденик недбалий в сїіуі напрямі буде потяга¬ 
ний до як найострійшої відвічальности. а коли напімненя і 
нагана лишуть ся без наслідку, підпаде суспензиї. 

Катехизация має обнимати всї правди нашої віри, а го- 
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ловно сі, якими ми католики відріжняемо ся від ріжних про- 
тестанцких сект і шизматиків. 

Для катехичних цілий приказуємо, щоби кождий сьвя- 
щеник мав катехизм Спіраґа — котрий єсть переведений 
на руську мову. 

II- Дїтий в школі: — Де обставини суть сего рода, що 
легко можна прийти до школи в означений зако¬ 
ном час на науку релїґії, там сьвященик єсть о- 
бовязаний відвідувати сї школи і уділяти науки 
катехизму. Деж знова заходять поважні перешкоди, або 
трудності! що до удїлюваня науки катехизму в школі, там 
сьвященник має в літнім часі збирати діти в церкві, або в я- 
кім відповіднім будинку щоденно найменше через цілий ти¬ 
ждень без перерви і уділяти їм перед і по полудни науки ка¬ 
техизму. 

По більших містах де обставини сего вимагають нале¬ 
жить учити діти катехизму вечерами, в церкві або в цер¬ 
ковній гали або в иньшім відповіднім льокали. 

Треба звертати увагу головно на се, щоби старанно 
приготовити ДІТИ ДО СПОВІДІ!. 

Спільна сповідь дїтий має відбувати ся чотири рази до 
року с. є. на початку і на кінци шкільного року, перед Рож- 
деством і Воскресенєм Христовим. Де єсть відповідне число 
католицьких дїтий там родичі і шкільні тростиси можуть жа¬ 
дати від учителя, щоби він учив дїтий катехизму. Він буде 
міг однак са робити лише за позволеиєм душпастиря. Де у- 
читель до сего надає ся, там душпастир нехай сам просить є- 
го о се, щоби він учив дїтий катехизму, т- є. щоби виучував 
їх текст катехизмового підручника, що для душпастиря буде 
великою помочею в єго катехитичній праці. Однак також 
там, де учитель учить катехизму, душпастир єсть обовяза- 
ний особисто переводити катехизацию дїтий в спосіб пода¬ 
ний висше, щоби пояснити дітям текст катехизму, котрий 0- 
ни виучили ся на память при помочи учителя і щоби переко¬ 
пати ся, чи учитель не сїє часом злої науки. 

Книги парохіяльні: — Кождий парох і місионар мусить 
обовязково провадити слідуючі книги: 

1 .—Метрики: хрещень, вінчань і помершгіх для цілої 
парохії або місийного округа і книгу оповідий. 
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2. —Книгу стану душ (НЬег 8Ши§ апішагиіи). окрему ДЛЯ 
КОЖДОЇ КОЛЬОНЇЇ СВОГО МІСИЙНОГО округа. В' тую книжку впи¬ 
сує душпастир членів своєї парохії або місиї, враз з їх цілою 
родиною — зазначуючи при кождій з них єї моральне пове¬ 
дене і ревність в сповнюваню християнських о-бовязків. При 
дітях має зазначити ся, чи були вже сповідані і припущені 
до св. Причастія. В сїй книзі має рівнож бути поданий за¬ 
гальний стан і дух парохії, чи місиї, з окремим узглядненєм 
товариств шкіл і учителів. З кінцем кождого року має запи¬ 
сати ся в сю книгу число народжень, шлюбів і случаїв смер- 
ти. Ся книга має служити також до загальних записок, які 
можуть улегчити загальну ориєнтацію і служити за вказів¬ 
ки до душпастирської праці. Вона має бути так ведена, що¬ 
би, коли прийде сьвіжий душпастир, міг з неї виробити собі 
докладний образ місиї, головно єї чисельного і морального 
стану. 

3. —Книгу брацтв. для кождого брацтва окрему — в ко¬ 
трій записує ся членів і всі справи даного брацтва. 

4. —Книгу церковних приходів і розходів, ДЛЯ КОЖДОЇ 

місиї окрему- Ся книга єсть призначена для ужитку самого 
сьвященика і має єму послужити до легчого провіреня 
книг касовиг ведених секретарем фінансовим і церковним 
касиєром. 

5. —Дневник парохіяльний, оден на цілу парохію або 
місийний округ. В сїй книзі має душпастир записувати що¬ 
денно, а принайменше що тиждня або бодай що місяця важ- 
нїйші події в єго парохії або місійнім дістриктї, як також 
свою власну працю і історию дістрикту, о скільки довідає ся. 
Дневник, се хроніка житя сьвященика і житя єго вірних. 

6. —Книжку діловодства, де записує ся головно вислані 
або одержані урядові письма ординариятскі, рядові або цер¬ 
ковно - громадскі — з поданєм дати, справи і змісту в кіль¬ 
кох словах, як також грошеві посилки. 

7. —Книжка на вписуване Служб Божих. В сїй книзі 
мають бути докладно списані всї інтенциї отримані з якого 
небудь жсрела і дати, коли зістали відправлені. 

8—Книга інвентара церковного і парохіяльного, в якій 
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мають о у ти точно записані всі річи, що суть власностию цер 
кви або парохіяльного дому. 

9.—Книга проповідий і оголошень, в котрій має запису¬ 
вати сьвященник свої оголошеня в церкві і теми проповідий, 
які виголосив в році. 

Всі вичислені книги має кождий сьвященник вести як 
найточнїйше і має їх предложити до перегляду підчас кано¬ 
нічної візитації парохії. Сим розпорядженєм не накладаємо 
ніякого нового тягару на душпастирів, се обовязок злучений 
нерозривно з урядом кождого душпастиря і то обовязок вели¬ 
кої ваги. 

Коли наш сьвященик зі слушних причин охре¬ 
стить або увінчає або похоронить якого вірного латинського 
обряду, то акту сего не може вписувати в свої парохіяльні 
книги, але має переслати дотичний документ або латинсько¬ 
му місцевому дуишастирсви, або єсли єго в даній місцевості! 
не ма, дотичному латинському Ординариятови. 

Колєкти: — Наколи в місцях, де нема душпа¬ 
стиря для обох обрядів, вірні одного обряду передадуть 
душпастиреви відмінного обряду колєкти, які роблять на 
специяльні цїли, як будову власної церкви і т. п., то обовяз- 
ком сего душпастиря єсть записувати сї колєкти в окремій 
ннижні і переховувати їх на сю цїль совісно. 

Нераз лучають ся кольонїї, де вірні обох обрядів заду¬ 
мують будувати спільну церков і на сю цїль збирають склад¬ 
ки- Як засаду треба приняти, щоби до будови таких спіль¬ 
них церков не допускати. А коли вірні обох обрядів склада¬ 
ють гроші, то належить записувати в осібних книжках датки 
від вірних руського і латинського обряду — і цілу справу пе¬ 
редати Ординарятови, котрий в порозуміню з дотичним лат. 
Ординарятом порішить, що треба робити. 

Рішаної віри супружа: — Тому що супруже поміж като¬ 
ликами а єретиками або шизматиками получене єсть з ве¬ 
ликою небезпекою утрати віри так зі сторони католицької, ко 
тра заключує супруже, як також зі сторони дїтий, народже¬ 
них з такого супружа, проте Ми згідно з Апостольською Сто¬ 
лицею наказуємо, щоби кождий душпастир при всякій наго¬ 
ді перестерігав вірних перед такими супружами і старав ся 
всїми дозволеними способами перешкодити єго завязаню. 
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Колиж вже ніяким способом не дасть ся перешкодити 
завязаню такого супружа, ані сторона некатолицька не хоче 
приняти католицької віри, тоді можна просити о диспензу 
вели: 

1) сторони дадуть письменну згоду на законом приписані 
услівя: 

2) єсли суть важні канонічні приписи. 

Услівя законом приписані суть: а) приречене обох сто¬ 
рін, що не будуть заключали супружа перед некатолицьким 
пастором; б) Приречене зі сторони некатолицької, що поли¬ 
шить стороні католицькій повну свободу сповняти приписи 
свого віроісповіданя; в) приречене зі сторони католицької, 
що буде по силам старати ся, щоби навернути некатолицьку 
сторону на католицьку віру; г) заява обох сторін в формі 
контракту, що всі діти будуть виховані в католицькій вірі. 

Всі ті приреченя і заяви мають бути дані на письмі, а 
заява що до вихованя дїтий в католицькій вірі, має бути зро 
блена в формі контракту з точним захованєм вимог місце- 
вого цивільного закона. Душпастирі суть зобовязані в со¬ 
вісти під тяжким гріхом перестерігати, щоби всі приреченя 
були виповнювані. 

сі 

Кромі виповненя услівій, потреба до позволеня на су- 
пруже мішаної віри єще і дуже важної причини —- як пр- 
небезпека, що заключать супруже перед некатолицьким па¬ 
стором, що возьмуть т. з. цивільний шлюб і т. п. 

Оповідий такого супружа зовсім не голосить ся в цер¬ 
кві, лише жадає ся від сторін, щоби предложили “лайсенс’Е 

Душпастир має лише приняти від женихів заяву, що 
заключують супруже, котру вони можуть висказати або сло¬ 
вами присяги поданої в требнику, або иншими рівнозначни¬ 
ми. і то не в церкві, але в захристиї, або в парохіяльній кан 
целяриї, або в якім побудь домі і без жадних богослужебних 
риз і обрядів. 

Наколи-би заходила дійсна небезпека, що женихи гото¬ 
ві удати ся до іновірного сьвященика або пастова з сеї при¬ 
чини, що їм відмовляє ся благословленя шлюбу в церкві і 
після приписаного обряду, то в сім случаю треба справу 
предложити Епископському Ординариятови до порішеня. 
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Монахи: — Монахи, що суть заняті в душпастирській 
праці, підлягають у всім, що відносить ся до душпастирства 
і удїлюваня св. Тайн не своїм настоятелям, але Епископови. 
Проте всї зарядженя Епископа, що відносять ся до душпа- 
стирів, обовязують не лише сьвіцьких сьвящеників, але та¬ 
кож і монахів- 

Незнані сьвященики: — Незнаним або належачим до 
другої епархиї сьвященикам не можна позволити правити 
Службу Божу або справляти якісь церковні чинности, доки 
не викажуть ся грамотою виставленою їх Ординариятом, ко¬ 
тра має стверджувати їх законне висьвяченє, добрі обичаї і 
що вони не підлягають ніяким цензурам. 

Правильно має такий чужий сьвященик предложити 
згадану грамоту місцевому Ординариятови і дістати від не- 
го позволенє правити Службу Божу. Парох може однак по¬ 
зволити ему правити Службу Божу кілька разів, єсли пред- 
ложить грамоту від свого Епископа, хочби не мав позволеня 
від місцевого Ординарияту. 

Се розпорядженє обовязує так сьвіцьких сьвящеників 
і їх церкви, як також монахів і монастирські церкви. 

Церковних тростисів треба поучити, що не можуть по¬ 
зволити ніякому чужому сьвященикови правити Службу Бо¬ 
жу в церкві, доки не викаже ся грамотою виставленою Епи- 
скопом Канадийських Русинів. 

Новонавернені з ереси або шизми: -— Досить часто лу¬ 
нає ся, що єретики і шизматики навертають ся або присту¬ 
пають до католицької Церкви. Під єретиками треба розумі¬ 
ти розуміє ся і тих, що тут в Канаді пристали до якої не- 
будь протестанцької церкви, або стали т. з. індепендентами. 
Коли котрий з них хоче приступити до католицької Церкви, 
то треба придержувати ся такого поступованя: 

1. Сьвященик має передовсім совісно вивідати ся, чи по- 
стулянт хоче приступити до католицької Церкви з перекона- 
ня о єї правдивості!, чи може єсть ведений до сего кроку не¬ 
чесними мотивами- 

2. Відтак треба єго обучити докладно о головних правдах 
католицької віри. 

3. За сей час має сьвященик предложити письменно спра¬ 
ву Епископови і просити бго о позволенє пр йняті і постулян- 
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та до католицької Церкви- Тільки за позволенєм Епископа. 
можна принимати єретиків або шизматиків до католицької 
Церкви. Розрішати від клятви має в Канаді' кождий сьвящс- 
ник Нами апробований 

4. Діставши дотичні власні від Епископа, треба совісно пе 
ресьвідчити ся, чи постулянт зістав важно охрещений. Вели 
заходять поважні сумніви, що до важності! хрещеня — тут 
в Канаді сумніви дуже часто будуть зовсім поважні — тогдї 
треба насамперед охрестити постулянта під услівем: “если 
єіце не хрещений.” 

5. Відтак належить вислухати сповіди кающого ся з єго 
цілого житя. Сповідати належить такого постулянта не із 
церкві, але в притворі. По сповіди не можна зараз розріша¬ 
ти кающого ся єретика, но треба єго ввести до церкви і відо 
брати від него публичне ісповіданє віри перед тетраподом, 
на котрім має бути положене св. Евангеліє. По ісповіданю 
віри каючий ся цілує св. Евангеліє, а сьвященик уділяє 
єму розрішеня уживаючи до сего звичайної форми. Відтак 
проголошує формальне принятє постулянта до католицької 
церкви словами: “Властию даною мені Епископом Кир Н. 
я єрей Н. принимаю тебе Н. до католицької Церкви ” 

Коли-би однак каючий ся єретик був перед тим услів- 
но хрещений, то і розрішенє уділяє ся услівно. 

Часто лучає ся, що Буковинці та Росияне суть шизма- 
тиками в добрій вірі, отже лише матеряльними і тому не 
підпадають клятві. Треба однак завеїгди для безпечності! 
розрішити єго від клятви. 

Обдовженє церков: — Парох і тростиси можуть затя¬ 
гнути довг на церковну громаду без окремого дозволу Орди- 
нарияту найвисше до висоти $100. Щоби громада церковна 
могла засягнути більший довг, чи то в формі пожички, чи в 
який инший спосіб — на се треба згоди більшости громади 
і на основі тої, письменної згоди Епископа. В противнім 
случаю акт буде неправний і неважний. 

Коли яка церков вже єсть о б до в же на. то парох має до- 
ложити всяких старань до сего, щоби церковні доходи були 
в першій мірі обернені на сплачене сего довгу. 

Сьвященикови не вільно підписувати ніяких векслїв 
або довжних скриптів церковної громади. 
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Обезпеченє: — І На случай сперти: Кождий сьвіць- 
кий сьвященик нашої Епархиї мусить бути обезпечений на 
случай смерти в однім з обезпечуючих товариств. Назву 
товариства і число своєї асекурацийної поліси мають сьвя- 
щеники подати до Ординарияту. Сьвященик, котрого не 
хоче приняти в обезпеченє ніяке товариство, має про се 
рівнож повідомити Ординарият. 

ІЗ. Церков: Ііожда церков, як також всї церковні будин¬ 
ки мусять бути обезпечені в якімсь певнім асекурацийнім 
товаристві. Асекурацийну полісу має парох або перехову¬ 
вати в уряді парохіяльнім, або переслати до перехованя Е- 
пископського Ординарияту. Кождий сьвященик має пода¬ 
ти до Епископського Ординарияту назву асекурацийного то¬ 
вариства, в котрім суть обезпечені церковні будинки і чи¬ 
сло поліси. Нашим бажанєм єсть, щоби всі церковні будин 
ки, бодай всі одної провінцій, були обезпечені в однім і тім 
самім асекурацийнім товаристві. Ми подамо такі товари¬ 
ства до відома, як лише засягнемо докладні інформації- На¬ 
казуємо, щоби всї церковні будинки по кольонїях були або 
оборані або ровом окопані навкола для забезпечена від огню 
коли горять прери або ліси. Се єсть дуже важна річ і мас зна 
чінє при оплаті асзкурациї, бо асекурацийні товариства чи¬ 
слять собі о ден процент більше премії, де таких окопів нема. 

Обряд: — Наказуємо, щоби сьвященики строго придер¬ 
жували ся всіх приписів обрядових поданих: для Служби 
Божої в '“Служебнику’’; для удїлюваня св. Тайн і осьвячень 
в ‘“Требнику”, виданя Ставропігійського Інститути у Львові 
1905 р.; а для всіх иньших церковних чинностий в “Типи¬ 
ку , виданім Отцем Пралатом Ізидором Дольницьким. 

Одіж сьвященика: — Заряджуємо, щоби сьвященики 
Наші, що до ношеня реверенди, строго придержували ся зви 
чаю сих околиць — в яких перебувають. Де єсть звичай 
іцо сьвященики ходять убрані в реверенду, там того звичаю 
треба придержувати ся. Деж єсть противний звичай, там 

^ носити чорну одіж, однак мусять мати все клери¬ 
кальний ковнїрепь. Заказуємо сьвящеиикам уживати сьві- 
Ц’-ких ковнїрцїв і краватки, або ясних убрань. 



І- Опіка над ітігрантати: — В якім невідраднім поло¬ 
жені» знаходять ся наші Русини, коли висядуть з корабля 
на канадийську землю, се кождому з нас відомо. Чужий 
край і незнане бесіди робить нашого іміґранта зовсім без- 
радним і безпомічним. Се використовують несовісні аґенти 
нераз в нелюдяний спосіб. Проте кождий сьвященик, а го¬ 
ловно сї, що суть в портових містах, мають сьвятий обовя- 
зок занятті ся по силам і змозі сими бідними людьми та зао- 
пікувати ся ними. Головно повинні вони заопікуватн ся 
молодими женьщинами та дівчатами, котрі дуже часто їдуть 
без ніякої опіки, щоби вони не дістали ся в несовісні руки. 
Добре би було, щоби сьвященики в портових містах постари¬ 
ли ся о таке місце поміж нашими людьми, де-би сї женщини 
знайшли захист певний і за малі гроші, доки не дістали-би 
якогось занятя. 

Вже тепер суть стало на стациях і в пристанях в Кве¬ 
беку сьвященики, котрі завішають ся іміґрантами. Та мно 
го могли би зробити єще в сім напрямі і сї наші сьвящени¬ 
ки, котрі суть в портових містах. Легко довідати ся, коли 
приходить корабель, чи потяг, котрий везе наших людий, 
та піти відтак чи до пристани чи на стацию, та подати бо¬ 
дай добрі ради нашим людям. Коли Бог позволить, що чи¬ 
сло наших сьвящеників збільшить ся, тогдї ми будемо мати 
в кождім портовім місци окремого сьвященика, котрий буде 
мав опікувати ся іміґрантами- Та і тепер не сьміемо за¬ 
недбувати сего нашого обовязку, але треба нам в сім напря¬ 
мі робити, що в нашій силі. 

1!. Опіка над хорими: — Нічим так не з‘єднає собі свя¬ 
щеник любови і привязаня своїх вірних, як тим, що заопі- 
кує ся хорими в своїй парохії. Сьвященик не має чекати 
аж єго хтось покличе до хорого, котрий лежить виш може на 
смертній постели. Сьвященик як добрий пастир має сам 
з власної охоти принести слова потіхи та прийти з помочею 
сим, що лежать зломані недугою. Опіка над хорими, се у 
сьвященика не лише діло милосердія, але оден з найважнїй- 
ших його обовязків. Проте наказуємо, щоби по містах кож¬ 
дий душпастир відзідував що тиждня в означений день сї 
шпиталі, в котрих звичайно знаходять ся хорі Русини, 

Кромі сего наказуємо рівнож, щоби наші сьвященики 



охотно відвідували і сих хорих, що лежать в приватних до¬ 
мах, та несли їм і пораду і поміч таку, яку в даних обстави¬ 
нах можуть їм дати. 

Великою помочию в сім дїлї може стати для сьвящени- 
ка сестрицтво женьщин, котре-би мало власне на цїли пома¬ 
гати сьвященикови в несеню опіки і помочи хорим. Таке 
Сестрицтво вже істнує в кількох місцях і єго праця вінчав 
ся гарним успіхом- І певною єсть річею, що воно дасть ся 
оснувати всюда по містах і по кольонїях. 

Ш. Опіка над убогими і безробітними: — Одним з обовяз- 
ків душпастиря єсть се, щоби він нїс ПО МОЖНОСТІ! поміч сво¬ 
їм убогим та безробітним парохіянам. Своїм особистим 
впливом може кождий сьвященик много причинити ся до се- 
го, щоби бідні дістали запомогу від добродійних товариств, 
а безробітні занятє. Нашим бажанєм єсть, щоби в кождій 
парохії, головно по містах зістали основані парохіяльні спо- 
магаючі товариства, котрі мали-би на ціли і спомагатп убо¬ 
гих і помочи безробітним в вишукуваню занятя. Коли таке 
товариство зістало би законно признане, то могло-би дуже 
много добра зробити для наших бідних людий; приміром 
на се єсть таке товариство в Віннїпеґу. 

Оповіди: — Загальний церковний закон вимагає, щоби 
оповіди голосили ся в парохіях обоїх женихів, наколи они на 
лежать до ріжних парохій. Проте сьвященики мають обо- 
вязок перестерігати сей закон о скілько се в наших канадий- 
ських відносинах можливе. Кромі сего вимагає закон, що¬ 
би на случай, коли котре з женихів не мешкає ше шість мі¬ 
сяців в парохії де має відбути ся вінчане, голошено оповіди 
і в сїй парохії або місийнім окрузі, з відки походить сто¬ 
рона. 

Згаданих законів мають придержувати ся душпастирі 
в сих случаях, коли місцевість, з котрої сторона прийшла, 
має свого руського пароха або місионаря. 

В наших однак обставинах часто буде се неможливе до 
переведеня — з огляду на широкі простори і з огляду на се. 
що не все легко знати, на котрій кольонїї знаходить ся дотич 
ний душпастир — через що проволїкало-би ся дуже вінча¬ 
не- Зазначуючи загальний закон, котрого в засаді належить 
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ся придержувати, даємо власть сьвященикам диспензувати 
від оповідий в другій парохії, що має стати ся зозсїм дармо. 
Осуд причин до звільненя полишаємо совісти душпастирів. 
Сей акт має бути занотованим в предшлюбнім протоколі. 
При звільнуваню від оповідий мають душпастирі всегда звер 
тати на се увагу, чи дійсно єсть до сего вистарчаюча причи¬ 
на. За достаточну причину певно не може послужити се. 
що женихи хотїли-би чим скорше звінчати ся. 

Організоване церковних громад: — Кожда церковна 
громада має бути з‘орґанїзована на основі “Статута русько- 
католинької Церкви в Канаді”, виданого руським Епископ- 
ським Ординариятом 1913 р. 

Дістати можна сей Статут в Епископській Канцелярій. 
ВВ. Отиї мають обовязок докладно витолкувати народові! по¬ 
одинокі точки статута, а коли-би громада бажала зміни якої 
точки в Статуті, то сю справу мають ЕВ. Отці предложити 
Епископському Ординариятови до порішеня- Головна річ 
в цілій орґанїзациї єсть, щоби церков і церковні будинки та 
посїлости були заінкорпоровані відповідно. (Гл. під словом 

‘Інкорпорацій!”). В орґанїзованю нових церковних громад 
належить поступати зі всякою терпеливостию, та сим не на¬ 
лежить ся знеохочувати. Кермуючись любовію і душпастир 
ською розвагою зможе сьвяшеник всюда перевести організа¬ 
цію після наших розпоряджень. 

Парохіяльна Служба Божа: — В місцях, де нема ка¬ 
нонічно ериґованої парохії, душпастирі не суть з‘обовязані 
ані ';екс юстіціа”, ані аекс карітате” правити Службу Божу 
в Неділі і Сьвята за парохіян. Випадає однак, щоби, з лю¬ 
бові! до душ повірених собі, в неділі офірували за них без¬ 
кровну жертву. 

Пеоеховуванє НС. Тайни Евхаоистиї: — Переховува¬ 
ти НС- Тайну Евхаристию можна лише в сих церквах, при ко 
трих сьвященик має свій осідок. Длятого не вільно жадно¬ 
му сьвященикови без осібного позволеня Ординарияту ли¬ 
шати НС. Тайн в церквах на кольонїях, хочби там доїздив 
навіть що тиждня. Колиж лучить ся, що покличуть сьвяіце- 
ника до хорого, тоді сьвященик, єсли єсть на сей час в місці! 
осідку, має взяти після потреби НС. Тайни зі собою, або у хо- 
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рого відправити Сл. Божу. Ключик від кивота, в котрім пе¬ 
реховує ся НС. Тайни, має бути завеїгди під дозором сьвяще 
ника і переховувати ся в відповіднім і безпечнім місци. Не 
вільно лишати єго на престолі, а в закристиї можна єго ли¬ 
шити. але в місци, яке можна замкнути на ключ. 

Перед НС- Тайнами має сьвітити ся т. з. вічна лямпа, 
наповнена оливою. Лямпа має бути сего рода, щоби не ста¬ 
ла причиною огню. Диспенза від сьвіченя вічної лямпи, де 
дїйстна потреба заходить, може бути дана через Ординарият. 

Переховуване парохіяльних книг і грамот: — Книги 
парохіяльні і грамоти повинні бути переховувані так, щоби 
були забезпечені від огню, крадїжи або знищеня. До тако¬ 
го перехованя найлучше надають ся огнетревалі каси або 
шафи, тому єсть пожаданим, щоби уряди парохіяльні їх ма¬ 
ли і переховували в них також цїннїйші церковні знаряди. 

Покута: — При сповіди вірних другого обряду, має спо 
відник уважати на се, щоби накладати такі молитви або 
такі діла покути, які суть в уживаню в обряді того, що спо¬ 
відає ся. 

Посьвідки хресту і вінчаня: — При кождім хресті і він 
чаню, мають сьвященики видавати сторонам “посьвідки” на 
картках, виданих Епископським Ординариятом. Дохід зі 
сих карток іде на сиріцкий епархияльний фонд. Картки сї 
завів Епископський Ординарият на се, щоби можна в данім 
случаю провірити в легкий спосіб чи дані особи суть важно 
охрещені евентуально звінчані- 

Посьвячене цеткви: — Лише сї церкви будуть в будуч- 
ности Епископом посьвячені, котрі вільні суть від всяких 
довгів. 

Пости, загальницї і заказані і осьвячені часи: — 

І. Пости: — 
1. В навечеріє Богоявленія... 5 (н. ст. 18) січня- 
2. Св. Чотиредесятниця: від Понеділка Сиропустного до 

Великої Суботи включно. 
3. Петрівка: від Понеділка по Недїли Всіх Сьвятих до 

28 червня (н. ст. 11. липня) включно. 
4. Спасівка або Успенський Піст: від 1. (14 н. ст ) серпня 

до 14 (27 н. ст.) серпня включно. 
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5. В день Усїкновенія глави св. Йоана Хрестителя, 29 сер¬ 
пня (11 вересня н. ст.) 

6. В день Е’оздвиженія Честного Хреста 14 (27 н. ст.) 
вересня. 

7. Филипівка: від 14 (27 н. ст.) падолиста до 24. грудня- 
(6. січня н. ст.) включно. 

8- Середи і Пятницї крім загальниць. Однак після прак¬ 
тики в Канаді і згідно з арт. 33. нашого Декрету середа є 
днем постним лише в часі постів. 

і!. Загальницї: — 

1. Від Різдва Христового до Навечерія Богоявленія ви¬ 
ключно, т. є. від 25 грудня (7 січня н. ст ) до 4 (н. ст. 17) 
січня. 

2. Від неділі о Митарю і Фарисею до неділі о Блуднім 
Сині. 

3. В Сьвітлий тиждень. 

4- Від Сошествія св. Духа до Неділі Всіх Сьвятих. 

ЛІ. Заказані і осьвячені часи: — 

1. Всі Середи і Пятнипї. 
2. Від початку Филипівки до Богоявленя включно. 

3. Від Понеділка Сиропустного до Світлої Суботи включно. 

4. Р; Петрівку, як висіле. 

5- В Спасівку, як висіле. 

6. В день Усїкновенія глави св. Йоана Хрестителя, як 
висше. 

7. В день Воздвиженя Чесного Хреста, як висше. 

З важних причин може сьвященик дати шлюб і в середу 
диспензуючи сам. 

Оповіди можна голосити і в постнім часі. 

Похорон церковний: — Похорону церковного належить 
відмовити: а) дітям, котрі померли без хресту- Вони мають 
бути похоронені на непосьвяченій части кладовища, при¬ 
значеній на сю ціль. 

б) Всім єретикам, шизматикам. відступникам, виклятим 
поіменно і явно; тим що сьвідомо з розмислу поповнили са- 
моубійство, єсли вони не дали ніяких знаків каяня перед 
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смертию; тим, котрі прилюдно т. є. при сьвідках відказали 
ся приняти св. Тайни в недузі і померли нерозкаяні, вкінци 
тим. що вели явно згіршаюче житє і умерли без розкаяня. 

в) Всім тим, що належали до товариств осуджених і за¬ 
казаних Церквою і то навіть тоді, коли вони вправдї приня- 
ли св. Тайни перед смертию, але члени товариства офіцияль 
но і з відзнаками беруть участь в похороні. Коли член та¬ 
кого товариства умре без св- Тайн, але зі знаками каяня, то 
можна єго поховати, але без паради. 

г) Церков наказує рівнож відмовити церковного похоро¬ 
ну сим, про котрих люде знають, що вони раз в рік не відпра 
вили великодної сповіди і померли без ніякого знаку каяня. 
В сім случаю належить однак обережно поступати, а єсли 
час позволить то засягнути ради Епископа, єслиж ні, то роз¬ 
судити так, як лучше буде на славу Божу і спасеніє душ. 

В' сумніві, коли не можна засягнути ради Епископа, не 
хай сьвященик більше поводить ся милосердієм, але і ува¬ 
жає, щоби з єго дїланя не вийшло згіршенє вірних або по¬ 
горда віри. 

Преса і література: — Обовязком кождого сьвященика 
єсть звертати бачну увагу на се, щоби наш нарід не читав 
книжок або часописий, які виступають явно проти католиць 
кої Церкви та сіють засади впрост противні като¬ 
лицькій моралі. А ще більше належить остерігати нарід пе 
ред такими часописями, котрі під покришкою народолюб¬ 
ства і поступовості! підступним способом зашіплюють в сер¬ 
ця читачів нездорові засади та баламутять їх уми. Проти 
таких часописий треба виступати і в церкві і поза церквою, 
а тим, що їх читають упірно мимо напімненя, належить від¬ 
мовити розрішеня, доки не перестануть їх читати. З другої 
сторони єсть обовязком всіх ВВ- Отців ширити нашу україн¬ 
ську католицьку пресу і наші католицькі видавництва. Се 
і церковний і народний обовязок всіх ВВ. Отців ширити до¬ 
брі письма поміж нашим народом, а випирати часописи і лі¬ 
тературу, що лише підкопує мораль і длятого Ми жадаємо, 
щоби ВВ. Отці сей свій сьвятий обовязок сповняли як найсо 
віснїйше. Головно повинні сьвященики уважати на се, що¬ 
би в читальнях не було злих часописий та книжок. 



Приноровлене вірних руського обряду до латинського: — 

1. В місцях де нема анї руської церкви, анї русько кат. 
сьвященика, або де доїзд до руської церкви єсть з причини 
великого віддаленя долучений з великими трудностями, мо¬ 
жуть вірні руського обряду приноровити ся цілковито до об¬ 
ряду латинського, з того однак нїяк не слідує зміна обряду- 
Арт. 24 Декрету. В таких місцях отже можуть вірні русько 
го обряду принимати св. Тайни, заховувати сьвята і пости, 
слухати Служби Божої і взагалі виповняти всі свої християн 
ські обовязки після латинського обряду. Декрет одуак не 
змушує їх до сего, бо каже виразно “валєбунт”, а не иде- 
бент” або “тенентур” (пор. сказане під словом: Розрішенє) 
Певно, що треба нам напоминати нарід, щоби в місцях, де 
нема ніколи своєї Служби Божої, або дуже рідко, він ходив до 
латинської церкви, щоби Тайну великопостної сповіди і ве- 
ликодного св. Причастім приняв там з рук латинського сьвя¬ 
щеника, однак змушувати вірних Русинів до сего не хотів 
анї Апостольський Престол, анї Нам не можна. 

Причини до сего відомі кождому, хто знає відносини ла¬ 
тинського і руського обряду в Галичині, звідки як раз похо¬ 
дять наші вірні- Для простого народу віра, обряд і народ¬ 
ність, се нерозлучні добра. За зміною обряду слідує у на¬ 
шого народу все і зміна народності!. Проте змушувати на¬ 
рід до приноровленя до лат- обряду, се в очах загалу, латинь- 
щити нашу Церков і винародовлювати Русинів. Звідси не¬ 
нависті!, а навіть страшні братовбійчі війни поміж Русина¬ 
ми і Поляками і поміж Русинами унїятами і шизматиками; 
звідси і закиди проти Апостольської Столиці і Унії, що се 
вони провадять до винародовленя Русинів і до златинщеня 
руської Церкви. Що сї закиди зовсім безпідставні і проте 
неслушні, се видно хочби і з сего послїдного декрету, де Сто¬ 
лиця Апостольська стає по стороні чистоти нашого обряду 
та забороняє строго зміняти єго або намовляти когось до 
зміни обряду. 

Наш нарід рідко учащає на латинські богослуженя ще 
і з тої причини, що лат. обряд, єго форма і єго язик для него 
зовсім незрозумілі- Треба отже нам поучати відповідно на¬ 
рід о єго християнських обовязках, о сум, що віра, обряд і 
народність се річи зовсім відрубні та з натиском повтаряти, 
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що часове приноровлене до латинського обряду не потягав 
ніяк за собою зміни обряду. Спасене душі се великий обо- 
вязок, се ціль, ходжене до церкви і приниманє св. Тайн, се 
средства. 

2. З огляду, що ріжниця календаря руського і латинсь¬ 
кого як і відмінна дисципліна обох обрядів спричинює не- 
раз вірним нашого обряду великі трудності! в заховашо свя¬ 
точних днів та постів, Апостольська Столиця позволила Ру¬ 
синам в цілій Канаді, без огляду на се чи єсть де руська цер¬ 
ков або сьвященик, чи ні, заховувати днї сьвяточні і пости 
після звичаю і дисципліни місцевості!, в яких они перебу-' 
вають. Р неділі однак і сьвята, що припадають на той сам 
день в обох обрядах, суть обовязані вірні руського обряду 
вислухати Служби Божої у власнім обряді і в своїй церкві, 
єсли єсть в місця і в ній править ся тоді богослуженє. 

Колиж нема Служби Божої в руськім обряді, то сї. що 
придержують ся дисципліни латинського обряду, мають ви¬ 
слухати єї в церкві обр. лат- Розумієть ся, що вони му¬ 
сять ся в такий сьвяточний день повздержати від праці. Се 
часто може лучити ся по містах, так, що пр. вірні руського 
обряду не можуть заховати сьвята Різдва Христового в сей 
час, коли випадає після нашого календаря. Вони повинні 
отже заховати єго враз з латинниками. Ссть дуже пожада¬ 
ною і вказаною річею. щоби душна етиці в такі латинські 
сьвяточні дні відправили в своїй церкві богослуженє в часі, 
в якім звичайно вони відправляють ся в сьвята або неділі, 
щоби вірні могли в сей день також вислухати Служби Божої 
в своїм обряді та не відчужували ся від свого обряду. 

Сповідь великопостну мають однак вірні відправити в 
часі означенім після руського обряду. 

Причастія часте і щоденне: -— Душпастирі повинні за¬ 
охочувати людий до частого і щоденного св. Причастя. Се 
єсть бажанєм Ісуса Христа і Церкви католицької, щоби вір¬ 
ні як найчастіше приступали до св. Причастя і то не ли¬ 
ше дорослі, але і діти, котрі вже раз були допущені до св 
Причастя. (Св. Конґр. Соб. 20 Дец. 1905). Обовязком од¬ 
нак сьвящеників єсть поучити вірних, щоби не з людських 
зглядів, але з любови до Ісуса Христа в НС. Тайнах утаєного 
принимали часто або і щоденно св. Причастіє. Що до розпо 
ложеня душі, вимаганого до частого або щоденного св. При- 
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частія, то сьвятости НС- Тайн відповідає найбільше, щоби 
припинаючі Евхаристийного Ісуса, були вільні від всякого 
проститсльного гріха, поповненого з розвагою; вистарчить о- 
днак, щоби були вільні від тяжких гріхів і приступали до св. 
Причастія з жалем щирим за всї гріхи і з постановою біль¬ 
ше не грішити. Треба рівнож поучити нарід, що не конче 
треба сповідати ся перед кождим св. Причастиєм, що св. 
Сповідь єсть лише тоді' конечною, коли хто має тяжкий гріх, 
а впрочім вистарчить жаль за гріхи повседневні. Однак сї. 
що причащають ся часто, або й щоденно, повинні і частїй- 
ше сповідати ся, пр. що місяця, щоби сьвященик міг знати, 
стан їх душі. 

Заряджуємо проте, щоби сьвященики всюда заводили 
сей звичай частого і щоденного св. Причастия, бо досьвід у- 
чить, яке велике благословень зсилає Ісус на громаду, де сей 
звичай істнує. Треба однак поучити вірних, що тільки за 
порадою сповідника можуть приступити до частїйшого або 
щоденного св. Причастим* Щоби вірні могли часто або що- 

уденно приступати до св. Причастия, то мусять бути добре 
обучені в правдах віри, а головно добре знати і розуміти на¬ 
уку о НС. Тайнї Евхаристиї. Длятого наказуємо, щоби 
сьвященики часто проповідували о НС. Тайнї Евхаристиї і 
частім і щоденнім св. Причастию, а празник Пресьвятої Ев¬ 
харистиї обходили з як найбільшим торжеством. 

До поширеня сего звичаю частого і щоденного св. При- 
частия причиняє ся брацтво Апостольства Молитви. Про се 
гляди під словом “Брацтва'Л 

Проповіди: — Кождий душпастир єсть обовязанпй в 
недїлї і в торжественні сьвята виголосити на Службі Божій 
і на вечерни проповідь так, щоби она була для кождого зро¬ 
зумілою- В проповіди не сьміє сьвященик уживати слів об- 
ражуючих одиниці або громаду, бо проповідь се голошенє 
слова Божого. Сели треба упімнути громаду, то се має сьвя 
щеник зробити в лагідний спосіб по проповіди, а не в самій 
проповіди, в котрій можна лише в євангельський спосіб — і 
загально говорити про провини, їх згубні наслідки і т. д., що 
би тим способом розположити слухачів до успішного приня- 
тя напімненя. 

Рівнож всі' справи політичної натури суть з проповіди и 
виключені. 

31 -- 



{{ромі сего кождий сьвяіценик має планово проповідува¬ 
ти т. є. уложити собі план проповідий бодай на пів року, 
илян, котрий-би представляв в собі якусь цілість. Доривоч- 
ний вибір теми не приносить або жадного хісна, або дуже 
малий. Теми проповідий мають бути записані в книжці на 
се призначеній, котру підчас канонічної візитациї має сьвя¬ 
іценик нредложити, яко документ своєї плянової праці. — В 
огляду на потребу ученя народу приказуємо уживати кати- 
хизму о- Шніраґа і з него проповідувати особливо на вечір¬ 
нії. Проповідь взагалі не повинна тревати довше як пів 
години. На торжественні сьвяга, проповідь має відповідати 
духови торжества. Длятого, в торжественні сьвята треба 
перервати означений цикль проповідий, а вибрати тему, що 
відповідає сьвятови. 

Протокол предшлюбний: При перевзденю предшлюб- 
ного протоколу мають душпастирі звертати увагу головно 
на се: 1) Чи обучені суть достаточно обоє женихи в прав¬ 
дах віри і чи знають молитви, бслиж ні, то обовязком душ- 
пастиря єсть постирати ся о се, щоби перед шлюбом їх по- 
учити принайменше о головних правдах віри; 2) Чи не звя- 
зане єсть котре з женихів вже попередним важним супру- 
жем. Про се треба як найсовіснїйше упевнити ся, бо на 
жаль, лупають ся случаї каригідного ошуканя в сім зглядї. 
На се головно треба звертати увагу при особах старших а- 
бо вдівцях та вдовах. Предложенє “лайсенсу” не все єсть 
достаточним доказом на правдивість заяви зі сторони жени¬ 
хів. Найлучше можна пересьвідчити ся о сім з дотичних 
документів або через достовірних сьвідків. 

3) Чи дівчина не єсть ким присилувана- 

4) Чи не заходять иньші канонічні перешкоди. 

(Гляди також коментар до “Не Темере”). 

Робітники в лісах і на желїзничих дорогах — їх душ- 
ластированє: — Велику трудність справляє тепер душпасти 
рованє сих, що нераз цілими роками працюють по лісах або 
при будові нових торів. До сих трудно дістати ся, трудно їх 
зібрати разом і трудно нераз промовити до їх сердець. І 
для сих робітників здали-би ся окремі сьвященики. Але 
ми і тепер можемо ними бодай троха за опікувати ся. І так 
повинні сі сьвященики, з котрих парохій люде ідуть на таку 
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роботу, старати ся про се, щоби вони перед своїм виїздом 
висповідали ся і дати їм відповідні науки, в котрих повинні 
наставати головно на се, щоби воші не занедбували молит¬ 
ви, та щоби вистерігали ся безбожних та нечистих бесід. 
Колиж сї робітники повернуть назад, тоді знова повинні на- 
пімнути їх в проповіді!, щоби не пропивали або шипим спо¬ 
собом не тратили заробленого гроша. Нераз лучить ся, що 
десь в місийнім окрузі сьвященика роблять як раз такі ро¬ 
бітники. Тоді сьвященик повинен відвідати їх в якиїісь о- 
значений час. та по можи осли відправити їм Службу Божу 
та загріти проповідию до витреваня в добрі- 

Як найобережнїйше треба уникати навіть підозріня, не 
наче-би сьвященик приїхав на се, щоби заробити гроші. Не 
треба домагати ся від них нічого, а задоволити ся їх добро¬ 
вільними датками. 

Розрішене: — і. Не можна відмовити розрішеня тим,що 
не з погорди, анї неприхильности, але з иншого якогось згля- 
ду не сповняють заповіди слуханя Служби Божої в неділі і 
сьвята в місцях, де не править ся Сл- Божа в їх обряді, хоч 
могли-би вислухати Службу Божу відправлену в їх місцевос¬ 
ті! після обряду латинського. Кождий однак душпастир по¬ 
винен напоминати їх, щоби слухали Служби Б. в латин¬ 
ських церквах, коли нема своєї, поучаючи їх, що через се 
вони сповняють обовязок слуханя Служби Божої, а не зміня 
ють свого обряду та вказуючи на се. що оден і той сам Хри- 
стос приносить ся в жертву на наших і латинських престо¬ 
лах. 

2. Тих, що не хочуть, хоч можуть, заплатити вкладок 
чи то парохіяльних чи єпархіальних, належить віддалити від 
сповіди яко нерозположених, єслн не приречуть щиро, що 
заплатять. 

Самопоміч. — Фонд немічних руських сьвященикіїз в 
Канаді: — Щоби сьвященикам нашої епархиї, котрі з при¬ 
чини старости або недуги, яка опанує їх серед душпастир- 
ської праці, а не з їх легкодушности стануть на час, або до- 
смертно нездібними до праці, забезпечити матеріальну по¬ 
міч, заряджуємо, щоби кождий сьвященик так сьвіцкий як 
і монах в душпастирській службі, платив $2 00 місячно до 
фонду немічних сьвящеників, почавши від 1-го цьвітня 
1015 р. 



Се заряджене даємо по засягненю гадки майже всего 
духовеньства нашої Епархиї. 

До заряду фонду буде вибрана окрема комісия зі сьвя- 
щеників, котра випрацюе відповідні статути, а Ординарият 
постарає ся о затверджене сеї інституциї в Римі. 

Сьвщкий су пружкій закон: — Ми завеїгди обстоюємо 
за сим, що про важність супружа має судити лише Церков, 
та що всі закони, які в еїм напрямі видає держава суть ли¬ 
ше чистою узурпаниєю неналежних їй прав. Та в виду сего. 
що і Канадийські Правительства узурпували собі власть ста¬ 
вити услівя що до важності! супружа і т. д., проте в інтересі 
сторін і для уникненя неприємностий треба, щоби наші сьвя 
щеники узгляднили і приписи сьвіцьких супружих законів. 
Сї закони суть окремі для кождої провінцій Канади і суть о- 
голошені в книжцї під заголовком “Мерріедж Ект”. Сю кни 
жочку дістає ся даром з “Департамент оф Аґрікулчур”. 

Нехай отже кождий сьвященик постарає ся о сю книж¬ 
ку і придержує ся єї для уникненя неприємностий зі сторо¬ 
ни ряду. 

Сестри — їх школи і сиротинці: — Най зважуть наші 
сьвяіцєнники як великої ваги суть в нашім церковно наро¬ 
днім житю сиротинцї та- школи, котрі ведуть наші руські за¬ 
конниці і нехай веї мають собі за обовязок причинити ся до 
їх розросту і сили. Передовсім треба глядіти за тими, що 
мають покликане до монастиря та відповідно ними заопіку- 
вати ся і висилати до монастирів. Відтак повинні сьвящен- 
ннки посилати українські діти на. виховане до шкіл, які ве¬ 
дуть Сестри. А що Сестри суть змушені ходити по колєктї, 
проте повинні сьвяшеиники в своїх парохіях і місийних 0- 
круга-х все горячо поручити Сестер милосердию парохіян. 

Слуги сьвященника: — Слуги жіночого пола мають ма¬ 
ти канонічний вік і бути доброї слави та бездоганних оби- 
чаїв, так щоби їх побут в домі сьвященника не дав причини 
до підозрінь або згіршеня. Сьвященики нехай не допуска¬ 
ють до сего, щоби слуги сї засідали спільно з ними до стола, 
або в їх товаристві показували ся на улици або ішли на за¬ 
бави. Сьвященник нехай стеиеже ся всякого рода споуфа- 
леня зі служачою і нехай ніколи не позволяє служачій міша¬ 
ти ся в справи, що до неї не належать. 
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Служба Преждеосьзященних дарів: Ся служба має від¬ 
правляти ся в Середи і Пятницї Чотиредесятницї і в Понеді¬ 
лок, Второк і Середу Великого Тиждня. Жадному сьвящен- 
никови не вільно правити в сї дни иньшої Служби Божої без 
окремого письменного позволеня на се уділеного Епископ- 
ским Ординарятом- Причиною до позволеня може бути пр.: 
потреба Служби Божої для запричащаня вірних, недостато- 
чна платня сьвященника і т. п. По одержаню позволеня має 
ся правити в сї дни Службу св. Йоана Золотоустого. 

Службові інтенциї: — Наказуємо, щоби наші сьвящен- 
ники, придержували ся що до речинця відправи платної Слу¬ 
жби Божої розпорядженя Конґреґациї Соборів, котра поста¬ 
новляє, що сьвященник має відправити одну інтенцию про¬ 
тягом місяця, сто протягом шістьох місяців, а більше або 
менше число в відповідно довшім або коротшім речинци. 
(8. Согщ. Сопсіїіі 11. Маіі 1904.) (Так пр. 50 інтенций треба 
відправити протягом найдовше 3 місяців і т. д.). Бідтак на¬ 
казує дальше згаданий декрет, щоб не брати більше інтенций 
як лише тілько, кілько можна відправити протягом одного 
року, мислячи від дня одержаня інтенциї- Розумієть ся, що, 
коли сторони бажають собі, щоби їх інтенция була відправле 
на в коротшім речинци, або самі годять ся на довший речи- 
нець, або дають більше інтенций, як можна в році відправи¬ 
ти, то їх воля має бути ушанована. Колиж який сьвященник 
прийме більше Служб Божих, як може в році відправити, то 
падвижку має з кінцем року перселати до Епископского Ор- 
динаряту. Колиж, за згодою Епископа передасть якомусь 
иньшому, добре собі знаному сьвященикови, то най не за¬ 
буває, що віл доти не єсть звільнений від особистого тягару 
відправити сї Служби Божі, доки певно не знає, що тамтой 
сьвященик сповнив сей обовязок. Сьвященики, котрі хо¬ 
чуть дати Служби Божі до відправи сьвященникови з другої 
єпархії, мають переслати інтенциї на руки Епископа даного 
сьвященника, або принайменше одержати згоду тогож Епи¬ 
скопа. 

Сьпіванє Служби Божої: — Наказуємо строго, щоби 
сьвященники придержували ся як найточнїйше Ірмольо- 
ґійона при сьпіваню Служби Божої. Всякі довільні зміни в 
ариях сьпіваної Служби Божої мають бути раз на всегда ви- 
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КЛЮЧОНІ. ( Є ЗОВСІМ 11С причинне СЯ ДО ІіІДІІССОІіЯ красоти 
Г.іужби Кожої, коли сьвнщеникп самі собі довільно уклада¬ 
ють ріжнородиі, ііераз а духом церковного сьпіну незгідні 
арпї. Як \ всім, гак і тут кождий еьпященигс єсть в совісти 
ооовязаний придержувати си ирпііисіи Церкви. 

Гак само і н пньїпих богослужебних сьиівах мають сьвя 
щспппкн сьиінати стисло після Ірмольоґїйоиа. 

Сповідник законниць: — ('повідати законниці в їх мо- 
иасгирп може лише сей сьвященшш, котрий зістав до сего 
делегований Кпнскопом- Гелиж законниці суть поза мона¬ 
стирем, підчас подорожі!, або з ипьшої якої причини, тогдї 
може їх сповідати кождий Памп апробований сьвиїценник. 
Д\ ішіастир. назпачеппй Кпискомським Ординарилтом на 
снові ціпка Сестер, мас совісно занити ся їх житом духовим 
і сам в нїм \соверіпуватп ся. 

Спори перед сьвіцкими властями: — Звичайно з сего, 
що сьвищеннпки і, і я полагоджепя спорів стають перед сьвіц- 
ким (N щм. виростає для вірних навіть велике згіршене, а для 
самого духовного стану неслава. Кроте наказуємо, щоби 
Паші еьвящеііішки навісь в спорах зі сьвіцкими людьми і в 
іьвіцкпх справах, нікого не скаржплп перед сьвіцкпй суд, а 
самі кликань щоби добровільно перед ним не ставляли ся, хп 
ба що спору годї в пньшіїй спосіб полагодити. ГСолиж роз¬ 
ходить ся о контракти, довги. спадщини, документи і г. п. 
справи в котрих щя усігішного їх покінченя закон вимагав 
рішена сьвіцкого с\ ції. то мають (Ч.вяіцеппики перед тим. 
нїм иредложать справ) с\ ції ужити веїх ередств, щоби спра¬ 
ву полагодити мирово і не вести ніякого судового спору. За¬ 
казуємо дупіпастприм без письменного нозволеия Ординаря- 
с\ скаржитн пере і, сьніцкий суд сьвіцкого чоловіка за гроші, 
які він винен Церкві за вішаєм домів, або поля, або з пившо¬ 
го якого титулу. 

Сповідь: — Кірці руско кат. обряду можуть сповідати 
ся або \ свого або у латинського сьвященнка, без огляду на 
се. чи в їх місцевості! єсть русько - катол- сьвяіценник чи ні. 
То само відносить ся і до вірних лат. обр. з огляду на вибір 
сповідника в місцях щ знаходить ся русько - катол. церков 
або міспя. Ге розпорядженє відносить ся і до па¬ 
схальної снові ці. Досьві і, учить, що часто лучас ся. що 



вірні старають ся відправити пасхальну сповідь у чужого 
сьвященника руського або латинського обряду, в сїм намірі, 
щоби не оплатити належних такс парохіяльних або епархи- 
яльних, — вони дїлають “ін фраудем леґіс”. Щоби запобі- 
чи сему і протидїлати дезорґанїзациї парохїї, заказуємо стро¬ 
го кождому сьвящснникови слухати пасхальної сповіди вір¬ 
них з власної чи з чужої парохиї, доки не будуть мали певно¬ 
сті!, що пенїтент сповнив свій обовязок плаченя парохіяль¬ 
них і епархияльних датків зглядно, що був звільнений від та 
кого плаченя. 

.. о .; 
Певності! такої можна набрати або з “парохіяльних 

книжочок” або з “карток” видаваних для пасхальної спові¬ 
ді!. Наші люди ще з практики в старім краю привикли діста¬ 
вати до пасхальної сповіди “картки”. Нашим бажанем єсть 
щоби загально заведено “картки” до пасхальної сповіди- Для 
уникненя всяких неприємностий, душпастир має заповісти 
наперед в церкві, що не буде сповідав сего, що не викаже ся 
такою карткою”. Картки сї має видавати секретар фінансо¬ 
вий зовсім за дармо. На картцї сїй не має бути нічого біль¬ 
ше крім імени і назвиска пенїтента парохіяльної печатки а 
бо підпису фінансового секретаря- — Картку сю дістає ли¬ 
ше той, хто належні такси заплатив, або від плаченя зістав 
через сьвященика і тростів звільнений. Справи плаче¬ 
ня такс, мають полагоджувати тростиси, зглядно се¬ 
кретар фінансовий, а коли душпастир хоче їм в тім помочи, 
то може, але не в сам день сповіди, а вжеж ніколи в спові¬ 
дальниці!. 

Заказуємо як найострійше сьвященникови в сповідаль- 
ници брати від пенїтента неоплачені ним які небудь такси, 
або шукати в списі душ чи пенїтент заплатив вкладки чи ні! 
Справа плаченя такс має бути полагоджена поза сповідею. 

Час, в якім можна відбути пасхальну сповідь тягне ся 
від першого дня Великого Посту, аж до неділі Всіх Сьвятих 
по Сошествію св. Духа. 

Наказуємо, щоби душпастирі постарали о се, щоби в 
кождій церкві була або сповідальниця, або бодай відповід¬ 
ний клячник з решіткою до висуваня. 

Пасхальну сповідь має попередити бодай коротка наука 
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о св. Сповіди — в якій головно піднести належить найваж- 
ніший момент св- Цповіди с. є. жаль за гріхи — і відмовлене 
молитви і Исповідаю ся”. 

Стале перебуванс: —- 

1) . Кождий душпастир єсть обовязаний перебувати стало 
в своїй парохії або в своїй місиї, в місци визначенім ему Е- 
пископским Ординарятом на сталий осідок- Місионарі однак 
можуть перебувати в иньшім місци свого місийного округа, 
коли сего вимагає ся їх душпастирский обовязок. 

2) . Заказуємо строго місионарам зміняти власновільно, 
без дозволу Епископского Ординаряту місце сталого осідку, 
бели зайде потреба зміни осідку, то місионар має предложи- 
ти письменно Епископскому Ординарятови відповідне про¬ 
шене з поданєм причин. 

3) . Лише зі слушних причин може душпастир віддалити 
ся на якийсь час поза межі своєї парохії або свого місийно^ 
го округа. Такою причиною може бути: християнська лю¬ 
бов, канонічний послух, очевидна потреба або добро церкви 
чи громади повіреної душпастиреви, добро держави. За слу¬ 
шну причину неприсутности не можуть уходити справи при¬ 
ватні пароха чи місионаря. 

4) Місионар, котрий з душпастирских зглядів виїзджає на 
який час зі свого місця оеїдну в свій округ місийний, має ли 
шити адресу до сего місця, куда удає ся, Колиж мусить ви¬ 
їхати поза онруг своєї місиї. то має повідомити про се людий і 
подати адресу другого сьвященника, до котрого моглиби єго 
вірні звернути ся в наглій потребі. 

Під обовязок сталого побуту підпадає і се, щоби місио¬ 
нар точно приїзджував на кольонїї свого округа в означе¬ 
нім дні. Колиби місионар зі слушної причини не міг приїха¬ 
ти на кольонїю в означенім часі, то має повідомити пцо се 
відповідний час наперед дотичну кольонїю, о скілько причи¬ 
на не єсть несподіваною чи наглою. 

ІІарох віддаляючи ся зі слушної причини хоч би лише 
на оден день зі своєї парохії, має постарати ся о заступника 
па час неприсутности. Парох чи місионар. що з важних 
причин замірає виїхати поза межі своєї парохії або округа 
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місийного на час, що заключае в собі неділю, або торжест- 
венне сьвято, або на протяг одного тиждня або на довше, має 
мати на се позволенє Епископського Ординаряту. 

Парох чи місионар кілько разів виїжджають поза округ 
нарохії або місиї, мають завсїгди зважати на се, щоби їх 
неприсутність не спричинила якої шкоди громаді їм повіре¬ 
ній. ГІарох чи місионар, котрі би важили ся без слушної 
причини виїхати поза межі своєї парохії, або свого місийно¬ 
го округа, суть обовязані в совісти звернути на користь своєї' 
церкви або місиї часть зі всіх своїх цілорічних доходів 
рго гаїа Тетрогій. 

Той місионар, котрий заповівши свііі приїзд на котрусь 
кольонїю свого місийного округа, не додержує приреченя без 
достаточної причини має зложити $15 на дотичну церков. 
Душпастир, що власновільно без слушних причин виїзджає 
поза межі своєї парохії або свого місийного округа, буде за 
се потягнений до строгої відвічальности- 

Супружа мішаного обряду: — 

І.—Мають заключати ся після декрету “^те Гетеге”, з 

тим однак виїмком, що має вінчати парох жениха, отже про¬ 
тивно як сказано єсть в декреті аНе темере”. Арт- 36 і 37. 

III. —Всі диспензи має уділяти Еписноп иевісти, проте і 
парох невісти має постарати ся о них у свого Епископа і по 
одержаню їх, переслати враз з посьвідкою виголошена опо¬ 
віднії до пароха жениха, котрому розуміє ся не можна він¬ 
чати женихів без диспензи одержаної на письмі. При проше¬ 
ній о диспензу належить подати ііуіп душпастиря, котрий бу¬ 
де вінчав женихів. 

IV. —Для уникненя невигод і непорозумінь, які в родинах 
повстають з причини ріжницї обряду мужа і жени, жена, як 
довго треває супруже може після декрету Арт. 34. придержу¬ 
вати ся обряду свого мужа, що однак не потягає за собою 
зміни єї первісного обряду- Декрет виразно каже: може, а 
не мусить, значить полишає до вибору женї, а зглядно взаї- 
мному порозуміню мужа і жени. По смерти мужа або по за¬ 
коннім розвязаню супружа, жена може але не мусить вернути 
назад до свого первісного обряду. Коли жена придержує ся 
обряду свого мужа, в такім случаю і парох мужа стає паро- 



хом жени, а церков мужа також єї парохіяльною церквою. У 
всіх отже духових потребах, не виключаючи великодного св. 
Причастія, св. Напутія, слуханя Служби Божої і т. д. має в 
сім случаю жена звертати ся до пароха мужа і до єго цер¬ 
кви. Через те іменно, що жена придержує ся обряду мужа, 
всї права єї первісного пароха зі стають завішені, а перехо¬ 
дять на пароха мужа. 

Колиж жена не хоче іти за обрядом мужа, лише придер¬ 
жує ся свого первісного обряду, тогдї парохом єї єсть сьвя- 
щенник тогож обряду що і вона, але всї вкладки на церковні 
видатки платить лише єї муж до церкви свого обряду- 

Арт. 32. Декрету каже так: аВідправа похорону і гроші 
побрані з сеї нагоди в родинах мішаного обряду належать до 
пароха того обряду, якого був померший.” 

Сьвященники мають строго придержувати ся сего зако- 
на, без огляду на се як собі родина помершого чи помершої 
же лає. 

Мужа похоронює отже парох тогож обряду, якого він 
був. Жену, котра не ішла за свого житя за обрядом мужа, 
похоронює парох єї обряду. Жену, що за житя придержува¬ 
ла ся обряду мужа, похоронює парох мужа. 

Колиби сьвященник без слушних причин поступив в 
котрім небудь зі сих трох случаїв противно, має звернути не- 
пра.вно побрані гроші парохови, котрий мав право похоро¬ 
нити. 

М.—Що до дїтий народжених зі супружа мішаного обря¬ 
ду, декрет постановляє: Арт- 39. “Діти народжені в Канаді’ з 
родичів мішаного обряду, мають бути хрещені в обряді бать¬ 
ка; бо діти мусять цілковито іти за обрядом батька.’'. 

Арт. 40. " Хрест, принягий в иньшім обряді в наглій по¬ 
требі, коли іменно дитина знаходить в небезпеці смерти або 
коли народить ся в часі, в котрім нема пароха того обряду, 
якого єсть батько дитини, не потягає за собою зміни обряду’'. 

Арт. 41. "'Діти підлягають юрисдикції того пароха, ко¬ 
трий єсть того обряду, що їх батько.” 

Декрет отже наказує, що діти які породили ся в Канаді, 
мусять іти за обрядом батька. Та треба зважити що майже 
всі ті що завязують супружа мішаного обряду чи то єще в 
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старім краю, чи вже в Канаді походять а Галичини або Угор¬ 
щини. В Галичині же і Угорщині обовязує декрет: “Асі 
отауєк еі (1іиСигпак“ виданий 6 Жовтня, 1863. (т. з. “Бопсог- 

йіа”.)5 що каже так: “Діти народжені зі супружества міша¬ 
ного обряду мають бути виховані в обряді родичів після по¬ 
ла". Тії отже родини мішаного обряду, що заключили су- 
ируже перед декретом, чи то в Галичині або Угорщині, чи то 
в Канаді, заключали їх після давного закона, т. є. так, що си¬ 
ни ішли за обрядом батька а доньки за обрядом мами, і так 
виховували діти. На перший погляд виходилоб отже замі¬ 
шане через сі два декрети. Та так воно не єсть в дїйсности. 
Бо суть принципи правничі, котрі усувають всякі сумніви: 

Оден принцип—Закон в зад не дїлає (іех геСго поп а§И). 

Проте діти, що породили ся в Канаді зі супружеств мішаного 
обряду перед оголошенєм нашого декрету ідуть за обрядом 
родичів після пола. 

Другий принцип: — Змисл закона має пізнавати ся з є- 
ГО ЦЇЛИ (“8сп8іі8 1е^І8 (!гиеік1и8 евГ ех йпе Іе^ів”). Цїлею нашо¬ 
го декрету єсть усунути або бодай зменшити невигоди та тру¬ 
дності!, які може спричинити ріжниця обрядів, проте діти 
народжені в Канаді зі супружеств мішаного обряду в правд*1 
вже по оголошеню декрету, але в родинах, котрим також ще 
перед декретом народили ся діти, що ішли за обрядом роди¬ 
чів після пола, не мусять іти всі за обрядом батька, але мо¬ 
жуть бути виховувані після старого закона. 

Кромі сего родичі, що заключували супруже ще перед 
оголошенєм декрету після давного закона чи звичаю, мають 
повне право до сего, щоби їх всі діти ішли за обрядом роди¬ 
чів після пола і закон того права не відбирає їм — бо ніякий 
закон не нарушує набутого права третих осіб- Проте діти, 
що народили ся по оголошеню декрету вправдї, але зі супру¬ 
жеств заключених перед оголошенєм декрету після старого 
закона чи звичаю, не мусять конче іти всі за обрядом батька, 
хсчби навіть перед декретом в сій самій родині не народили 
ся були ніякі діти. 

Так отже Арт. 39. нашого декрету відносить ся лише до 
сих дїтий, котрі народили ся в Канаді зі супружеств мішано- 

ю обряду, заключених в Канаді по оголошеню декрету. 
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ІІрочі родини можуть свої діти, народжені ПО ОГОЛОІІІЄНЮ 
декрету або виховувати після давного або після нового за¬ 
кони. 

VI.—Колиби в наглім случаю руський сьвященник хрес¬ 
тив дитину зі супружа мішаного обряду, мусить перед хреще 
нєм упевнити ся, чи в сїй родині всі діти ідуть ЗГЛЯДНО мусять 
іти за обрядом батька чи ні, а се тому, щоби знав чи може у 
ділити св. Тайну Миропомазаня чи ні. 

VII-—Після Арт. 40. неприсутність сьвяіценника того о- 
бряду, до якого.дитина має належати, єсть достаточною при¬ 
чиною, щоби сьвященник другого обряду охрестив сю дити¬ 
ну. Посьвідку однак хресту має відослати до пароха дитини, 
котрий рівнож має сей акт записати у власні метрики. 

VIII. —При суиружествах мішаного обряду, має душпа- 
стир зважати на се, щоби їх благословлене не відбувало ся в 
час осьвячений в однім або в другім обряді, або в день пост- 
ний приписаний в однім з обох обрядів. 

IX. —Оповіди: — В місцях де стало перебувають душпа- 
стирі обох обрядів, оповіди мають голосити оба душпастирі. 

Оповіди можна зачинати голосити доперва тогдї, коли 
обоє женихи задосить учинять вимогам законів. 

Для осягненя цілковитої ітевности мають парохи при¬ 
держувати ся такого поступованя: Парох жениха видає єму 
письменну посьвідку, що голошеню єго оповідий нічого не 
стоїть на перешкоді; сю посьвідку має жених доручити па- 
рохови невісти, від котрого знова має доручити свому парохо- 
ви подібну посьвідку що до невісти. Доперва по одержаню 
такої посьвідки, можуть парохи зачинати голосити оповіди. 

Парох невісти мусить сейчас по виголошень) оповідий 
переслати парохови жениха сьвідоцтво оповідий, без котрого 
єму не молена приступити до благословленя шлюбу- 

В околицях, котрі місионарі обох обрядів відвідують 
лише в певних означених часах, оповіди повинні бути виго¬ 
лошені в засаді через обох місионарів в сїй парохії до ко¬ 
трої належать женихи. Колиж однак лучить ся, що протягом 
сего часу, в котрім оповіди мають бути голошені, лише оден 
з місионарів єсть в даній місцевости, а другий не може приї • 
у’яти, тогдї той місионар, без огляду на се, чи він єсть паро- 
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хом жениха чи невісти, має по відоутім належно предшлюо- 
нім протоколі' ВИГОЛОСИТИ ОПОВІДІ! в місци замешканя жени 
хів, а відпис протоколу і сьвідоцтво оголошена оповідий має 
переслати місионареви другого обряду. 

На случай, кли би ані о ден, ані другий місионар не міг 
виголосити оповідий в сій церковній громаді, до котрої нале¬ 
жать женихи, парох жениха має зажадати предложеня “ляй~ 
сенсу”. В сім случаю відпадають такси за диспенсу від опо¬ 
відий. В місци, де руський сьвященник лише часами доїж¬ 
джає і руська громада винаймає на свої богос-луженя латин¬ 
ську церков, котрої парох стало перебуває в місци, там на 
случай нєприсутности руского сьвященника, має голосити в 
єго заступстві оповіді! той сьвященник, котрий відступає Ру¬ 
синам свою церков, а се длятого, бо ся церков ЄСТЬ чпаяі- 

рагосЬІМІІК для місцевих Русинів. 

В місцевости, де доїжджає або перебуває лише одного 
обряду сьвященник, він сам ї голосить оповіди і вінчає же¬ 
нихів, без огляду на се, чи жених єсть одного з ним обряду чи 
відмінного. Обовязком єго переслати метрику шлюбу до Е- 
иископа жениха, коли сей належав до обряду відмінного. 

=є—--= 

ТАРИФА ЦЕРКОВНИХ ОПЛАТ. 

Платня сьвященника виносить: 

Де стало перебуває сьвященник і число вірних 
не перевисшає 2.000 душ, місячно . $80-00 

Коли число вірних виносить більше як 2.000 
душ, місячно .$100.00 

Кромі сего має церковна громада постарати ся і опла¬ 
чувати відповідне і відповідно уряджене помешканє для 
сьвященника. 

Кольонїї, що бажають мати сьвященника в Не¬ 
ділі або Сьвята в означених часах, мають платити 
еьвященникови, після теперішних обставин, за ко- 
жді відвідини з окрема . $15.00 

Сї гроші мають еьвященникови вручити троетиси по у- 
кінченю недільних або сьвяточних богослужень- Коли зайде 
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$1.00 

0.50 

лотреоа, щоои сьвященник лишив ся на кольонп кілька днів, 
що послїдують по Недїлї або Сьвятї — не довше однак, як 
до слідуючої Пятницї виключно — то сьвященник зробить се, 
не домагаючи ся за сей побут окремої заплати. 

Іїромі сего має церковна громада оплатити дійсні кош¬ 
ти приїзду і від’їзду сьвященника, як також харч і поменш а- 
нє на цілий час єго побулу на кольонГЇ. 

КатедратінуїУ! і вкладки на покрите єпархіальних 
видатків. 

1. Кожда родина, котрої батько є католиком русь¬ 
кого обряду, має платити річно . 

2- Кожда самостійна одиниця, що жиє поза домом 
родичів, річно . 

3. В місцях, де сьвященник не приїзджає частїйше 
як шість разів до року, платять родини і само¬ 
стійні одиниці* лише половину поданої висіле 
СУМИ. 

4. Парохії мійські, що стало мають сьвященника. 
платять від загального церковного доходу .... 
а в часі будови церкви . 

5. Раз в рік, в означений і наперед заповіджений, 
день піде сьвященник з тацою підчас Служби 
Божої, а зібрані жертви має переслати на духо 
вний Семинар і на епархияльні школи. 

6- Кождий сьвященник відправить раз в рік в озна¬ 
чений наперед час в кождій парохії з окрема А- 
кафист, з котрого дохід є призначений на сиро¬ 
тинський епархияльний фонд. 

<. Кождий сьвященник має платити як катедраті- 
кум 5% від своїх доходів- В доходи вчислюємо 
туть: пенсию, хрести, шлюби і похорони. 

До плаченя повних такс суть обовязані лише еї вірні, 
що самі або їх родини перебувають через цілий рік в сїй са¬ 
мій парохії або місиї. Прочі мають платити означені вклад¬ 
ки в міру свого побуту в якійсь парохії. 

Сьвященники будуть принимати до великодної сповіди 
лише сих вірних, котрі викажуть ся карткою від фінансового 
секретаря. 

5% 
1% 
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Сим, що з власної вини не відправили великодної спо- 
віди, сьвященник не буде сьвятив пасхи. 

Платню для дяка і належитість за церковні треби для 
нею ухвалює церковна громада на загальнім річнім мі- 
тінґу. 

На покрите епархіяльних видатків ухвалює церковна 
громада відповідні членські вкладки, котрих збиранєм ма¬ 
ють занимати ся тростиси. 

Гроші зложені на удержанє Епископа, оплату Канцеля¬ 
рій, школи, сиротинці і прочі епархияльні видатки має пере¬ 
слати сьвященник до Епиекопської Канцелярій в слідуючих 
речених: Вкладки подані під чч. 1 і 2, з початком року; під 
ч. 4, чверть річно; під ч. 7, місячно. Прочі зараз по зібраню 
датків. 

ЕПІТРАХИЛЬНІ ПРАВА: 

Сьвященикови належить ся за: 

Акафист сьпіваний . $1.00 

Акафист читаний . 0.50 

Вивід . 0.50 

Вінчане: а) предшлюбний протокол . $3.00 

б) виголошене оповідий .   $2.00 

в) шлюб . $3.00 

Молебен до П. Д. Мариї сьпіваний. $1.00 

Молебен до П- Д. Мариї читаний. 0.50 
гг''""   0.50 

ТІарастас . $1.00 

Печатанє гробу з панахидою: 
а) єсли цвинтар є при церкві. $1.00 

б) єсли цвинтар є віддалений від церкви, то кро- 
мі виспіє поданої оплати за кожду милю по 0.50 

—,^ттлчв хреста . $1.50 

ІІосьвяченє дому . $5.00 

Похорон а) відправлений лише в церкві — дорослого. $5.00 

дитини $3.00 

включно з запечатанєм гробу, єсли цвинтар єсть 
при церкві- 
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б) відправа в хаті помершого і супровод тїла до 
церкви — з окрема. $5.00 

в) супровод тїла з церкви на цвинтар, віддале¬ 
ний від церкви не більше як одну милю і від¬ 
права на цвинтарі . $5.00 

г) похоронна проповідь з окрема. $5.00 
д) за кожде св. Евангеліє, сьпіване по дорозї з 

дому помершого до церкви або з церв,ви на 
цвинтар . 0-25 

е) єсли цвинтар єсть віддалений від церкви даль¬ 
ше як одну милю, то за кожду милю, з виклю- 
ченєм першої, належить ся сьвященикови, що 
супроводить тіло . 0.50 

Фіру має заплатити сей, хто замовляє похорон. 
Похоронна панахида в церкві над домовиною (покро¬ 

плене) . $2.50 
Службу Божу сьпівану . $2.50 
Службу Божу читану . $1.00 
Хрест і Миропомазанє . $1.00 
За посьвідки, видавані при хресті і шлюбі на картках 

виданих Епископським Ординарятом . 0.10 

ОПЛАТИ ЗА УДІЛЕНО ШЛЮБНИХ ДИСПЕНЗ. 

Одна оповідь . $2.00 
Дві оповідк .   $4.00 
Три ОПОВІДІ! . $6.00 

Споріднене Степень Посвоячене 
$40.00 . . . . І 3 II. .$30.00 
$35.00 . .... її. . $25.00 
$20.00 . . . II. 3 III. .$10.00 
$12.00 . . . II. 3 IV. . $6.00 

$6 00 . . . . . III. . $4.00 
$5.00. . . III. з IV. . $3.00 
$4.00. .... IV. . $2.00 

Мішана віра . . $20.00 
Духове споріднене . . . $200 
Бублична чесність . . $2.00 
Заказаний час . . $2.00 
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ЗАМІТКИ ДО ТАРИФИ. 

і. Що до платні сьващениика: — 

і). Треба стреміти до сего,, щоби на всіх кольонїях заве¬ 
сти платню $15.00 за одні умовлені відвідини. Через таку 
практику уникає ся много нелриємностий, а в разі перене¬ 
сена, душпастир нічого не втратити з належної ему платні а- 
нї не побере сего, щоби вже належало ся го наслїдникови. 
Лише в сих кольонїях, де члени иарохії платять свої вкладки 
всі точно і охотно, може поки що лишити ся сей звичай, що 
члени — кождий за себе — складають означені вкладки на 
руки сьвященника в означений час — однак не підчас спо- 
віди. Треба однак в заводженю сего розпорядженя дуже огля- 
дно поступати, щоби не викликати негодовань народу. 

2). В кождім місийнім окрузі знаходять ся і такі кольонїї, 
ьотрі не суть в силі заплатити сьвященникови 15 долярів за 
відвідини- Таких кольонїй сьвященники не будуть залиша¬ 
ти але мають їх відвідувати кілька разів до року і то не ли¬ 
ше в робочі, але також в сьвяточні дні' і по можности 
в неділі, а що до платні", то в сім случаю сьвященники мають 
руководити ся милосердієм і ревностию душпастирскою. Го- 
ловнож мають сьвященники подбати про се, щоби вірним па 
сих кольонїях дати нагоду відправити великодну сповідь і 
приготовити дїтий до сповіди і до св. Причастия. 

3). Де єсть звичай, що раз в році" — на Великодні або Рі¬ 
здвяні сьвята — дохід з таци іде як сьвяточний дар для душ- 
пастиря або для Епископа або дяка, там треба сей звичай 
заховати. 

4). З нагоди більших сьвят — як пр. Різдва, Великодня, 
Йордану або місцевих празників, не можна сьвященникови 
домагати ся більшої платні", як ся, котру подано висіле. Бо- 
гослуженя на сі торжественні сьвята має сьвященник розло- 
жити на поодинокі кольонїї свого місийного округа після 
справедливосте, маючи на оці не власну користь або вигоду, 
але добро повірених собі душ. 

II. Що до епітрахильних прав: — 

1)- Для дійсно убогих ВЕ. Отці знижать оплати головно 
за хрест, вінчане і похорон. 

47 - 



2) . В ніякім случаю не можна сьвяіценникови відмовити 
хресту або вінчаня зі сеї причини, що петенти не суть в мо- 
жности оплатити належної такси. 

3) . За лїтийне мированє, сповідь і уділене св. Тайн хорому 
сьвященник не може домагати ся ніякої заплати, може о- 
днак приняти добровільні жертви. Коли приїзд до хорого 
єсть получений зі значними коштами, тогдї може сьвящен¬ 
ник домагати ся звороту дійсних видатків. Однак душпастир- 
ска розвага подиктує сьвященникови в дуже многих случа- 
ях. що не єсть вказаним домагати ся навіть тогдї звороту 
дійсних коштів. 

4) . Сьвященник, котрий-би за сповідь, або за уділене св. 
Тайни хорому домагав ся винагородженя, підпадає карі су 
спензиї- 

МІ. Загальні замітки: — 

1) . Зі всіх висше наведених епархияльних доходів покри¬ 
ває ся видатки на удержанє Епископа, ведене Канцелярій, 
удержанє шкіл і бідних учеників, виховане молодих сьвяще- 
ників, будову катедральної церкви і т. д. Кождий сьвященник 
єсть в совісти подбати про се, щоби подані датки впливали 
точно та щоби в сей спосіб Епархия мала потрібні средства 
на покрите численних видатків. Проте на загальних збо¬ 
рах має душпастир виразно потолкувати вірним сей їх обовя- 
зок подати помічну руку свому Епископови. 

2) . Кождий душпастир має вести окрему книжку доходів 
епархияльних, котру має предложити в часі візитациї. 

3) . Родини мішаного обряду мають платити парохіяльні і 
спархиальні датки до громади чи церкви сего обряду, до ко¬ 
трого належить батько родини- 

4 ) До плаченя повних такс суть зобовязані лише сі вір¬ 
ні, що самі або їх родини перебувають стало через цілий рік 
в сїй самій парохії або місиї, а прочі мають платити датки 
відповідно до часу свого побуту в сіті місци. 

5) . Правдиво бідних, що хочуть стати членами церковної 
громади, належить або зовсім звільнити від плаченя такс, а- 
бо принайменше знижити їх для них. Се має стати ся за 
взаїмним порозумінєм тростисів і душпастиря і на річних 
зборах має оголосити ся хто і чому був звільнений. 

6) . Збиранєм парохіяльних і епархияльних датків мають 
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ся занимати тростиси. Сьвягценники однак мають їм в сім 
дїлї помагати морально, а де зайде потреба і активно через 
збиране колєкти, що нераз єсть конечним по містах. 

7) . Треба напоминати і призвичаювати людий до сего, що 
би датки платити в місячних ратах- 

8) . За засаду треба приняти: до духовної обслуги мають 
право лише сї члени церковної громади, котрі платять вкла¬ 
дки. За провину однак батька, котрий не хоче — хоч може 
—заплатити означених такс, не відповідають анї жінка ан'ї 
діти, наколи вони не суть співвинні. Сеї засади має при¬ 
держувати ся душпастир. Справедливість вимагає, щоби 
сї, котрі хочуть користати з добро дійств місцевої церкви і з 
духовних услуг сьвященика, поносили рівно і тягарі нало¬ 
жені на церковну громаду. Але та сама справедливість ви¬ 
магає, щоби не потерпіли невинні. А такими невинними 
суть сї члени родини, котрі раді би заплатити громадою 
означені вкладки, але не можуть з браку гроша. 

Відповідно до сего зараджуємо: а) Сьвященики мають 
відмовляти всякої духовної услуги, що виходять на користь 
власної душі петента, тим особам, котрі обовязані суть, але 
не хочуть платити громадою означених датків. Виїмок ста¬ 
новить у ділене св. Тайн в недузі- Сьвященик має однак і 
тоді упімнути такого, що він єсть в совісти обовязаний до 
реституциї сего, чого з власної провини не заплатив. 

б) Невинній женї, котрої муж не хоче платити належних 
церковних датків, не можна відмовити тих духовних услуг, 
що виходять в користь єї власної душі. 

в) Рівнож не може сьвященик відмовити невинним дїтям 
винного батька ніякої духовної услуги. 

г) Дитину такого батька, котрий не хоче платити церков¬ 
них датків, має охрестити сьвященик, але має рівночасно 
домагати ся, щоби бодай одно з хрестних батьків було дій¬ 
сним, активним членом церковної громади, а де в данім 
случаю не можна сего осягнути з сеї причини пр., що вже 
вперед родичі вибрали за кумів також нечленів і їх не мож¬ 
на не приняти, то має жадати, щоби котрий небудь з членів 
нів просив сьвященика о охрещене дитини. Ся услуга духов 
на єсть в користь дитини самої, а уділяє її сьвященик не на 
прошене батька не члена, але на прошене того, що єсть дїй- 
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сним членом парохії. Через такий спосіб поступованя мо¬ 
жна буде уникнути много небажаних непорозумінь і нарі- 
каня. А щоби перед громадою показати, що не-член не 
має ніякого права до духовних услуг сьвященника та, щоои 
покарати батька не-члена, нехай сьвященик навіть не прий 
ме до відома від такого батька, що в него єсть дитина до хре¬ 
сту. але най скаже ему, що дитину охрестить, але під услі- 
вями поданими виспіє. Рівнож всі дані потрібні до запису 
дитини в метрики, має сьвященик приняти не від батька, 
але від кумів членів або котрогось з інших членів церков¬ 
ної громади- Сьвященик так має поступати, щоби винний 
батько був заветиджений перед громадою. Таке зав стидже¬ 
не: перед громадою буде мало свої добрі наслідки для тих, 
іцо не слухають шестої церковної заповіди, яка- наказує со¬ 
вісно платити датки на покрите церковних розходів. 

д) Женихам, котрих батьки не хочуть платити означених 
вкладок, не можна рівнож відмовити благословлена їх шлю¬ 
бу. Колиби однак лучило ся, що котресь з женихів булоби 
поторично співвинне з батьком, то після пастирського розу- 
міня в даних обставинах можна єго укарати якимсь иншим 
способом, але ніколи не можна відмовити благословленя 
шлюбу. 

Колиж-би одно, або обоє женихи були самостійними 
одиницями і не платили означених вкладок, то мають перед 
голошенєм оповіднії зложити кож.де за себе залеглі від по¬ 
чатку біжучого місійного року аж до дня вінчаня вкладки, 
а за час від дня шлюбу аж по копець місийного року вклад¬ 
ку, яка припадає на одну родину. В сїй цїли треба обчисли 
ти кілько виносить місячна вкладка і після сего означити 
кілько мають новоженці платити. 

Так при хрестинах як і при вінчаию мусять душпасти- 
рі оглядно поступати, щоби або дитина не зістала без хресту 
або женихи не пішли до сектантів, щоби там заключити су- 
пружє і в наслідок сего не жили відтак в дїйсиости в конку¬ 
бінаті'. — Гляди єще під словом: “Сповідь”. 

Такси за уділене диспенз шлюбних належить присила¬ 
ти до Ординарияту сейчас по одержаню диспензи. Коли єсть 
яка причина до зниженя такси, то душпастир має єї пода¬ 
ти в прошеню і рівночасно зазначити степень зниженя та¬ 
кси- 
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бели петенти обоє суть зовсім убогі, то сю обставину 
має зазначити сьвященик в прошеню. 

Торговля і фінансові підприємства. — Заборонюємо сьвя 
щеникам вести чи то особисто, чи через других торговлю та 
запускати ся в фінансові шпекуляциї, головно в гру на бір¬ 
жі. Сему заказови не противить ся однак організоване Спі¬ 
лок якого небудь рода, котрі мають на діли піднесене до¬ 
бробуту загалу, а не збогаченє одиниць. 

Учителі а сьвященини: — Се єсть нашим бажанєм, а 
})івночасно се лежить і в інтересі нашої Церкви і нашого 
народу в Канаді, щоби сьвященство і учительство жило і пра 
цювало у взаїмнім порозуміню і згоді. Ми знаємо, що мно- 
го єсть таких учителів, котрі навіть ворожо відносять ся до 
нашої Церкви, але знова се певна річ, що много єсть і та¬ 
ких, котрим не єсть обоятна доля нашої Церкви, та котрі 
розуміють і суть пересьвідчені, що з долею Нашої Церкви в 
Канаді єсть злучена нерозривно доля і будучність нашого 
народного розвою. Відповідним поступованєм може сьвя¬ 
щеник зюднати собі бодай деяких учителів в своїм місийнім 
окрузі і таким чином промостить собі дорогу до порозуміня 
зі веїми учителями в окрузі. Учителі, се поки що майже 
виключно одинокі інтелїґентні люди поміж нашим народом, 
котрі з нами стикають ся і котрих впливу не можна легкова¬ 
жити, бож вони виховують будучі поколїня. Длятого треба 
нам доложити всіх старань, щоби з4 єднати собі учительство 
та з ним спільно працювати. Коли ми занедбаємо то зроби¬ 
ти, то зроблять се наші противники на шкоду і Церкви і на¬ 
роду. Ми не сьміємо ждати аж вони прийдуть до нас, ми 
мусимо самі старати ся зискати їх для себе- Найже проте 
кождий сьвяшеник старає ся з4 єднати собі учителів та втя¬ 
гнути їх до здорової народної праці, бо доки учительство і 
сьвященьсгво не буде спільно працювати, доси ми не може¬ 
мо надїяти ся на всесторонні успіхи нашої праці. 

Цвинтарі: — Сьвященики мають звертати бачну уваг\ 
на се, щоби цвинтарі були старанно удержувані. Цвинтар 
має бути так уладжений, щоби до поодиноких рядів гробів 
вела вигідна стежка або дорога. Гроби треба копати ряда¬ 
ми. а на цвинтарі має бути полишене місце відмежене на 
поховане сих, котрим після церковних законів не належить 
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( я церковний похорон. Сн масть має бути відмежена і не- 
посьвнчуваиа. На посьвячсній части цвинтаря має стояти 
хрест. Вона має бути держана в пошанівку і тому не мож¬ 
на позволити, щоби там ставали фіри і т. п. Ся часть цвин 
таря має бути як пайкрасше удержала. 

До па цвинтар єсть призначений великий пляц, там тре 
ба посьвятити лише якусь часть площі, а решту можна у- 
правляти або уживати на инші цїли- 

Церкви і престоли: — Кожда громада, що хоче будува- 
ги церков має вперед постарати ся о дотичний дозвіл русько- 
католицького Ординарияту. Рівнож перед розпочатєм бу¬ 
дови церкви мусить оути присланий плян оудови до затвер- 
дженя. ІІайзвичайнїйша форма наших церков єсть вид 
грецького хреста (крижова) з більшою банею на середині. 
Великий хрест на церкві має бути однораменний, а деби лю¬ 
ди конечно домагали ся трираменного хреста, там, після об¬ 
ставин, може сьвященик на се позволити, о скілько се дома- 
тне пс криє в собі змагань шизматицких. 

При кождій церкві мусить бути хоч-би мала захристия, 
котра має знаходити ся по лівім боці престола. В пресвя¬ 
те, рі Гі, громі х])амового (напрестольного), не може знаходи¬ 
ти сн більше образів. Тільки де нема іконостаса, можуть 
там бути поміщені два намістні образи. Всі образи, а голов¬ 
но нам і отії і, повинні відповідати духови нашої Церкви т. є. 
бути грецького або руського стилю. Обовязком кождого 
сьвящсника єсть уважати на се, щоби розміщене образів в 
кораблп церкви відповідало вимогам естетики- Не можна 
безу слівно по міщу вати в церкві двох зовсім однаково нама¬ 
льованих образів. 

Хоругви мають бути так порозміщувані, щоби не зава- 
джалн в богослуженях. В кождій церкві має знаходити ся 
тетрапод, а на пїм має бути стоячий хрест поміж двома сьвіч 
камп в відповідних сьвічниках, хрест лежачий до цїлованя, 
а на право від ного образ або Ісуса Христа або П. Д. Марні 
або храмовий. 

Кожда громада повинна постарати ся о іконостас д*.) 
церкви, котрий мусить мати однак окрему апробату Ордина- 
рияту- Колиж не можна справити іконостаса, то треба по¬ 
старити ся принайменшс о царські і дияконські двері а по- 



між ними о намістні образи. Над царськими дверми мас ви 
сїти образ гайної вечори, а поза дияконськими (на стінах) 
о орави (або бічні престоли з тими образами) з права хра¬ 
мовий, з ліва св. Николая. 

Що до головного престола, то кождий сьвяшеник має 
строгий обовязок перестерігати, щоби він був уряджений пі¬ 
сля приписів нашої церкви- 

Престол в формі стола (не скрині) має стояти так, що¬ 
би сго можна було вигідно обійти і мусить стояти на підвис- 
шеию; один степені, звичайно вистарчать, а де заходить по¬ 
греба можна дати два або иайвисше три степені. За престо¬ 
лом має бути зроблене горне сїдалищо на підвисшеню так, 
щоби люди стоячі на церкві могли бачити сьвященика, коли 
їйн сидить на горнім сїдалищу. 

Престол, на котрім править ся Служба Божа, має бути 
накритий трома обрусами з полотна (не хустками), потрі¬ 
бні закривали цілий престол; між другим а трегим обрусом 
має бути положений аіггимінс, котрий мусить знаходити ся 
в кождій церкві. Коли в церкві єсть більше престолів і на 
кождім з них править єн Служба Бонна, то кождий з них 
має мати свій окремий Антимінс. 

Кивот має бути зроблений відповідно до нашого обря¬ 
ду. Чим менший тим лучший, щоби не засланяв сьвящени¬ 
ка, коли сей сидить на горнім сїдалищу. Б середині має 
бути кивот або вибитий шовком, або визолочений. Кивот 
мусить бути зроблений з як найбільшою старанностию. Скрн 
лок помальованих чи тапстованих не молена безуслівно ста¬ 
влячи на престолі. 

Під престолом не молена робити складу церковних рі- 
чий. Де ще нема захристиї, там молена поставити під престол 
скрипку з церковними річами, але треба старати ся, щоби 
як найскоршс побудувати захристию. На престолі не мо¬ 
лена класти ніяких ані книжок ані річий непотрібних сьвя- 
щеникови до богослуле^ня. 

Забороняємо безуслівно поміщувати на престолі які не- 
оудь фіґури, а коли де такі знаходять ся, наказуємо їх сей- 
час усунути. На кивотї, в котрім переховує ся НС. Тайни, 
не молена кромі хреста ставляти нічого. 



Церков а народність: — Більше чим у других народів, 
звязана е у нас справа церковна з народною. Наш нарід до 
магає ся все — і се є дуже здорове — від Церкви впливу на 
житє позацерковяе народу. Користаймо з тої здорової при¬ 
кмети нашого Народу і йдім в народ. Всьо, чим він живе, 
що любить і ненавидить, що єго підносить і руйнує, повинно 
нас обходити і всюда повинні ми нести евангельску благу 
вість, всюда осьвітлювати житєві справи Народу сьвітлом 
Христової науки. Монополь патриотизму і злобне відділю- 
ванє народного лштя від впливу Церкви і сьвященика, веде¬ 
ні в Канаді так сьвідомо і декуда успішно через людий без 
віри і засад, мають бути паралїжовані умієтною, тактовною 
працею патріотичного Нашого Сьвященьства- Горненє до 
єдности і осьвіти, любови і вдоволеня через попиранє, вихо¬ 
ване молодїжи, школи, забави, представленя, походи, попи-- 
ранє здорової преси і кольпортажа добрих книжок, се всьо 
велика часть праці ревного, народного сьвященика. Не ви¬ 
сувати ся самому наперед, але впливати через своїх певних 
людий, оставляючи їм свободу рухів. Се потрафить кождий 
добрий сьвященик, що має на оці своє високе зване і любить 
свій без таланний нарід. 

Церков а політика: — За засаду повинні держати всі 
сьвящєники, що Церкви не можна мішати в політичні і пар- 
тийні справи і не можна уживати церковного впливу на се, 
щоби допомочи одній політичній партиї побідити другу. З 
другої однак сторони, Церкві не може бути річею обоятною. 
які закони панують в дерлшві. не о скільки вони відносять 
ся до заряду самої дерлтви, але о скільки вони можуть на- 
рушувати права Церкви. Противно, Церков має навіть обо- 
вязок противити ся таким законам, котрі не годили-би ся 
з Христовою наукою та загрожували-би права Церкви. Про¬ 
те коли зайдуть якісь квестії, котрі хоч називають ся полїти 
чними, але стоять в звязи з вірою, або моралею, або права¬ 
ми та добром Церкви, то нема сумніву, що сьвящєники не 
лише мол^уть, але в деяких случаях мають навіть стислий о- 
бовязок забрати в них публично голос. Тому в часі вибо¬ 
рів мають в таких случаях напімнути нарід, щоби не давав 
голосів на сих, котрі відтак можуть шкодити Церкві. ІІІож 
знова до обставин, в яких сьвящєники можуть або мають 
публично забирати голос в справах політично - церковних, 
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то се буде річею Епископа осудити, чи вони суть того рода, 
що сьвященникам треба виступити явно, чи нї. 

Вказівкам Епископа мають ся сьвященики повинува- 
ти. Від справ чисто політичних мають сьвященики держа¬ 
ти ся зовсім осторонь, та не забирати в них, анї поза церквою 
а тим менше в церкві голосу. Сьвященики мають лише по- 
учити загально нарід про їх обовязок підчас виборів яко ві¬ 
рних синів католицької церкви і добрих горожан і пересте- 
регчи головно перед перекупством, але іГксли не можуть ста 
вати по стороні якої не будь політичної партії з чисто полі¬ 
тичних зглядів. 

Церковний сьпів: — Сьвященики повинні всїми сила¬ 
ми старати ся, щоби мати дяка, котрий знає добре церков- 
ний (ірмольоґійний сьпів). В Канаді таких дяків єсть до¬ 
сить. На кольонїях може сьвященик так урядити, щоби ма 
ти одного доброго дяка на цілий місийний округ. В сей спо¬ 
сіб буде можна легко дати дякови відповідну платню. Брак 
добрих дяків справляє часто, що наші богослуженя, так 
гарні самі в собі своїм обрядом і сьпівом, тратять свою кра¬ 
соту, а нераз навіть місто підносити побожність народа. 
спричинюють озяблість або і згіршенє вірних. Се певна 
річ, що гарний сьпів в церкві притягає людий на богослуже¬ 
ня, тай підносить їх торжественність. 

Кромі сего мають сьвященики звертати на се дуже пи¬ 
льну увагу, щоби дяки не сьпівали за скоро та невиразьно. 
Богослуженє кожде має сю ціль, щоби слова молитов та бо¬ 
гослужебних пісень підносили духа вірних до Бога. Та се 
оуде можливе лише тоді, єсли слова сї будуть вимовлювап: 
виразьно та поволи. 

Коли-би нарід не хотів оплачувати дяка, то радше у- 
жити примусового средства — пр.: не сьпівати. а лише чита¬ 
ти Слулібу Божу, — чим нищити повагу богослуженя. ви¬ 
зволяючи сьпівати людям, котрі не мають нї відповідного 
голосу, нї потрібного знаня. 

—^ *» 

Хлопці до услуги при богослуженях: — Гарний звичай 
істнує в деяких наших перквах, що сьвященики уживають 
при богослуженях до услуги хлопців убраних в стихарийони. 
Нашим бажанєм єсть, щоби сей звичай введено у всіх на¬ 
ших церквах. Се робить добре вражінє на вірних, заохочує 



дїтий до ревности для Церкви і причиняє ся до звеличеня са¬ 
мого богослуженя. Бож се єсть о много гарнїйше, коли від¬ 
повідно убрані хлопцї услугують при богослуженю, чим як 
се роблять нераз дуже невідповідно убрані і незґрабні стар¬ 
ші братя. Сим звичаєм зовсім не зносить ся уряду старших 
братів. Вони все мають старати ся о порядок в захристиї. 
глядіти, щоби престол був відповідно прикрашений і т. д- 
Ходить лише о се, щоби при самім престолі услугували до¬ 
бре вишколені в сім напрямі і відповідно прибрані діти. 
Справлене стихарийонів не много коштує, а справна у слу¬ 
га дїтий причинить ся много і до естетичности богослужеб¬ 
них обрядів і до вдоволеня самого сьвященика та вірних і у- 
суне непотрібне і нераз дуже перешкаджаюче в богослуженю 
ходженє старших братів. Хлопців сих мусять однако сьвя- 
щенники докладно научити дотичних обрядових церемоній. 

— Обовязуємо кождого сьвященика. щоби за¬ 
пізнав ся зі шкільним законом “Поблік Скул Ект”, котрий 
можна дістати даром в кождім “Департмент оф Едюкейшен" 
сеї провінциї, в котрій знаходить ся єго парохія. та щоби 
прочитав з иего раз в рік парохіянам сі уступи, котрі ма¬ 
ють значінє для нашої віри і народності! і пояснив права при 
слугуючі шкільній громаді в даній провінциї. Сі права суть 
в деяких провінциях великі, але по більшій части не знані 
нашим людям і в слід за сим і не використані ними. Голов- 
нож мають сьвященики представити громаді вагу уряду 
шкільних тростисів і завізвати громадян, щоби на сей уряд 
вибирали таких людий, котрі постояли-би за права признані 
нашій народності! і нашій вірі тутейшими законами. Добре 
було-би, щоби сьвященики — головно по кольонїях — ста- 
рали ся бути секретарями школи. Се віддало-би їм в руки 
контролю сего, що і як робить ся в школі. 

По містах, де знаходять ся католицькі школи, мають 
сьвященики напомипати вірних, щоби посилали діти до 
сих, а не до безвіроісиовідних шкіл- Де се з причини віддале- 
ня не можливе до переведеня, так що діти мусять ходити до 
публичних безвіроісповідних шкіл, там мають родичі і душ- 
иастирі з подвійною ревностию дбати о се, щоби сі діти 
були докладно обучувані в правдах католицької віри. Спис 
таких дїтий єсть конечно парохови потрібний. Наказуємо 
як иайоетрійше, щоби сьвяшенітки веїми способами сгарали 



ся о докладне о бучене в католицькій вірі сих дїтий і не жа¬ 
лували в сім зглядї ніякого труду, памятні на се, що від 
сєго молодого поколїня, котре ріжні секти старають ся пере¬ 
тягнути на свою сторону, залежить будучність нашої русько 
католицької Церкви в Канадї. Що до обовязку родичів в 
сім зглядї, гляди під заголовком: “Задержані гріхи”. 

Юрисдикція: 

А. Що до слуханя сповідач: — 

1. Кождий сьвященик руського обряду, принятий до На¬ 
шої Епархиї і апробований Нами, дістає юрисдикцию до 
слуханя сповіди вірних руського обряду на цілу Нападу 
Сю власть може він однак виконувати дозволено (лїціте) по¬ 
за межами свого округа — кромі случаїв наглої потребд. — 
лише за позволенем місцевого руського душпастиря. 

2. Пі сля загального звичаю і Арт- 28 нашого Декрету, ко¬ 
ждий руський сьвященник Нами апробований, може в своїй 
парохії або в своїм окрузі місийнім сповідати важно і дозво¬ 
лено всіх вірних, котрі приступають до него до сповіди, без 
огляду на се, чи они суть руського чи латинського обряду, 
чи мешкають в єго окрузі’ місийнім чи поза єго межами. 

Я. Для слуханя сповідий вірних лат. обряду поза межами 
своєї парохії, або свого місийного округа мусить мати русь¬ 
кий сьвященик апробату від того латинського Епископа, в 
котрого епархиї лежить ся місцевість, в якій хоче сповідати 
вірних латинського обряду. То само правило обовязує і ла¬ 
тинських сьвящеників з огляду на вірних руського обряду. 
З огляду на се наказуємо, щоби кождий з наших еьглпіени- 
кіб постарав ся о юрисдикцию у того латинського Епископа. 
в котрого епархиї лежить єго парохія або місийний округ. 
Гляди однак під заголовком: “Відносини до сьвящеників і вір 
них лат. обряду” і “Сповідь”. 

4- Від гріхів задержаних Епископом ніякий сьвященик не 
може розрішити вірних без окремої на се власти одержаної 
від сего Епископа, що задержує гріхи, о яку мусить окремо 
Сто просити. — (Гляди: “Гріхи задержані!) 

5. Сьвященики латинського обряду мають власть сповіда¬ 
ти вірних русько - католицького обряду лише в межах за- 



гального закона, т. є. в своїй власній парохії або місийнім 
окрузі'. 

В цїли узисканя власти розрішати від задержаних На¬ 
ми гріхів, або розширеня їх юрисдикції мають удати ся до 
Нашого Ординарияту. 

Б: Що до удїлюваня прочих св. Тайн: — 

1. Кождий сьвягценик Нами апробований може уділяти 
нрочі св. Тайни лише в своїй парохії або в своїм місийнім 
окрузі- 

2. Постановляємо однак, що на случай наглої потреби і 
неприсутности руського пароха, кождий душпастир Нами а- 

пробований мас власть уділяти всі оз. Тайни вірним з чу¬ 
жої парохії на їх прошене, не лише в своїй власній парохії 
або місійнім окрузі, але також в межах чужої руської паро¬ 
хії або місийного округа. Сю власть надаємо не лише сьвя- 

щенникам сусідам, але всім взагалі' душпастирам Нами апро 
бованим, аж до виразного відкликана. 

Може пр. лучити ся, що підчас коли душпатир єсть за¬ 

чатий в однім кінци свого місийного округа, випаде на дру¬ 

гім кінци шлюб, котрого не можна відложити. В сім случаю 
кождий душпастир Нами апробований може на прошене до¬ 

тичних людий, удати ся до сеї чужої парохії і там важно і 
дозволено звінчати новоженців. Розумієть ся, що єго обовяз- 

ком єсть повідомити о сім сейчас їх власного пароха і пере¬ 

слати дотичний документ до втягнена в парохіяльні книги. 

Сей случай можливий єсть лише в великих місийних окру¬ 
гах. 

З- Повинен однак сьвященик уважати, щоби сей акт вір¬ 

них не був “ін фраудем сустентаціоніс парохі”, а був лише 
помочию вірним і собратови душпастирови. 

Проте мусить перестерігати приписи подані що до пла¬ 
чена парохіяльних і єпархіальних такс. 

4. Що до епітрахильиих доходів, котрі побрав душпастир 
при еїй нагоді' — сьвященики самі уложать са поміж, собою. 

— 58 - 



3. Сьвященик, котрий-би кремі случаю поданого під ч: Б. 

осьмілив ся сьвідомо і власновільно нарушити права паро- 

хіяльні другого сьзященика, має звернути ему всї доходи, 
побрані при нагоді неправно присвоєних собі чинностий, а 
коли по першім канонічнім упімненю не закине свого не- 

правного поступованщ підпаде суспензиї! 

Коли-би котрий з апробованих Нами сьвящеників ие- 

реїзджав случайно через околицї, де наші вірні зістають без 
сьвященика свого обряду, то має власть уділяти їм всї св. 

Тайни. Любов ближнього наказує, щоби вірним при даній 
нагоді' помочи по можности. Коли обслугу душпастирську 
мали ті вірні правильно у місцевого сьвященика латинсько¬ 

го обряду і у него є метрики дотеперішні, то таку припадко¬ 

ву обслугу належить записати до книг того сьвященика. Де 
того нема, записки прислати до Ординарияту, до загальних 
метрик, щоби на случай потреби легко було найти метрики. 



ДОДАТОК. 

І. ДЕКРЕТ “НЕ ТЕМЕРЕ” О ЗАРУЧИНАХ І СУПРУЖАХ 

(Св. Конгр. Соб. 2. серпня 1907). 

!• Заручини: Тільки сї заручини суть важні і ма¬ 
ють канонічні наслідки, котрі зістали заключені на письмі, 
підписанім сторонами і або парохом, або Ординариятом мі¬ 
сцевим, або що найменше двома сьвідками. 

Єсли-ж обі сторони або одна з них не вміє писати, то се 
треба на грамоті зазначити і додати ще одного сьвідка, ко¬ 
трий має письмо підписати враз з парохом або Ординариєм 
або двома сьвідками.” 

ІІ. Значіне слова “Парох”: “Під словом “парох” ро¬ 
зуміє ся тут і в слідуючих артикулах не лише той сьвяще- 
ник, котрий правно заряджує парохією ереґованою каноніч¬ 
но, но в околицях, де нема канонічно ериґованих парохій, 
також сей сьвяіценик, котрому правно поручено душпастир- 
ство в якімсь обмеженім окрузі і котрий стоїть на рівні з 
парохом, а знова на місиях, де округи не суть єще докладно 
відмежеш, кождий сьвяіценик висланий Настоятелем на я- 
кусь місийну стацию до загального душпастированя.” 

і 11. Услівя важности супружа: “Тільки сї супружа 
суть важні, котрі зістали заключені перед парохом або Орди- 
нарієм місця, або сьвящсником делегованим через котрогось 
з них і перед двома при найменше сьвідками, о днак після 
правил поданих в дальших артикулах і з углядненєм виїмків 
під ч: ТІЇ. і ГІН.” 

IV. “Парох і Ординарнії місця вінчають важно (івалїде): 

§1. “Тільки від дня обнятя посади або уряду, з виїмком, 
що зістали-би публично і поіменно викляті, або в урядова- 
ню суспендовані. 

І. 



§2. 1‘Тільки в межах свого округа, в котрім можуть 
важно вінчати не лише власних підвладних, але також і чу¬ 
жих. 

§3- "Наколи запрошені і прошені, а кромі сего анї си¬ 
лою анї тяжким страхом примушені, запитають женихів о 
згоду і відберуть від них єї заяву.” 

Замітки: — До важності! заключеня супружа декрет ви¬ 
магає услівій, поданих під чч: III. і IV. всіх, але і тільки 
сих (розумієть ся, о скільки декрет ставить нові услівя). 
Без захованя всіх прочих услівій поданих низше під ч. V- су- 
пруже було-би важне, але не дозволене. 

При переданю уряду або посади заховуємо одиноку 
формальність, т. є. передане дотичної грамоти. З днем отже 
означеним в грамоті, парох входить у всї парохіяльні пра¬ 
ва. Після рішеня Св. Конґр. Соб. з 1 лют. 1908, парохи цер¬ 
ков, що належать до людий чужосторонних язиків, яких па- 
рохії розтягають ся на той сам дистрикт, що і иньших наро¬ 
дів пр. Анґлїйцїв, можуть вінчати важно всіх не лише в сво¬ 
їй власній церкві, або парохіяльнім домі, але також в якім 
небудь місци, що лежить в межах дистрикту, котрий мають 
спільно з другими парохами. Розумієть ся, що єсли такий 
парох вінчає не свого парохіянина, то сей акт єсть справді 
важний, але строго не дозволений. Шлюб має ся давати все 
в церкві (для мішаної віри в канцелярій) пароха. Лучає 
ся однак часто, що треба дати шлюб в приватнім домі. В 
такім случаю треба дуже бути осторожним, бо єсли дім сей 
не лежить в окрузі вінчаючого пароха, то шлюб даний в 
нїм бувби неважний (пор. §2.). 

Що до наглих случаїв гляди під словом “Юрисдикция” Б. 
Б звичайних случаях належить упевнити ся, чи хата, в якій 
має відбути ся вінчане, лежить в парохії або місийнім окру¬ 
зі вінчаючого пароха. 

Услівя, які парох або Ординарий мусить сповнити, щоби 
не лише важно, але і дозволено (лїціте) міг вінчати- 

V. Дозволено вінчають: — 

§ 1. “Коли упевнять ся правію, що женихи суть віль¬ 

ного стану, придержуючи ся в сїм зглядї приписів закона; 

II. 



§2. 'Коли наберуть не а пости, що хоч одно з женихів 
замешкує стало (має “доміцілїюм”), або перебуває бодай 
через оден місяць в місци вінчаня. 

О О 

“бслиж сего нема. (т. є. єсли жадна зі сторін або 
не має в місци вінчаня сталого мешканя, або не мешкала 
через оден місяць), тодї парох і Ординарий місця потребує 
иозволеня пароха або Ординария власного одного з женихів, 
хиба що заходить нагла конечність, котра звільняє від 
браня позволеия. 

§4. "Що до перехожих (ваґі), то. кромі случаю конеч¬ 
ності!, не можна парохови їх вінчати без окремого па се 
иозволеня Ординария або сьвященика ним делегованого. 

§5. “В кождім случаю має ся уважати яко норму, що 
вінчати має парох невісти з виїмком, коли якась слушна 
причина звиняє”- 

Замітки: — Закон приписує, щоби докази на вільний 
стан обох сторін були правії і і позитивні. Такими доказами 
суть в першії! мірі, що до вдівців, метрика смерти мужа чи 
жени виставлена парохом, котрий похоронив їх. Великою 
помочию в сім зглядї для пароха може бути сьвідоцтво смер¬ 
ти (або рівнозначний документ) виставлений дотичними 
сьвіцкими властями в місци похорону; такі документи од¬ 
нак не дають ще повної певності!. 

В Канаді часто дуже прийдете ся вдоволити заприся же¬ 
нем вдови чи вдівця, або взагалі підозрілої особи і сьвідои- 
твом двох зовсім віро достойних сьвідків (оден сьвідок може 
вистарчити лише в сім виїмковім случаю. коли се єсть осо¬ 
ба добре знана парохови і над все підозрінє віродостойна). 
Сих сьвідків треба рівнож заприсягнути. В однім і другім 
случаю треба від сторін домагати ся, щоби предложили 
“лайсенс”. однак “лайсенс” не дає майже ніякої запо¬ 
руки, та єго треба домагати ся в случаях підозріня, або 
в случаях де одна або обі сторони суть повдовілі, щоби, на 
случай підступу зі сторони женихів, сьвященик мав чим обо¬ 
ронитись перед сьвіцкими властями. 

В случаях, де годі мати певність про вільний стан же¬ 
нихів, має парох представити справу Ординариєви і ждати 
на єго рішене. 

III. 



Щоби парох міг дозволено вінчати то одно з женихів 
мусить мешкати в єго парохії, або місийнім окрузі повний 
місяць т. є. ЗО по слідуючих днів- Однак парудневна непри¬ 
сутність, коли пр. треба було стороні чи то їхати на роботу 
чи за орудкою в протягу сих ЗО днів і т. п. не уважає ся за 
перерву побуту. Така неприсутність не мопсе однак трафля 
ти ся часто. 

Коли-би однак лучило ся, що женихи приїхали до па¬ 
рохії або округа місийного з наміоі, щоби там осісти на ста¬ 
ло (т. є. мали-би там “доміцілїюм”), то міг-би парох він¬ 
чати їх вже навіть в першім днн їх побуту в єго парохії. 

Під словом перехожі, (ваґі) має ся розуміти сих, що 
в ніякій парохії не мешкали через о ден місяць (Св. Конґр- 
Соб. 27 липня 1908.Ї 

бели обоє женихи суть одного обряду, то в засаді має 
вінчати їх парох невісти, єсли-ж мішаного обряду, то парох 
жениха, як се наказує декрет виданий для Русинів в Кана¬ 
ді дня 18 серпня 1913 р. Арт. 37. 

Тут замічаємо, що женихи мають предложити пе^ед 
шлюбом метрики хресту. Дуже часто однак лучає ся. що 
женихам морально неможливо предложити сі метрики Т>нт- 
пастирі проте суть в совісти обовязані домагати ся метрик, 
коли однак практично неможливо їх дістати, або видістанє 

їх получене з великими трудностями, тоді обовязок сей усту 
лає, а сьвященникови мусить вистарчити сьвідонтво 
віродостойних сьвідків. За увільнене від предложеня метри 
ки не бере ся ніякої платні. 

VI. Делеговане власти вінчаня: “Парох і Ординарий 
місця можуть дати другому сьвящениксви певному і озна¬ 
ченому позволенє вінчати в межах їх територій. ІИоби од¬ 
нак делєґований сьвященик міг важно і дозволено вінчати, 
то мусить заховати межі делєґациї і плавила поставлені ви- 
сше під чч- IV. і У. для пароха і Ординария.” 

Замітки: — Па місиях часто лучая ся потреба делєґова- 
ня сьвященика другого до вінчаня. ^а случай наглої потре 
би гляди розпорядженє під словом “Юрисдикция”. Б. 2. 

Сьвященик делєґований загально на всі случаї може 
субделєґувати. 

ІУ. 



Для уникненя сумнівів при делєґованю треба додати 
замітку: Делєґую Вас. або сьвященика, котрого 
Ви вишлете.’' 

VII. Небезпека смерти: — “В небезпеці смерте, коли 
нема пар ох а, або Ординария місця або сьвященика делєґо- 
ваного через котрогось з них, можна заключити важно і до¬ 
зволено супруже перед яким небудь сьвящеником і двома 
сьвідками, коли сего треба для спокою совісти і (на случай) 
для лєґітимациї дїтий.” 

VIII. Вінчане в округах, де не мзж мати пароха: “Ко¬ 
ли в якійсь околици не можна мати пароха або Ординария 
місця, або сьвященика, делеґованого через одного з них, 
перед котрим можна-би заключити супруже, і коли такий 
стан треває вже місяць, можуть женихи заключити важно 
і дозволено супруже через формальну заяву шлюбної згоди 
перед двома сьвідками.” 

Замітки: — Щоби женихи могли заключити супруже без 
сьвященика, на се не вистарчить сама неприсутність, але 
обставини мусять бути сего рода, що ані женихи до сьвяще¬ 
ника, ані сьвященик до женихів не може приїхати без ве¬ 
ликих трудностей чи невигод. (Св. Конґр. 27 Соб. лип- 1908). 
Так само рішила згадана Конґреґация, що навіть, коли-би 
протягом місяця сьвященик приїхав в дану місцевість, але 
так, що більша часть парохіян і женихи про сей приїзд не 
знали нічого, то сей приїзд не перериває часу неприсут¬ 
носте, яка має тревати протягом ЗО днів. 

В якім значіню брати слово “околиця”, а радше, як 
далеко мусять мешкати женихи від пароха, щоби могли в по 
даних обставинах заключити супруже без него, Конґреґа¬ 
ция не рішила, тільки загально сказала, що спроваджене 
сьвященика, або їханє до него має бути получене з велики¬ 
ми недогодами. Так отже може лучити ся, що в однім місци 
де пр. нема желїзниць, або дороги гористі, або злі, вже від¬ 
даль шістьох миль може справляти трудносте великі, в пи¬ 
шім знова місии, де суть зелїзницї або дорога добра, 
віддаль 15 і 20 і більше миль не справляє трудностей. 

Що до трудностей, вони можуть бути ріжного рода: 
слабе здоровлє котрогось з женихів або сьвященика; вели¬ 
кі видатки получені з доїздом; для сьвященика конечність 
бути на иньшім місци в час вінчаня і т. п. 

У. 



Коли-би женихи їхали в такі сторони, де не мож діста¬ 
ти сьвященика 'З сїй цї/іи, щоби там заключити супруже без 
сьвященика, то сей їх чин певно бувби недозволений, але су 
друже булоби важне. Св. Конґр. о Тайнах, 13 марта 1910. 

Закон сьвіцкий вимагає, щоби супруже було заключе- 
не перед особою до сего уповажненою, отже сьвящеником, 
чи протестанцьким духовником, чи перед урядником. Щоби 
отже шлюб в виспіє сказанім случаю був перед сьвіцкими 
властями важний, то можна таким женихам іти до дотично¬ 
го урядника і перед ним заключити шлюб, а навіть і до не~ 
католицького духовніша, єсли в місци, або близько нема 
урядника; в сїм однак случаю вони мають до него іти лише 
як до урядового сьвідка і не можуть позволити, щоби він 
відправляв при сїй нагоді якісь релїґійні церемонії. 

В Канадї однак наші люди, там, де нема свого пароха. 
удають ся до латинських сьвяшеників. які суть уповажнені 
до вінчаня їх. Тому виспіє наведений случай може зайти 
там, де нема анї руського анї латинського сьвященика. 

іХ. Записане до метрикальних книг: — §1- “По звінча- 
ню має парох, або сей, хто єго заступає, сейчас вписати в 
книгу вінчань імена женихів і сьвідків, місце і день вінча¬ 
ня і всьо проче приписане обрядом, або розпорядженєм Ор¬ 
динарна; то має зробити парох. навіть колибц иньший сьвя- 
щеник делєґованпй ним або Ординариєм довершив вінчане.’ 

§2. ‘Тїромі сего має парох зазначити рівнож, в книзі 
хрещених, що тая особа заключила супруже того а того дня 
в єго парохії. її о лиж. женихи були хрещені деинде, тоді па¬ 
рох має переслати повідомлене про заключеиє супружа до 
пароха, котрий женихів хрестив, а то або впрост, або через 
Ординарият, щоби можна втягнути супруже в книги хре- 

щених-,‘ 
§3. “Коли супруже заключає ся після сего, що сказа¬ 

но під чч. VII або VIII., то в першім случаю сьвященик, а 
в другім сьвідки враз з женихами мають старати ся. щоби 
шлюб був як найскорше вписаний в приписані книги, 

X. Кари за преступленє декрету: — “Парохи. котріби пере¬ 
ступили наведені закони, мають оути покарані через Орди- 
нариїв відповідно до рода і ваги провини. А кромі сего, ко- 
либи котрий вінчав проти розпоряджеНя під ч: \ , §2 і 3, має 
віддати треби, побрані парохови женихів. 

ТІ. 



Хі. Кого обзвязує декрет “Не Темере": — §1. Наведе¬ 
ні висше закони обовязують всіх, що були хрещені в католи 
цькій Церкві і сих, що до неї з ереси або шизми навернули 
ся (хочби одні або другі від неї знова відпали), кілько рази 
заключають поміж собою заручини або супруже.” 

§2. ^Обовязують рівнож сих католиків, про котрих бе¬ 
сіда в повисшім параграфі, если заключають заручини або 
супруже з некатоликами хрещеними або нехрещеними, навіть 
по одержаню диспензи від перепони мішаної віри або від¬ 
мінного віроісповіданя, з виїмком, колиби або в поодинокім 
случаю або для якоїсь околиці Апостольська Столиця поста¬ 
новила інакше.” 

§3. '"Некатолики хрещені або нехрещені, коли женять 
ся поміж собою, не суть зобовязані заховати форму заручин 
або супружа приписану католицькою Церквою.” 

Наведений декрет обовязуе латинників від дня 19 Цьвїт- 
ня 1908 р., а греко-католиків Русинів в Канаді від дня 18. 
Серпня 1913 р. 

Сей декрет має ся оголосити і пояснити вірним ві всіх 
парохіяльних церквах. 

II. СВ. КОНҐРЕҐАЦИЯ РОЗШИРЕНЯ ВІРИ В СПРАВАХ 

ОБРЯДУ СХІДНОГО. 

Декрет, котрим упорядковують ся взаїмні відносини 
дисциплінарні поміж канадийськими Епископами латинськії 
ми і Епископом руським того-ж краю, як. також поміж клє- 
ром і вірними обох обрядів- 

Вірним Русинам, жиючим в Канаді зістав в послїднім 
році наданий Епископ їх питомого обряду котрий має їх прави 
льною повновластию. провадити і рядити. Щоби однак че¬ 
рез обрядову і дисциплінарну ріжницю не повстали спор тт 
між вірними обряду руського і латинського, сьвята Конґре- 
ґация, що стоїть на чолі ширеня християнського Імени, в 
справах обрядів східних, рішила по зрілій і точній розвазі 
всіх обставин на повнім засїданю дня 11. с. м. постановити 
на десять літ слідуюче, щоби опре ділити взаїмні відносини 
Епископа, сьвящеників і народу обряду руського з Еииско- 
пами. сьвяіцениками і народами обряду латинського в Ка¬ 
наді. 



ГЛАВА !. 

О Епископі руського обряду. 

Арт. 1.) Іменоване Епископа обряду руського для Ка¬ 
нади застерігає ся одиноко і виключно Апостольській Сто¬ 
лиці. 

Арт. 2 ) Епископ обряду руського стоїть під безпосеред- 
ною юрисдикциєю і повновластию сеї Апостольської Столиці. 
Однак виконує повну судовласть особисту над всїми вірни¬ 
ми руського обряду жиючими в Канаді, в часовій зависимо- 
стн лише від Високопреосьвященного Делегата Апостоль¬ 
ського. 

Арт. 3.) До него належить вдасть проваджена і кермо¬ 
вана своїм стадом, як також видавана законів і розпоря¬ 
джень о-скілько они не противлять ся праву загальному. 
Ого задачию надто буде пильнувати, щоби так наука і добрі 
обичаї, як і обряд і дисципліна східної церкви католицької 
в цїлостії зберігали ся. 

Арт. 4.) Епископ обовязаний рішучо, щоби часто і ре¬ 
гулярно відвідував руські місії, щоби докладно пізнав пові¬ 
рене собі стадо і щоби тим ліпше постарав ся о се, що 
належить до духового єго добра- Щоби сю ціль легче ося¬ 
гнутій щоби Епископ поділив цілу території» канадий- 
п>ку на провінції, як се найлучше буде уважати о Господі, 
з котрих кожду постепенно буде відвідувати, так. щоби бодай 
в кождім пятилїтю мали всі руські міснї єпископську візи¬ 
тації». 

Арт. 5 ) Підчас візитациї нехай зажадає від кождого 
настоятеля місії звіту з адміністрацій дібр дотичної міснї і 
латі дбає, щоби настоятель не задержував під своїм іменем 
і на власність нічого, до чого вірні причинили ся в якийбудь 
спосіб своїми датками. Щоби однак подбати як найстацап- 
нїйше о безпеченьство дочасних дібр ЦЄ])КОВНИХ. повинен 
Епископ по нарадженю ся зі знатокамн ужити таких форм 
титулу власності! і заховати всі приписи, котрі відповідають 
цивільним законам поодиноких місць і котрі сприяють адмі¬ 
ністрацій. захованій і безпечному віддашо дібр церковних. 

Арт. 6.) На коли б повста ли які спори поміж Епископом 
обряду руського і Епископа ми латинськими в Канаді, мають 

УПТ- 



бути предложені дорогою відступлепя лише до Делегата Апо - 
польського в Канаді’, з застереженєм, р;внож дорогою від¬ 
ступленя апеляцій до Апостольської Столиці. 

Арт. 7.) Правильна Столиця буде в містї Вінніпег. 

Арт. 8.) О забезпечене річного приходу на удержанє 
Епископа, доки не буде сталих приходів, мають поставати 
ся поодинокі громади руські, складаючи для него, в формі 
катедратика певну відповідну квоту, котру він сам справе¬ 

дливо має означати. 

Арт- 9.) Епископ обовязаний кождого пятого року зда¬ 
ти повний і точний звіт зі стану осіб, морального і матершль 
ного місий власного обряду на руки Делєґата Апостольсько¬ 
го, котрий повинен се справозданє відослати до Конґреґаци; 
Розширена Віри в справах обряду східного; рівнож має пі¬ 
сля звичаю запровадженого між Епіскопами в Канаді’, бо¬ 
дай раз на десять літ відвідати св. пороги Апостольські, шо- 
би заявити почесть і послух Найвисшому Архієреєви і шоои 
здати ему звіт зі сповнювана пастирського чина і зі всього. 
що належить до стану єго церкви і обичаїв 
іценьства і народу, як також: до спасеня 
душ. 

ДИСЦИПЛІНИ еьвя - 

повірених соб; 

О руській сьвященьстеі. 
Арт. 10.) Тому, що не ма єще руських сьвящеників у- 

роджених, або хоть вихованих в Канаді’, нехай Епископ ру¬ 
ського обряду всїмн силами постарає ся, по попереднім по¬ 

розумінь) з Апостольським Делєґатом, щоби чимскорше 
оснувати Семинар до виховувана руських питомцїв в Кана¬ 
ді. А тимчасом руські питомцї мають бути припущені за 
згодою Ординария до семінарів латинських. Однак лише ті, 
що Епиекопови зложили обітницю сталого заховувана целі¬ 
бату, можуть бути допущені до семинаря чи тепер чи пізн’їй- 
ше: і лише безженні будуть могли бути сьвячені до викону¬ 

вана чинностий сьвященичих в Канаді. 

Арт. 11.) До обслуги вірних руського обряду не можуть 
бути допущені сьвященики иньші як лише безженні або 
вдівці і то бездітні, маючі добру славу, ревні і побожні, до- 
статочно образовані. що не гонять за зиском і не мішають 
ся в політичні справи партийні. 
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Арт- 12.) Вакп буде достаточне число руських сьвяще- 
ників в Канаді' вихованих, коли зайде потреба обсадити ва¬ 
куючу або нову місто сьвящеником, нехай жадає Епискои 
руського обряду, від Епископів руського обряду Галичини і 
Угорщини, за посердництвом св. Конґреґації Розширеня Ві¬ 
ри, відповідного сьвященика безженного або вдівця. Тако¬ 
му сьвященикови, чи жонатому, чи вдівцеви, чи безженному 
котрий з власної волі, ані візвании руським юпископом, ані 
післаний св. Конґреґациєю, прийшовби до Канади, руський 
Епископ не може дати жадних власний, чи то иравленя Слу¬ 
жби Божої, чи то удїлюваня св. Тайни, чи то в який не будь 
спосіб виконувати чинности церковні. 

Арт. 13.) Сьвященикови, котрого має ся вислати з Ев- 
ропи, дасть названа Конґреґация документ, яким признає 
ся тому можність приняти на себе душпастирство для вір¬ 
них руського обряду в зависимости від руського Ординария 
в Канаді. 

Арт. І і.) Ііождий руський сьвященик, що приходить з 
Европи і перебуває в Канаді задля духовної обслуги вірних 
руського обряду, лишає ся все інкардипованим у своїй ди- 
єцезиї, з котрої походить; однак Епископ руський походже- 
ня не буде мав над ним, доки буде замешкувати в Канаді, 
жадної власти; він цілковито і виключно залежить від юрис¬ 
дикції! руського Епископа в Канаді. 

вичини однак вернути або відкликані бути не 
жуть сі сьвященики без виразного позволеня канадийського 
Ординария, виданого на письмі. 

Арт. 15.) Русини сьвіцкі, звідки небудь они би похо¬ 
дили і де небудь би належали, котрі бажають бути висьвячі- 
ними в Канаді, будуть під цілковитою юрисдикциєю русько¬ 
го Епископа в Канаді, в котрого руки зложать присягу >:ісиї 
або постійного обслугована териториї. 

Арт. 16.) Всіх настоятелів руських місий в Канаді мо¬ 
же Ординарнії добровільно перенести. Перенесене однак є 
неможливим без важних і справедливих причин. 

Арт. 17.) ІІозваляє ся однак перенесеному сьвященико- 
ви внести відклик, в дорозі відстуиленя. проти декрету пере 
несеня до Делєґата Апостольського, котрий до 3 місяців від 
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дня апелянт має справу остаточно порішити, з застереже- 
нєм права відклику до Сьвятої Столиці рівнож в дорозі від¬ 
ступ лея я. 

Арт. 18,) 0 у держане сьвященика постарае ся Епи- 
скон, признаючи ему платню до побрав я зі всіх приходів 
церковних в ЦІЛОСТІ!. 

Арт. 19 ) Треби і платню за послуги духовні в поодино¬ 
ких місцях опредїляє руський Ординарий після провірених 
звичаїв поодиноких місць. Зовсім однак заказує ся розши¬ 
ряти їх своєвільно на чинности вільні від такси або вимагати 
понад означену таксу. Поза сим нехай стережуть ся сьвя- 
іценики руські, щоби сих оплат не вимагали від дійсно бід¬ 
них; а цілковито забороняє ся вимагати їх під загрозою не 
охреіценя або неданя шлюбу, або виключеня вірного, що 
не може заплатити, від якоїбудь сьвятої послуги. 

Арт. 20.) Сьвященики обряду латинського, що дістали 
позволенє від ев. Конґреґациї Розширеня Віри, перейти на 
обряд руський в поміч Епископови руському в душпасти- 
рованю вірних Русинів, доки остануть в руськім обря¬ 
ді. будуть виключно і цілковито під юрисдикцією руського 
Епископа- Св. - Конґреґация усильно напоминає ла 
тинських єпископів Канадийських, котрі мають більше свя- 
іцсньства, щоби руському Епископови для добра душ відсту¬ 
пили на час кількох сьвящеників, єсли би він о се просив. 

Арт. 21.) Сели однак суть сьвященики монахи, що 
одержали позволенє переходу на обряд руський, то они за¬ 
лежать що до жити моиашого від власних настоятелів, але 
що до душдастирства і обряду від руського Епископа- 

Арт. 22.) Епископ руський виконує свою судовласть 
лише над сьвященьством і народом руським; але наколиб 
в котрімсь місци були вірні руського обряду, а не було там 
Ще руської міспї, або не булоби жадного сьвященика сего 
обряду, будем і г тоді дати іорисдикцию над вірними Русина- 
мн місцевому сьвяіпеникови латинському, повідомивши о 
тім дотичного Ординария. 

Арт. 23.) Епископи латинські Канади будуть могли, до¬ 
тичного повідомивши о тім руського Епископа, дати юрисдик- 
цию сьвященикам руським в тих місцях, в котрих суть вір¬ 
ні. латинського обряду їм відчинені, однак нема жадного 
латинського сьвященика. котрий мігби їх обслугувати. 



ГЛАВА Міг. 

О вірних Русинах. 

Арт. 24.) Русини, вірні можуть в тих околицях, де не¬ 
ма жадної церкви, ані сьвяшеника, свого обряду, стосувати 
ся до обряду латинського: дозволяє ся їм на то само також 
гам, де з причини віддалена власної церкви не можуть зай¬ 
ти до неї, хиба з великою невигодою, однак так, що з того 
не виходить зміна обряду. 

Арт. 25) Перехід з руського обряду на латинський 
сьвшьким Русинам, що правдиво і настало замешкали в кра¬ 
ях Канади, не може бути дозволений через нікого, лише че¬ 
рез Св. Конґреґацию Розширена Віри для справ Східного 
Обряду, коли заходять великі і справедливі причини, що 
іх має пізнати сама Св. Конґреґация, вислухавши Блиско¬ 
ті а русько канадийського. 

Арт. 26.) Коли однак лучить ся, що ті колись вернуть 
до вітчини, тоді, хотяй приняли обряд латинський., на підста 
ві папського рескрипту, вільно їм за прошенєм Апостольс- 
кої Столиці' повернути до первісного обряду. 

Арт. 27.) Не вільно латинським місионарям, під кара¬ 
ми, що їх означить Апостольська Столиця, жадного Русина 
накланяти до принятя латинського обряду. 

Арт. 28.) Вірні Русини, навіть в околицях, в котрих є 
сьвящєник руського обряду, можуть у латинського сьвяще- 
ника апробованого через місцевого Епископа, сповідати ся 
зі своїх гріхів і полупати ласку таїнственного розрішеня ва 
жно і дозволено. На відворот вірні латинники можуть спові 
дати ся зі своїх гріхів у руського сьвяшеника апробованого 
через свого Епископа, в місцях, в котрих є місия або церков 
руського обряду. Але сьвященикп руські не можуть розві¬ 
шати вірних латинського обряду від кар і случаїв задержа- 
них в латинській епархиї, що в ній сповняють сьвяту служ¬ 
бу, без позволеня латинського Епископа, На відворот так 
само має ся се розуміти о сьвяшениках латинських, що до 
кар і задержань постановлених через руського Епископа. 

Арт. 29.) Всім вірним котрогобудь обряду позволяє ся. 
що можуть приймати, з ттооожности. 1 айну Евхарітстиї в 
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котрімбудь обряді; а понад се. де заходить конечна потреба 
і нема сьвященика другого обряду, вільно буде руському свя 
іденикови подати Евхаристию осьвячену на хлібі пріснім; і 
наоборот вільно буде сьвященикови латинському подати на 
кваснім, але кождий має примінити в иодаваню свій обряд. 

Арт. ЗО.) Кождий вірний задосить учинить заповіли ве- 
ликодного св. Причастия тоді, коли Єго прийме після свого 
обряду і з рук свого пароха. 

Арт. ЗІ.) Сьвяте Напутнє мають умираючі приняти у 
власнім обряді з рук власного пароха: але в наглім случаю 
вільно єго приняти від котрогобудь сьвященика; лише має 
він подавати єго після свого обряду- 

Арт. 32.) Відправа похорону і побране винадгородже- 
ня в родинах мішаного обряду мають належати до пароха 
того обряду, до котрого належав умерший. 

Арт. 33.) Для обминеня великих иевигід, що моглиби 
з того вийти для Русинів, позволяє ся їм дні сьвяточні і по¬ 
сти заховувати після звичаю місця, що в нім живуть. Однак 
в неділі і сьвята, що припадають, в обох оорядах на той сам 
день, мають обовязок бути на Службі Божій в церкві свого 
руського обряду, коли є в МІСЦІ!. 

ГЛАВА IV. 

О супружах поміж вірними мішаного обряду. 

Арт. 34.) Супружа поміж католиками, Русинами і ла- 
тинниками не є заказані; однак, щоби уникнути иевигід. 
що звичайно приходять в родинах з ріжннцї обрядів, може 
жєна, як довго є в супружу, йти за обрядом свого мужа, од¬ 
нак так, що з того не виходить зміна єї питомого обряду. 

Арт- 35.) По розвязаию супружа може жена вернути 
до свого питомого обряду. 

Арт. 36.) Супружа так межи вірними мішаних обрядів 
як і межи вірними Русинами мають заключатп ся після де¬ 
крету СІНе Темере”. 

Арт. 37.) Однак супружа мішаного обряду мають бути 
благословлені в обрядї мужа і через єго пароха. 
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Арі. 38.) Супружі діспензи в супружах мішаного обря¬ 
ду, коли мають бути дані, чи о них треба просити, мають бу¬ 
ти дані і треба о них просити у Епископа невісти. 

Арт. 38.) Супружі диспензи в супружах мішаного обря¬ 
ду, мають бути хрещені в обряді отця, бо діти мають зовсім 
йти за обрядом отця. 

Арт- 40.) Хрещене приняте в чужім обряді з тяжкої ко¬ 
нечності!, коли пр. дитина була близько смерти, або уроди 
ла ся в місци, де в часі уродженя не було пароха обряду от¬ 
ця, не потягає за собою зміни обряду. 

Арт. 41.) Діти підлягають під судовласть того пароха, 
котрого обряду є їх отець. 

А тому всьому Сьвятїйший Отець Наш Пій з ласки Бо¬ 
жої Папа X. на авдиєнциї дня 13. серпня б. р. по справозда- 
ню підписаного сеї св. Конґреґациї секретара надав силу 
права і потвердив і зарядив видане сего декрету. 

Без огляду на якінебудь противні зарядженя. 

Дано в Римі з дому сеї св- Конґреґациї дня 18 серпня 
року 19 ІЗ. 

Г. Кард, Готті. Префект, 

Єронїм Роллері, Секретар. 
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