ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖІННЯ ВІЗИТАТОРА (ДЕЛЕГАТА)
НА ТЕРИТОРІЯХ ДЕ НЕМАЄ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР УГКЦ

Призначення
Патріярх (Верховний Архиєпископ):
-

керуючись духовним добром вірних приналежних до Української Греко-Католицької
Церкви,

-

виконуючи покладений на нього обов'язок нагляду за дотримання усіма вірними
(священнослужителі, богопосвячені особи, миряни) обряду власної Церкви (кан. 40 §
1 ККСЦ),

-

тому щo це випливає з природи речі (кан. 78 § 2 ККСЦ) і передбачено загальним
правом (кан. 148 § 1 ККСЦ)

-

призначає Візитатора/Делегата (Єпископа/священнослужителя);

Якщо Візитатор/Делегат має виконувати своє завдання поза межами території
Патріаршої Церкви, Патріарх/Верховний Архиєпископ старається отримати дозвіл
Апостольського Престолу (кан. 148 § 1 ККСЦ);
Якщо Візитатор/Делегат має виконувати своє завдання у межах території Патріяршої
Церкви, Патріарх/Верховний Архиєпископ має отримати згоду постійного Синоду (кан.
83 § 2 ККСЦ).

Права і обов'язки в загальному
Візитатор повинен наглядати, щоб усі громади (парафії) вірно зберігали обряд УГКЦ.
Говорячи про обряд слід розуміти спадщину УГКЦ, яка виражається у літургічному,
духовному, богословському і дисциплінарному вимірі;
Вірні УГКЦ (священнослужителі, богопосвячені особи, миряни) нехай із належною
пошаною відносяться до Візитатора виражають йому свій послух і сприяють у
виконанні покладених на нього обов'язків;
Візитатор поставлений для вірних УГКЦ повинен із належною пошаною, увагою і
зацікавленістю турбуватись життям усіх священнослужителів і допомагати їм у
вирішенні усіх поточних проблем;
Візитатор має завдання проводити нагляд за тим, щоб священнослужителі провадили
спосіб життя згідно духовного стану. Тут слід розуміти:
а) літургічний аспект
– відправлення богослужінь і зберігання літургічних приписів УГКЦ;
–

у власних церквах (якщо є), щоб у них зберігались Найсвятіші Тайни;

–

щоб у церквах чи каплицях літургічні речі зберігались у чистоті і у відповідній
пошані;

щоб священнослужителі, які мають призначення від місцевого Ієрарха на пароха
особової парохії, щоб у неділі і свята вказані партикулярним правом УГКЦ служили
за народ. Намірення на Службу Божу, які отримали у ці дні потрібно відслужити в
інші дні;

–

– щоб проповідували Слово Боже;

б). богословський i духовний аспекти
Візитатор має завдання проводити нагляд за тим, щоб священнослужителі:
- провадили катехизацію.
Візитатор старається щоб між священнослужителя УГКЦ існувала братерські
любов і підтримка.
Візитатор повинен допомагати священнослужителям, які знаходяться у різних
складних ситуаціях або переживають духовні або моральні труднощі;

в). дисциплінарний аспект
Візитатор має старатись, щоб священнослужителі зберігали приписи церковної
дисципліни виражених:
– у Кодексі Канонів Східних Церков;

– у Катехизмі УГКЦ,
– в Інструкції Erga migrantes caritas Christi ;

– у
Духовно-пасторальному
правильнику
для
священнослужителів,
душпастирюють на територіях, де немає ієрархічних структур УГКЦ,

які

– у Правильнику посилання та відкликування священнослужителів на території де

немає ієрархічних структур УГКЦ,
– у Договорі про служіння підписаному між УГКЦ і місцевою церквою;
Візитатор має обов'язок наглядати, за пасторальною діяльністю священнослужителів
(єпархіяльних чи приналежних до інститутів богопосвяченого життя) і якщо є така
необхідність робити їм зауваження;
Візитатор має завдання проводити нагляд за тим, щоб священнослужителі:
–

щоб проживали на території місцевості де мають головну громаду (у інших
випадках (навчання) потрібно отримати згоду від Візитатора;

–

редагували у двох копіях обов'язкові парафіяльні книги (хрещення, одружених,
померлих), а також щоб були книги (одна копія) передбачені приписами помісної
Церкви (наприклад рішення Національної Єпископської Конференції) і
партикулярним правом УГКЦ;

– провадили інвентар церковного майна;
– проводили записи у книзі приходів і розходів церквоної громади;
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–

проводили збірки передбачені УГКЦ або згідно постанов прийнятих на щорічних
зборах;

Права
Візитатор дотримуючись відповідних документів і існуючої практики помісної Церкви
(місця свого служіння), має право звернутись до національного координатора (якщо є)
про переміщення священнослужителя на другу громаду (парафію). У протилежному
випадку робить це сам;
Рекомендує національному координатору (якщо є) нові місця, які потребуюють
священнослужителя;
Візитатор має право звернутись до національного координатора (якщо є) про
продовження контракту служіння для священнослужителя. У такому випадку надає
відповідну характеристику на священнослужителя: якщо є то координатору, у
протилежному випадку відповідним інстанціям (структурам) помісної Церкви
відповідальних за служіння іноземних священнослужителів на їхній території;
Візитатор має право звертати увагу священнослужителям про їхню поведінку, про їхню
пасторальну працю і у випадку невистачаючої зміни просити через координатора (якщо
є) або особисто Предстоятеля УГКЦ (кан. 89§ 2 ККСЦ) і єпархіяльного Єпископа,
відкликати такого священнослужителя до первинної єпархії/екзархії;
Візитатор дотримуючись відповідних документів і існуючої практики помісної Церкви
(місця свого служіння), має право звертатись до національного координатора (якщо є)
про дострокове завершення служіння священнослужителя і відіслання його до
первинної єпархії/екзархії. У протилежному випадку робить це сам звертаючись до
Предстоятеля УГКЦ і єпархіяльного Єпископа первинної єпархії/екзархії
священнослужителя;
Візитатор дотримуючись відповідних документів і існуючої практики помісної Церкви
(місця свого служіння), може організовувати духовні вправи для священнослужителів;

Обов'язки
Візитатор має обов'язок налагодити контакт із регіональними єпископськими
конференціями (якщо існують) і брати періодично у них участь;
Візитатор має обов'язок під час своєї діяльності відвідати кожну громаду і парафію
УГКЦ;
Візитатор має обов'язок перед тим як розпочати візитацію повідомити про це місцеву
ієрархію;
Візитатор під час візитації має право і обов'язок провести індивідуальні розмови із
священнослужителями задіяних у душпастирський праці окремої громади на тему
їхньої душпастирської праці, їхніх прав і обов'язків;
Візитатор під час візитації має право і обов'язок зустрітись із представниками різних
молитовних груп, із братством і сестринством, із молоддю;
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Візитатор має обов'язок перевірити в якому стані знаходиться рухоме і нерухоме майно
громади;
Після візитації Візитатор на протязі двох тижнів має обов'язок скласти звіт у чотирьох
копіях: одну передати священнослужителю громади, одну передати місцевому Ієрарху;
одну передати національному координатору; одну зберігати у архіві власного
секретаріату (візитататури);
Візитатор разом із національним координатором (якщо є) має право організовувати
збори для усіх священнослужителів;
Під час зборів священнослужителів має вестись протокол, який на завершення
зберігається у архіві візитатури і національного координатора;
Візитатор має звернути увагу на канонічний стан працюючих душпастирів, на їхні
умови прожиття, на соціальний захист;
Візитатор погодивши справу із координатор (якщо є) має право організовувати
церковні прощі громад УГКЦ;

Секретаріат Візитатора
Візитатор може мати власний секретаріат;
Візитатор має обов'язок провадити архів;
На закінчення кожного року (якщо служіння триває більше одного року) Візитатор
повинен скласти звіт із проведених візитації і передати Патріарху/Верховному
Архиєпископу;
Після закінчення служіння Візитатор повинен скласти звіт із проведених візитації і
передати Патріарху/Верховному Архиєпископу;
Після закінчення виконання власної місії архів потрібно передати до Патріаршої курії;
У випадку коли існує спільний архів Візитатора і національного координатора, після
закінчення служіння Візитатора на даній території одна копія архівальних даних
залишається у секретаріаті національного координатора а одна передається до
Патріаршої курії;
У випадку коли Візитатор завершує своє служіння, а на його місце призначають іншого
чи утворюється нова ієрархічна церковна одиниця архів, який був утворений
попереднім Візитатором робиться у двох копіях: один залишається в архіві візитатури
(під наглядом нового Візитатора) або передається Ієрархові новоутвореної ієрархічної
структури, а другу (копію) - Патріаршій курії.
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