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План роботи на 2021 рік  

Бюро УГКЦ з питань екології Стрийської єпархії 

Відділ душпастирства спорту Стрийської єпархії 

Дата Місяць Основний захід    Замітки 

 Січень  Природоохоронна ініціатива «Допоможемо птахам» Інформаційна 

підтримка, інтерв'ю 

на ТБ тощо 

1  «Міжнародний день миру»  Молебен за мир по парафіях Стрийської єпархії 31 грудня-1 

січня 

Деканальні церкви 

 

 Лютий  Природоохоронна ініціатива «Збережемо первоцвіти» Звернення на 

телебаченні 

18  Міжєпаріальний турнір з шахів на честь 

Трьох Святителів 

Змагання в стінах Львівської духовної семінарії. 3 священики 

єпархії 

 

 Березень  Великопосна ініціатива «Екологічне навернення для порятунку 

створіння» 

Поширюється на 

весь час Великого 

Посту 

30  Всесвітня акція «Година Землі» Залучення семінарій, парафій до участі в акції. Молитовні 

чування. 

Молодіжні 

спільноти СЄ. 100-

200 чол 

 Березень-

квітень 

 

Передпасхальна парафіяльна 

(єпархіальна толока) 

Організація і проведення екологічної хресної дороги з 

принагідною наукою про «поняття екологічного гріха та 

екологічного навернення» 

Обов’язково 

долучитись до 

проведення 

єпархіальної 

хресної дороги 

(окремою 

екостацією) 

Інформаційна кампанія проти 

весняних підпалів 
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 Квітень 

 

 Природоохоронна ініціатива «Посади дерево» і «Врятуй дерево» Організація 

посадки дерев 

(парафіяльні сади, 

сквери, парки, 

прицерковна 

територія) 

Збір макулатури 

5-10 парафій 

26  Роковини Чорнобильської 

катастрофи 

Молитовне вшанування жертв та принагідна наука. 

 

Спільно з 

колишніми 

учасниками 

подолання аварії на 

ЧАЕС 

20 чол 

 

 Травень    

12  День екологічної освіти Проведення тематичного уроку в школах, бібліотеках чи інших 

закладах 

100 осіб 

 

 Червень  Час посиленого благання до Христа Чоловіколюбця за 

визволення від стихійних лих 

 

5  Всесвітній день навколишнього 

середовища 

Практична ініціатива: прибирання на березі річок. Залучення шкільної 

молоді 

100-200 чол 

  Підготовка і організація літніх таборів Єпархіальний Табір «Зелен-Світ» в см. Журавно 

 

Залучення 120 осіб 

і 10 членів управи. 

 

 Липень-

серпень 

 Організація міжєпархіального Табору Zelen-світ у Хорватії 4 заїзди по 60 чол 
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 Вересень  Початок Всеукраїнського конкурсу «Відповідальність за 

створіння» до Дня Бога Творця 2021 р. 

Інформаційна 

підтримка 

конкурсу серед 

духовенства та 

мирян на 

місцевому рівні, а 

також через 

єпархіальні ЗМІ. 

 14 

вересня – 

17 жовтня 

День Бога Творця Проведення 8-го туру Екологічних місій для порятунку 

створіння 

Наступних 4-5 

деканатів 

1000 чол 

29 Жовтень  Участь команди Стрийської єпарзії у щорічному 

міжєпархіальному футбольному турнірі ім. о. Омеляна Ковча в 

Ужгороді 

 

 Жовтень  Екологічні місії для порятунку створіння  

17  Святого Франциска з Асизу Молитовні чування з тематичною наукою. 40 чол 

 

6 Листопад День Стрийської єпархії Відкритий турнір з настільного тенісу серед священиків УГКЦ 30 чол 

 

 Грудень  Практичні акції для популяризації сортування сміття. Організація 

сортування сміття 

на окремо взятій 

парафії або школі 

 

 


