
СТАТУТ МИТРОПОЛИЧОЇ ЛІТУРГІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ

УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ПОЛЬЩІ

Розділ І. Загальні положення

Арт. 1.  Літургійна  комісія  (далі  Комісія)  Перемисько-Варшавської  митрополії
Української  Греко-Католицької  Церкви  в  Польщі  є  дорадчим  органом  єпархіяльних
єпископів Перемисько-Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі.

Арт. 2.  Комісія створюється  рішенням  Митрополичого  синоду  Перемисько-
Варшавської  митрополії  та  затверджується  декретом  Архиєпископа  і  Митрополита
Перемисько-Варшавського.

Арт. 3.  У  своїй  діяльності  Комісія  керується  нормами  Кодексу  канонів  Східних
Церков, законами та рішеннями Синоду єпископів Перемисько-Варшавської митрополії
УГКЦ, декретами,  інструкціями  та  посланнями  Глави  УГКЦ  (кан.  82  ККСЦ),
рішеннями  Митрополичого  синоду  Перемисько-Варшавської  митрополії  УГКЦ
в  Польщі, канонами партикулярного права УГКЦ, а також цим Статутом.

Розділ ІІ. Членство в Комісії

Арт. 4.  § 1.  В склад Комісії  входить шестеро членів,  по двох з кожної єпархії,  яких
призначають поодинокі єпархіальні єпископи.

§ 2. З-посеред  всіх  членів  Комісії,  Митрополит  призначує  голову  Комісії,
узгіднивши кандидатуру з правлячими єпископами всіх єпархій.

Арт. 5.  § 1.  Голова  та  члени  Комісії  призачаються  декретом  Архиєпископа
і  Митрополита Перемисько-Варшавського.

§ 2. Голова та члени Комісії призначаються терміном на п’ять років. Вони 
можуть призначатися на наступні терміни, проте не можуть бути членами комісії 
більше ніж на 3 (три) каденції поспіль для членів Комісії, та не більше ніж на 2 (дві) 
для її голови.

Арт. 6.  § 1. Засідання  Комісії  проводиться  два  рази  у  рік.  Допускається  формат
дистанційний – онлайн.

§ 2. Відповідно до потреби Архиєпископ і Митрополит Перемисько-
Варшавський, порадившись з єпархіяльними єпископами Перемисько-Варшавської 
митрополії УГКЦ в Польщі, може скликати позачергові засідання Комісії.

§ 3. Позачергові засідання Комісії, якщо для того є серйозні причини, може 
також скликати голова повідомивши про це Архиєпископа і Митрополита Перемисько-
Варшавського.

§ 4. Якщо дати засідання не є заздалегідь встановлені, секретар повинен 
повідомити всім членам про дату проведення щонайменше два тижні наперед.
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Арт. 7. Під час першого засідання, члени Комісії  обирають з-поміж власного числа,
секретаря та його заступника.

Арт. 8. § 1. До секретаря належить:
1) повідомляти про скликання засідання;
2) приготовляти в узгодженні з головою Комісії порядок денний та заздалегідь

надсилати його членам;
3) оформлювати документацію та вести архів;
4) записувати перебіг  засідання та виготовляти протоколи, які  своїм підписом

потверджує голова Комісії та секретар.
§ 2.  Осідок Комісії знаходиться у приміщенні митрополичої курії Перемисько-

Варшавської архиєпархії.

Арт. 9.  Якщо секретар Комісії не може виконувати своїх функцій, обов’язки про які
мова в арт. 8 § 1, виконує його заступник.

Арт. 10. § 1. Голова здійснює загальне керівництво Комісією і звітує про її діяльність
перед Синодом єпископів Перемисько-Варшавської митрополії. 

§ 2. Раз у рік, у встановлений час, виготовляє письмовий звіт та передає його до
секретаріату Синоду єпископів Перемисько-Варшавської митрополії.

Розділ ІІІ. Завдання Комісії

Арт. 11. Завданням Комісії є:
1)  реалізувати  завдання  по  впорядкуванню  та  розвитку  літургійного  життя
Перемисько-Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі;
2) вивчати актуальний стан літургійного життя та літургійно-пасторальних потреб
митрополії;
3)  здійснювати розробку та  реалізацію заходів,  проєктів  і  програм у напрямку
діяльності Комісії;
4)  готувати  документи,  які  стосуються  літургійного  життя  Перемисько-
Варшавської митрополії;
5)  інформувати  духовенство  митрополії  про  актуальний  стан  літургійного
законодавства УГКЦ та Перемисько-Варшавської митрополії;
6) наглядати за використанням літургійних видань у межах митрополії;
7) перевіряти та рекомендувати до друку літургійні видання у межах митрополії;
8) планувати літургійні перевидання для потреб митрополії;
9) планувати та організувати літургійні катехизи для священнослужителів, дяків,
паламарів та вірних митрополії;
10) співпрацювати з науковими інституціями у галузі літургійних наук;
11) співпрацювати з Патріаршою літургійною комісією та літургійними комісіями
Перемисько-Варшавської митрополії, а також інших єпархій та екзархатів УГКЦ.

Арт. 12.  Діяльність Комісії  фінансується зі  спільних внесків  єпархіяльних єпископів
Перемисько-Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі.
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Розділ VІ. Кінцеві положення

Арт. 13. Діяльність Комісії може бути припинена у зв’язку з її реорганізацією (поділом,
злиттям, приєднанням) або ліквідацією.

Арт. 14. Комісія припиняє діяльність на підставі декрету Архиєпископа і Митрополита
Перемисько-Варшавського в узгідненню з єпископами митрополії.

Арт. 15.  Єпархіяльні єпископи Перемисько-Варшавської митрополії  та члени Комісії
мають право вносити зміни та доповнення до даного Статуту, які затверджує Синод
єпископів Перемишсько-Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі.

Арт.  16. Статут  набирає  чинності  з  моменту  його  прийняття  Синодом  єпископів
Перемисько-Варшавської  митрополії  УКГЦ  в  Польщі  та  затвердження  декретом
Архиєпископа і Митрополита Перемисько-Варшавського. Статут діє до відкликання.

Арт. 17. Автентичне тлумачення Статуту належить Синодові єпископів Перемисько-
Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі. 

Арт.  18. Зміни  та  доповнення  до  Статуту  прийняті  єпископами  членами  Синду
Перемисько-Варшавської  митрополії,  затверджуються  декретом  Митрополита
Перемисько-Варшавського  та  проголошуються  у  спосіб,  узгоджений  єпархіяльними
єпископами Перемисько-Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі.
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