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Я, Василів Сергій Миколайович, народився у с. 
Пшцатинці, Борщівського р-н, Тернопільської обл. 

У 1991 р. вступив до Пищатинської ЗОШ І-ІІ ст., а у 2000р. закінчив 
Стрілковецьку ЗОШ І-ІІІст. 

У 2000р. вступив до Чортківської Дяківсько-Катехитичної Академії ім. 
бл. Г. Хомишина, яку в 2003 закінчив з відзнакою. 

У 2003р. був прийнятий на навчання до Івано-Франківської Теологічної 
Академії, яку успішно закінчив у 2009р. Здобувши ступінь магістра 
Богослов'я. 

06.06.2009р. прийняв Таїнство Подружжя з Турчак Христиною 
Василівною, 

01.10.2009р. був прийнятий на 5-ий курс в Університет Кардинала 
Стефана Вишинського у Варшаві, Польща. 01.06.2010р здійснив 
нострифікацію магістерської роботи та отримав диплом з відзнакою на цьому 
Університеті. 

З 01.10.2010 по 14.06.2012рр. навчався у Папському відділі теології (м. 
Варшава, Польща), де здобув ступінь ліценціата з пасторальної теології. 

23.06.2013 був висвячений в сан ієрея владикою Дмитром Григораком, 
ЧСВВ та з цього ж року розпочав душпастирську діяльність на парафії св. 
Аїі. Івана Богослова, УГКЦ Луцького екзархату у м. Рожшце. 

17.12.20ГЗ^ був призначеним віце-канцлером управління Луцького 
екзархату УГКЦ, а з 09.02.2016 і по сьогодні - канцлером Луцького 
екзархату. 

У подружжі спільно виховуємо двох дітей: 
Василів Богдана Сергійовича, 
Василів Марію Сергіївну, 

02.12.2022р. о. Сергій Василів 



УКРАЇНСЬКА ГРЕКО -КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА 
Луцький Екзархат 

Парафія св апостола Івана Богослова 
м.Рожище, Волинська обл. 45100, вул.Коте Шилакадзе, 21а, тел.097-18-41-491 e-mail: sergio30ua@gmail.com, 

р/р № 2600901650834 в ПАТ Кредобанк М.Луцьк, код ЄДРПОУ Парафії 39005116, МФО 325365 

Вих. пі Б 22/10/18 Рожище, 2 грудня 2022 р. 

Голові Рожищенської територіальної громади 

Поліщуку В.А. 

Мотиваційний лист 

Вельмишановний Вячеслав Анатолійович, звертаюся до Вас, як настоятель 
парафії св. ап. Івана Богослова Української Греко-Католицької Церкви у м. Рожище, і 
як житель міста, бути членом громадської ради та брати активну участь у суспільному 
житті громади. Зокрема представляти на громадському рівні різного роду соціальні 
ініціативи, якими уже давно займаємося, не бути осторонь важливих питань, які 
стосуються жителів міста, а також дбати за поширення моральних цінностей у нашому 
спільному домі - територіальній громаді. У відомій молитві молимося: «Боже нам 
єдність подай...», тому вірю, що в єдності із різними громадськими організаціями та у 
спільних вболіваннях за нашу Україну зможемо зробити кращим наше місто та 
громаду. 

З повагою 

Адреса та контакти: 

м. Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 21 А, Волинська обл. 45101 

тел.+380971841491 

о. Сергій Василів 

ел. пошта: sergio30ua@gmail. 

Настоятель парафії св. ап. Івана 
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Довідка 

про діяльність релігійної громади 
св. апостола Івана Богослова УГКЦ 

Релігійна громада св. апостола Івана Богослова Української Греко-

Католицької Церкви розпочала свою діяльність в м. Рожище 05 грудня 

2013року. 

За даний період діяльність громади відбувалась наступним чином: 

-24 серпня 2014р. було освячено богослужбову каплицю св.Івана Богослова 

для задоволення релігійних потреб вірних УГКЦ. 

- Щоденно проводяться богослужіння; 

- Відбуваються щорічні реколекційні, духовні науки (перед Різдвом та перед 

Великоднем); 

- Організація Хресних доріг за участю парафіян та дітей; 

- «Хресна дорога Христових страстей» за участю студентів Івано-

Франківської духовної семінарії в будинку Просвіти; 

- Матеріальна та духовна підтримка постраждалим сім'ям з зони бойових 

дій, осіб внутрішньо переміщених та військовим на передовій; 

- Організація Різдвяної молитовної розколяди; щорічного вертепного 

дійства, участь у 2016р. в обласному марафоні «Бог багатий милосердям», де 

зібрані кошти пішли на допомогу малозабезпеченим та проблемним сім'ям; 

- Відвідування важкохворих вдома; 

- Проведення щорічної благодійної акції «Слідами св. Миколая» для дітей 

парафії, міста та Рожищенського навчально-реабілітаційного центру, де у 
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2016р. було охоплено 90 дітей, обділених батьківською любов'ю за участі 

БФ «Карітас-Волинь»; 

- Катехизація дітей та дорослих в недільній школі; 

- Заснування парафіяльного братства «Матері Божої Неустанної помочі»; 

- Організація духовних днів на парафії ( привезення мощей св.Миколая, Св. 

Щарбеля та відповідні тижневі служіння); 

- Організація відпочинку для дітей та дорослих; оздоровлення дітей у 

християнському таборі у с. Дора, Яремче, що на Прикарпатті, де у серпні 

2016р. близько 15 дітей оздоровилися. 

- Просвітницька діяльність стосовно недоцільності використання на 

кладовищах пластикових квітів та вінків. Виготовлення листів та банерів; 

- Суспільно-корисна праця на церковних та громадських об'єктах; 

- Участь в суспільних міжконфесійних заходах на рівні міста. 

- Організація спільного з Дитячою районною бібліотекою проекту «Відомі 

українці». 

- Щорічні паломницькі прощі до Зарваниці, Унева, Глиням, Крехова, 

Страдчу та інших місць усіх бажаючих незалежно від конфесійної 

приналежності. У жовтні 2016р. організована проща до Ковеля для людей з 

інвалідністю та особливими потребами, де взяло участь 10 учасників з 

колишнього Рожищенського району. 

-З 2018 року регулярно що середи здійснюються богослужіння та духовний 

супровід у Рожищенській багатопрофільній лікарні у дитячому відділенні. 

- З 05.03.2020р. і по сьогодні діє соціальний центр «Милосердний 

самарянин» вул. 1 травня, 35, м. Рожище, де що четверга потребуючі 

отримують одяг, взуття та інші речі. 

- З 04.09.2022р. діє Простір дружній до дітей та соціальний душ і пральня по 

вул. Коте Шилакадзе, 21 а, м. Рожище, де що середи та суботи особи ВПО та 
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