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Лист № 1 

 

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту]. ! 

 

Ваша Ексцелленція! 

Наймилостивійший Отче Митрополит! 

 

Отъ давна мое горячое желаніе отдати найщирійший поклон и рукоцілованіе 

Вашей Екцелленціи, надіюся, что за короткій часъ здійсниться. Маю обітницу от 

польского Конзулату достати  visum [візу – ред.]. 

Найбольшою радостію и благодарностію читал я листъ так Вашей Екцелленціи 

до Преосвященного о. Нарядого [Діонізій Наряді, єпископ Крижавецької єпархії – 

ред.), як и о. Каноника Михаила, которы запевняют мене о помоч и пораду у Вашей 

Екцелленціи во всіх моих потребах, певно, что никто въ большой мірі не потребуе 

того, як праві я. 

Після теперішнього плану правдоподобно на початку слідучого тиждня буду 

мочи появитися на поклон у Вашей Екцелленціи. 

Прошу покорно о молитвы и цілую архиєпископски руки и остаю 

  

на Чернечой Горі, 10 новембра, 1926 

 

найменьшій брат в Христі 

 

Павел Гойдич,  

ЧСВВ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 1. 
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Лист № 2 

 

Рим, 28.ІІІ.1927 

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту]. ! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

За щиры желаня Вашей Екцеллениціи найсердечнійше дякую! 

Найгорячійше бажаня было мое Духа Святаго через руки Вашей Екцелленціи 

обсягнути, однако, если найсвятійша воля Божа инакше опреділила, зато рекомендовала 

мене съ тімъ, що бодай Преосвящ[енного]. Іосафата [Йосафат Коциловський, єпископ 

Перемишльскої єпархії – ред.] не браковало изъ межи консакрантовъ. 

Первый раз был я теперъ в Римі и дякую Господу Богу за сію ласку достал ласку и 

другій раз відвідати вічний городъ, лишъ троха за далеко. 

Завтра иду до Святійшого Отца на авдіенцію, а потом уже домів, бо уже часъ. 

Ту е и Преосвящ[енний] Нарядій и Богачевский [Константин Богачевський, з 

1924 р. Апостольський Екзарх для українців у США – ред.], но тепер въ тихъ днях уже всі 

розходимося. 

Еще раз сердечно дякую за ласкаву спомин и желаня и прошу о молитвы и  

руки цілую 

 

слуга в Христі 

 

†  Павло Гойдич, ЧССС 

еп[ис]к[о]п. 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуші 2-3. 
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 Лист № 3 

 

† 

 

Ваша Екцелленціа! 

 

Дозволятъ мені изъ нагоди Воскресенія Христового Вашу Екцелленцію 

найсердечнійше поздоровляти; прошу ласкаво приняти мой глубокий поклонъ и моі 

найщирійші желаня. 

Екцелленція Ваша нехай дожіютъ еще много веселихъ и благодатію повнихъ 

воскр[есенскихъ] праздниковъ. 

 

Христосъ воскресе! 

 

Пряшовъ, 21.IV.1927. 

 

покорнійший слуга въ Христі 

 

† Павло Гойдичъ ЧСВВ 

епископъ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 5. 
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Лист № 4 

 

Христосъ воскресъ! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Сестра Амброзія Джуджаръ ЧСВВ, котора изъ Словиты заслана до Пряшева, днесь 

обновила свои обіти, и бажаетъ зложити и професію, котора уже выпадає єй; проситъ 

мене, чтобы выслати до Словиты, чтобы желаніе свое выполнити могла. 

Я боюся ю пустити, бо боюся что не можно буде єй вернутися. Прошу Вашу 

Екцелленцію най дозволятъ єй ласкаво професію у нас въ Пряшеві або в Ужгороді 

зложити. 

Говорятъ мені сестры, что в Словиті дуже много (60-80) сестер єсть, которы без 

всякой важнійшой роботы жиютъ, отколи поляки одобрали имъ школы. 

Покорно прошу Вашу Екцлленцію на будуче ласкаво заслати нам еще бодай 3 

сестры интеллигентны, дипломованы, чтобы и своими способностями могли займоватися, 

бо и так много трудностей буде треба им перевладати. 

Дуже любил-би я особисто в тіх ділах поговорити съ Вашею Екцелленциєю и со 

сестрами, але про пашпортовы трудносте знаю, чи оно удастся мені. 

Въ пашпортовихъ трудностяхъ пробіцалъ мені своей помочи єпископ Przedz [?] cъ 

которымъ въ Римі стрінулся, и оферовалъ мені въ такихъ ділахъ свои послуги. 

Як Ваша Екцелленція съ здоровльом. Я бы радше въ монастырю. Много біды 

особливо съ священниками. Маю десколько пяниц и безморальныхъ; а матеріалистів 

много. 

 

Цілую руки и прошу о ласкаве молитви  

слуга в Христі 

 

 

Пряшевъ 25.V.1927. 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 7. 
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Лист № 5 

 

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту].! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Изъ нагоды радостного дня Вашего Ангела прошу приняти отъ мене 

найсердечнійшы желанія. Най Господь Богъ дозволитъ Вашей Екцелленціи 

ходатайствомъ св. Андрея Апостола благородны наміренія Ваши на славу Церкви 

Католицкой и въ пользу народу здійснити. 

Въ сей святый денъ щиро буду просити Господа, чтобы могли оглядати і 

тішитися солодкими овочами той роботы, котора на ініціативу Вашей Екцелленціи, 

котора на конференціи ситоричного значенія подъ мудрымъ и умилымъ проводомъ 

Вашимъ почалася. 

Дозволятъ мені Ваша Екцелленція, чтобы при той нагоді сердечно подяковати 

Вамъ за щирое гостипріємство, которое николи не буду мочи забыти. 

Поручаюся ласкавой памяти и святымъ молитвамъ и остаю 

 

въ Пряшеві, 12.XII.1927 

 

найменьший брат в Христі 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

епископ  

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 8. 
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Лист № 6 

 

Съ нами Богъ! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Изъ нагоды Різдвяныхъ святъ и Нового року благоизволятъ Ваша Екцелленція 

приняти отъ мене мои найщирійши благожеланія. 

 

Пряшевъ, 3.І.1928. 

 

Вашей Екцелленціи 

найменьший брат въ Христі 

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

епископ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 9. 
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Лист № 7 

 

† ! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Приносный листъ маю честъ Вашей Екцелленціи съ тою покорною просьбою 

переслати, благозвольте его Преосвящ[енству] Будці [Никита Будка, єпископ, з 

1928 р. Генеральний Вікарій Митрополичої Капітули у Львові – ред.] передати, або 

если уже его нема въ Львові, за нимъ заслати. 

Разом осміляюсъ пригадати Вашей Екцелленціи справу вина, закупленного для 

Львовской єпархії. Вина треба бы чімъ скорше одослати, бо приближается зима – 

морози. Изволит намъ В[исоко]пр[еподобний] о. Каноник въ ділі 

заинтересованный отписати, коли можеме дати вино на поїздъ. 

Надіюся, что посіщеніе Вашей Екцелленціей благополучно повлияетъ на наши 

церк[овны] и народны интересы. 

Вчера вернулся съ Преосв[ященнимъ] Петром [Петро Гебей, єпископ 

Мукачівської єпархії – ред.] изъ Оломувце, изъ єписк[опской] конференціи. 

Найголовнійша точка была: закупка палаты для Нунціатуры в Празі; єписк[опскій] 

соборъ собрал на цю ціль 4.000.000. ко[ронъ]. 

Якъ маєся Ваша Екцелленція ? Якъ здоровля? 

Мы ту, слава Богу, добрі, хотя […] и клопотъ много. 

От[ці] сестрами Служебницами дуже вдоволены. 

 

Прошу о св. молитвы и оставляю 

 

въ Прашеві, 6.X.1928. 

 

Найглубшим поклономъ 

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

епископ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 10. 
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Лист № 8 

 

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту].! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Изъ нагоды Ангела Вашей Екцелленціи съ прочими многими почительми Вашими 

спішу и я, яко найменьшій Ваш брат въ Христі и въ св. Василію свои найщирійши 

благожеланія выразити. 

Изъ глибины сердца прошу Всемогущего, чтобы подал Вашей Екцелленціи той 

ласки и радости, чтобы цілой Галицкій руській народъ подъ своимъ архіепископскимъ 

омофоромъ могли соединити.  

До того желаю Вашей Екцелленціи доброго здоровля на многая літа. 

Когда найглыбший поклон складаю и Вашу Екцелленцію прошу о св. молитвы и 

оставаю 

 

въ Пряшеві, 12.XII.1928. 

 

Вашей Екцелленціи  

найменьший братъ  

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

епископ. ап[остольскій]. 

адмінистратор 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 11. 
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Лист № 9 

 

Христос рождается! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Изъ нагоды приближающихся радостныхъ святъ най приймут Ваша 

Екцелленція отъ насъ найщирійши желанія. 

Най Господь Богъ обсыпе Вашу Екцелленцію своими небесными скарбами, 

чтобы Имъ повіренное стадо въ тіхъ дуже тяжкихъ часахъ по дорозі до спасенія еще 

довго могли провадити. 

Тішуся, что Римъ счасливо походилъ и здорово вернулся домів. 

Найсердечнійше складаю свое глубокое почитаніе и просячи о св. молитвы 

остаю 

 

 

въ Пряшеві, 2.ІII.1929. 

  

Найменьший слуга въ Христі  

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

епископ. ап[остольскій]. 

адмінистратор 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 12. 
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Лист № 10 

 

Пряшевъ, 20.VI.1929 

 

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту].! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Яко найважнішу ціль моей діяльности єпископской вызначилъ я собі въ первомъ 

ряді пробудити єпархію до теплійшого, интимнійшого духовного житя, бо въ тому 

напрямі показуются у насъ найбольши недостатки, але не безъ причины. 

В цілой епархіи не маєме ни одного монастиря, тіхъ теплыхъ огнищевъ из которыхъ 

огриваюся тисячи. Конечно потребны суть до поднесення духовного житя монастири. 

Мужескихъ наразі не можно будовати, бо нема людей, але удалося намъ достати из 

Галичины 4 дуже добрыхъ Сестер Служебницъ, которы теперъ въ Семинаріи провядатъ 

кухнею, але конечно треба для нихъ деякий хотяй малый монастиръ, де могли бы бодай 

аспирантуру мати для дівучекъ, которы зголошуются, яких слава Богу есть доситъ. Дві 

уже на новіціяті маєме в Кристинополи.  

Знаю, что Ваша Екцелленція радо помагаютъ святы и національны подпріемства, 

потому осміляюся поконо обернути до Васъ, чи не были бы такъ щедротливы, чтобы 

десколько долларами намъ помочи были, чтобы чімъ скорше можно было деякій домикъ 

для Сестеръ выбудовати. 

Фундуш кресный уже маєме. Преосвящ[енний]. Хомишинъ [Григорій Хомишин, 

єпископ Станіславівської єпархії – ред.] даровали намъ на сію ціль 150 долларовъ, а 

обіцяли изъ позднійше ще щось доложити. 

Отвореня монастиря мало бы велике значення у нас, бо школи и въ Пряшеві и на 

периферіи маеме много, которы если бы досталися подъ проводъ монахинь, не мало бы 

переминилася будуча генерація. 

Покликань такихъ єсть доста, але про бракъ нашихъ монастирей до латинскихъ 

сестер идутъ. 

Ласкавый лист Вашей Екцелленціи и Служебникъ достал, сердечно дякую. Отповідь 

въ порозуміню съ Преосвящ[енний]. Гебейом наміряю подати. 

До Риму если і прочи єпископы пойдутъ, то мы пойдеме. 

Впрочем якъ маются Екцелленція ? Здоровля держат да які ? 

Прошу о св. молитвы и руки цілую 

  

найменьший въ Христі  

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

епископ. ап[остольскій]. 

адмінистратор 

 

 

 

P.S. 
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Чи всесвітл[іший]. о. прелат Томович [Василь Томович, станом на 1929 р. 

адміністратор архікатедрального собору св. Юра та декан Львова – ред.] ище не 

выробили собі дозволу на привозъ вина ? Были бы ласкавы его троха подруговати въ 

той справі, бо и Преосвящ[енний]. Діониій питаєт мя, чтобы вино продавати, а 

грошей треба, а вина лишъ все меньше а меньше. Будеме Имъ дуже вдячны, если бы 

сія справа раз до порядку пришла. 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуші 13-14. 
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Лист № 11 

 

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту]. ! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Нинішна пошта принесла цінный листъ Вашей Екцелленціи, которымъ 

благоизволили намъ допомочи прийти въ закупкі фундуша на монастиръ 

СС. Служебницъ. Нехай Господь Богъ сторицею вынагородитъ. 

Молитвы Сестер певно добрый процент принесутъ Вашей Екцелленціи за ласкаво 

даровану для нас дуже значительну сумму. 

Изъ своей стороны не въ меньшей мірі складаю щире спасибогъ Вашей 

щедротливости и теплой любові до насъ, что и тім путемъ показати благоизлолилъ. 

Слава Богу, что здоровля так добрі держит, что можутъ отважитися на велику дорогу 

до Риму, а въ осени знова ? Троха за трудно буде то для Вашей Екцелленціи! Може на 

літаку ? 

Прошу о св. молитви и руки цілую и остаю  

 

 

въ Пряшеві, 1.VIII.1929. 

 

найменьший слуга  

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 15. 
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Лист № 12 

 

Христосъ рождается ! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Изъ нагоды наступающихъ Різдвянихъ свят и Нового року благоизволятъ 

приняти Ваша Екцелленція наши найщирійши благожеланія отъ Господа Бога і наш 

найотданнійший поклич и привязаннность сердець нашихъ. 

Нехай малый Ісусъ обсыплетъ своимъ небесными скарбами Вашу Екцелленцію 

въ мірі великости і доброты сердца своего. 

Прошу о св. молитвы и остаю  

 

въ Пряшеві, 3.I.1930. 

 

 

Найменьший слуга въ Христі 

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 17. 
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Лист № 13 

 

Христосъ рождается ! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Найщирійшими чувствами сердца моего приступаю до стопъ Вашей Екцелленціи, 

чтобы из нагоды Вашего 30 літнаго метрополичого ювилея сложити предъ Вашею 

Екцелленцією прапор искреннійшого почитанія, найсердечнійшой любвы и найвірнійшой 

отданности. 

Трицять літъ на архієпископскомъ престолі, повны апостольскою працею, повны 

каритативными, культурными, національными подвигами! Повны премного терпініями, 

крестами и невысказанными страданіями світовой войны! 

Изъ нагоды радостного а рідкого ювилея подивляєме Вашу Екцелленцію, и изъ Васъ 

береме собі приміръ ревного апостолом наслідника архієпископа, але и щирого патріота, 

скромного монаха, але и мудраго дипломата, модернаго культури человіка, але и Богу 

отданного вірующаго христіянина, который безчисленными ділами милосердія собірает 

собі скарбы для життя вічного. 

Подивляєме Тя великій Архієпископе, Радость, Потіха и Гордость наша; учимеся отъ 

Тебе, змагаєме наслідовати Тя и радуємеся, что въ день 30 літного метрополичого ювилею 

до Твоихъ стопъ можеме приступити, и сложити нашъ голдъ, нашъ глубокій поклонъ и 

заслати нашы молитвы до Всевышняго, чтобы подержали намъ нашего великого 

Архієпископа Кир Андрея єще на многая літа. 

Цілуєтъ Архиєпископску Десницу Вашей Екцелленціи и проситъ о св. молитвы 

 

Пряшевъ, 11.І.1930 

 

 

найменьший слуга въ Христі 

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

епископъ, адмінистраторъ 

апостольскій 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуші 18-19. 
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Лист № 14 

 

Христосъ воскресъ ! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Изъ нагоды світлаго Воскресенія Христоваго най приймуть Ваша Екцелленція 

наши найсердечнійши желанія, нашъ глубоків поклонъ, наши молитвы, якими 

просиме Господа Бога, чтобы обсыпалъ Вашу Екцеллленцію небесными своимы 

дарами та добрымъ здоровлямъ, чтобы еще за долги часи могли намъ 

світиломъ, приміромъ, проводителемъ послужити. 

Прошу приняти мое недостоинство во свои св. молитвы и остаю 

 

въ Пряшеві, 15.ІV.1930 

 

 

найменьший слуга въ Христі 

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

 

P.S. 

 

При той нагоді посміляюся запитати о часъ Конференциі «комитета» 

епископскаго, котора після рішенія Конференциі Римской въ сему року въ Пряшеві 

мала бы подержатися. 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 20. 
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Лист № 15 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 31.VII.1930 

Prešov, 

 

 

Ваша Екцелленція! 

 

До відомости пришло мені, что Ваша Екцелленція наміряютъ участь брати въ 

торжествах св. Емерики въ Будапешті. 

Въ самомъ томъ часі (15.VIII) будетъ отбиватися и Епископська Конференція въ 

Загребі чи наміряютъ може посітити при той нагоді и Загребъ, ибо мы изъ Пряшева 

больше (8-10) наміряеме до Загреба на Евхаристийни Конгрес, а потомъ через Будапешт – 

Маріаповч домой. 

Была бы для насъ велика радостъ если донде бы могли сме стрінутися и появитися 

предъ Вашей Екцелленціей на поклонъ и евентуально если бы препало ассистовати Вашей  

Екцелленціи. 

Чулъ такое, что Конгресъ Евхаристичний въ Загребы есть contra-акцією торжествамъ 

св. Емерика властям мадярскимъ; не звірительно мені, бо Хорваты так знаю теперъ уже 

бы ради покинути Белоградъ и приключитися къ Будапешту. Потомъ оба торжества подъ 

протекторатомъ св. Престола упорядкованы. Але если бы то правда была, чтобы 

совітавали мені Ваша Екцелленція, чтобы їхати, або нітъ на тоты торжества? 

Мене власна интенція провадитъ, чтобы поклонитися Евхаристийному Іисусу и 

зробили малу екскурзію, троха вывітрити голову отъ канцелярского воздуха, понеже того 

року еще нігды не былъ на троха отпочинку, а чувствую, что потребую его. 

Была бы для насъ велика потіха, если бы Ваша Екцелленція там чи назадъ їхаючи 

перервали бы дорогу въ Пряшеві. 

На місто + о. Дорожинського [Діонізій Дорожинський, священник, професор 

канонічного права у Львівській Богословській Академії – ред.] до митрополичой комисиі 

наміряю попросити о. Рудя [Степан Рудь, крилошанин Митрополичої капітули, член 

Митрополичого Церковного суду ІІ інстанції, духівник Львівської Духовної семінарії, 

професор літургіки і церковного співу у Львівській Богословській Академії – ред.]  – 

спиритуала [духівника – ред.] Львовской семинаріи; что бы было мнініє Вашей 

Екцелленціи ? Я его не познаю, лишъ на отпорученіє Преосвящ[енного]. Діонізія [Наряді 

– ред.] взяли его до комбинаціи. 

Съ священниковъ, которы въ Львові окончили богословски студія (Кокурудз, 

Сабадаш) дуже вдоволеный; радъ бы много такихъ священниковъ мати. 

Най будутъ ласкавы если се можливо на слідующі шк[ольны]. роки 2-3 моихъ 

богослововъ приняти до своего семинара. Але разом и на то осміляюся такой просити, 

чтобы при visum якосъ намъ допомогти, бо поляки не хотятъ дати намъ visum. Въ томъ ділі 

я уже писалъ і до в[исоко]пр[еподобного]. о. Ректора. 
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Тіснійши связы и знакомства съ Галичиною намъ так изъ религіозного яко и 

національного дуже потребны, бо инакше пропадеме, особливо на Пряшевщині, де 

насъ такъ мало. 

Най перебачатъ мені, что обтяжую Вашу Екцелленцію своими дрібнычками. 

Выражаю свой найглубочайшій поклонъ і прошу о св. молитвы і остаюсь 

 

 

найменьший слуга в Христі 

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

єпископъ, адмінистраторъ 

апостольскій 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 22-23. 
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Лист № 16 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 12.XII.1930 

Prešov, 

 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Между многими благожеланіями най ласкаво пріймутъ Ваша Екцелленція изъ 

нагоды своихъ именинъ и наши найщирійши желанія и молитвы, которыми в день св. 

Апостола Андрея приступаєме къ Небесному Трону просячи для Вашей Екцелленциї 

много благодати Божой, терпеливости, кріпкого здоровля, чтобы и между такъ дуже 

тяжкими обставинами могли свои великодушны туги въ корыстъ св. Церкви и своєго 

народа до дійсности перевести. 

Нехай подержитъ Господь Богъ Вашу Екцелленцію на многая і благая літа. О то 

молимеся днесь многіе не лиш в Галичині, але и ту Подкарпатами, гді Ваша Екцелленція 

не мало искренныхъ отданныхъ почитателей маютъ. 

Цілую архіерейску руку і остаю 

 

найотданнійшим поклонником 

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

епископъ, адм[інистраторъ]. 

ап[остольскій]. 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 26. 
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Лист № 17 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. Administrator 

 

Пряшевъ, 30.XII.1930 
Prešov, 

 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Найщирійшим сердцем приступаю до стіп Вашей Екцелленціи, чтобы з нагоды 

радостнаго праздника Рождества Христоваго и Нового року предъ Вашею 

Екцелленцією зложити найискреннійши чувства отданности, глубокой пошаны и 

дітячой любви съ тою горячою молитвою, чтобы Господь Іисусъ богато обсыпал 

Вашу Екцелленцію своими небесными и земными скарбами и чтобы дал Вам 

доброго здоровля до исполненія своего высокого и тяжкого покликаня. 

Прошу ласкаво подержати насъ въ своей и на дальше въ своей любви и 

молитвахъ и остаю 

 

 

найменьший слуга в Христі 

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 27. 
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Лист № 18 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 19.II.1931 

Prešov, 

 

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту]. ! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

По рішенію епископской Конференциі въ Римі (въ 1929 [р].) приготовляючій комітет 

епископовъ под предсідательством Вашей Екцелленціи послі Пасхи с[его]. р[оку]. Въ 

Пряшеві мае подержати свои совіщанія. 

Найглубочайшою пошаною осміляюсь просити Вашу Екцелленцію благоизволити 

мені въ той справі потребныя дальшія агенды назначити. 

Коли бы был на то найотповіднійший час ? Кромі делегатовъ (Преосвящ[еннихъ] 

Наряді, Гебей), которы подъ предсідательством Вашей Екцелленціи мают приготовити 

матеріал до слідующей епископской Конференціи, кого треба бы еще поволати ? 

Як маются Ваша Екцелленція ? Здоровля служит ? 

Прошу приняти нас въ св. молитвы 

 

Руки цілує 

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

 

P.S. 

 

Повірено мені составити приготовити нормамъ катехазисъ на Конференцію; понеже 

теперъ выдали въ Римі один катехизисъ (Gasparry – катехізис) [Cathechismus catholicus. 

Cura et studio Petri cardinalis Gasparri, Romae: Typis polyglottis vaticanis, 1930 – ред.] для 

цілого світа, въ трех великостяхъ (для І-ІІ класу для дальшихъ класъ и для вірниковъ) чи 

совітно нам ту дальше заниматися съ приготовленям нового катехизиса, который тяжко 

нам надіятся, чтобы лучшій был яко Gasparry – катехизисъ?  

Замовилисме собі такий катехизисъ из Рима, але еще не достали. Дополниме его 

нашими восточными отношеніями и думаемъ добрі буде. 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 28. 
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Лист № 19 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 25.II.1931 

Prešov, 

 

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту]. ! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

 

На ласкавы строки Вашей Екцелленціи спішу предложити свой проект что до 

термина Конференціи; такі думаю что добрі было бы послі Зеленыхъ святъ зыйтися, 

а то 3 юнія уже бы почалисме Конференцію. Заразъ по Пасци проха еще за скоро; 

зима, болота, дожди, але концем мая або початком юнія дуже пріемна звыкла быти 

погода. 

Если Екцелленція згодятся въ тому термині (2-3 юнія) зараз послі Сошествія 

Св. Духа, тогда благоизволят мені то ласкаво до відомости дати, чтобы могъ 

поволати Преосвящ[енныхъ]. Діонізія и Петра. 

Изъ ласкавого письма Вашей Екцелленциі стає вырозуміло, что мені не 

потребно приготовляти ніякий Катехизм, бо так пишут: «справу Катехизму 

Преосвященні будуть самі реферувати, тому то зібраня Комітет не потребують 

тою справою журитися». Отже я так розумію то, что не потребую мені ничего 

приготовляти, бо то все на Конференціи зробится. Добрі зрозумім ? Благоизволят 

для певности еще раз мені ясно написати, чи маю да што приготовити, что до 

Катехизма або ніт, ибо я так думаю, чи на основі повіренія епископовъ. 

Сердечною любовію, радостію чекаемъ Ваше Екцелленцію и будеме просити 

Господа Бога, что ніяка «несподівана перешкода», о якей говорятъ, не зайшла. 

Най приймут нашъ найискреннійший поклон и най не выключат из своихъ 

св. молитов и остаюсь 

 

Вашей Екцелленциі 

найменьший слуга в Христі  

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

 

[ На Конференціи въ Римі держанной я маю приготовити цілый Катехизм и для апробаціи, 

[…] дополненія, предложити предуговляющему Комитету епископовъ. 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 29. 
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Лист № 20 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 8.V.1931 

Prešov, 

 

Христос воскресъ ! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

На цінны строки съ 3.V. р[оку]. п[оточного]. глубоким поклоном осміляюсь 

увідомити Вашу Екцелленцію, что касательно Конференціи «Комитета епископовъ» 

благоизволятъ такъ роспорядити, як найотповіднійше думают; если буде теперъ на 3.VI. 

радо принимаю Ваши Екцелленціи въ моей скромной резиденціи. Але если думают 

отдалити на той часъ, коли Ужгородскій престол уже заполненый буде, соглашаюся. 

Смерть б[лаженной]. п[амяти]. епископа  Петра, всіхъ насъ яко блискавка з ясного 

неба трафила. Утрата, такъ для епархіи, яко и для всіхъ насъ страшно велика, але най буде 

воля Божа. 

Дуже-дуже чекали мы Вашу Екцелленцію на похоронъ, але на жаль, въ нашем 

смутку тому радостъ мы не могли обсягнути. 

Что якраз чеський цельный [митний – ред.] уряд не перепустив авта, то нас дуже 

болит и нам велика ганьба и прото запротестую на отповідном місті; то уже не 

патріотичество, але дикунство.  

Прошу приняти выраженіе найвысшого почитанія  

 

 

найменьший слуга в Христі  

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 31. 
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Лист № 21 

 

Епархіяльное ПРАВИТЕЛЬСТВО въ Пряшеві 

 

№.: 3136/1931 

 

ВАША ЭКCЦЕЛЛЕНЦІЯ 

МИЛОСТИВІЙШІЙ МЕТРОПОЛИТЬ! 

 

Съ глубочайшимъ уваженіемъ по оченъ важному вопросу беру себі смілости 

обратится къ ИХЬ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ: 

такъ въ столиці нашей ЧЕСКО-СЛОВЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРАГІ, какъ и 

на ея пространствахъ, везді по ЧЕХІИ и МОРАВІИ находятся греко-католики, 

которые – взглядомъ на ихъ національностъ – русскіе, отчасти изъ ГАЛИЧА сюда 

пріїзжавшіе эмигранты, отчасти же наши ПОДКАРПАТСКІЕ люди. Прежніе – изъ 

точки зрінія религіозной жизни – весьма въ грустномъ положеніи живутъ. 

Кромі ПРАГИ нигді не понаходишъ греко-кат[олическаго]. священника; но и 

тамъ – по причині двухъ русскихъ направленій, русскаго да украинскаго, слишкомъ 

трудно придется дійствовати ему, аби въ особенности украинцы чуждаются нашей 

церкви; словно болій холіли-бы завидітъ своего настоящаго украинскаго 

священника. 

По моему скромному мнінію, чтобы эти души въ душевномъ отношеніи 

непогибли, не остались равнодушными къ своей вірі и св. Церкви, очень 

желательнымъ считалъ-бы я, если-бы Ихъ Эксцелленція благоизволили позаботіться 

о ихъ столь нужномъ, душевномъ кормі, и такъ назначили по крайней мірі одного 

настоящаго украинскаго священника въ ПРАГУ. 

Предполагаю, что во ПРАГІ живущіе украинцы – владія своимъ собственнымъ 

душпастыремъ – радостно будутъ посіщатъ святой Храмъ Божій. 

Примите увіреніе въ моемъ искреннемъ уваженіи къ Вамъ. 

 

Въ Пряшеві, дня 22 августа 1931. 

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

єпископъ, 

апост[ольскій].адм[інистраторъ].  

 

Кругла печатка з єпископським гербом, під яким знаходиться гасло:  

«БОГЪ ЛЮБОВЪ – ЛЮБИМЪ ЕГО».  

 

Навколо герба напис: «1927. ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ. ЕПИСКОП АРПАЗСКІЙ. 

АПОСТОЛЬСКІЙ АД[МИНИСТРА]ТОРЪ ПРЯШЕВСКІЙ» 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуші 32-33. 
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Лист № 22 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 12.IX.1931 

Prešov, 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Глубоким почтеніемъ усердно прошу Вашу Ексцелленцію, чтобы благоизволил 

приняти богослова моего Юлія Жупана въ свой примірно проваджений дух[овний]. 

семинаръ на шк[ольний]. р[ок]. 1931/32. 

До той просьбы спонукуютъ мене причини, чтобы изъ богослововъ въ семинаріи 

Вашей Ексцелленціи выявленныхъ, достатньо добрыхъ и працьовитыхъ священниковъ, 

якихъ уже больше достали из Львова, и чтобы задержати контакт из нашими братьми 

живущими за Карпатами. 

В той надії, что Ваша Ексцелленція не откинуть нашу покорну просьбу остаю, 

просячи о молитвы 

 

найменьший слуга в Христі  

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

епископъ, 

апост[ольскій].адм[інистраторъ]. 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 35. 
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Лист № 23 

 

Епархіяльное ПРАВИТЕЛЬСТВО въ Пряшеві 

 

№.: 4100/1931 

 

ВАША ЭКCЦЕЛЛЕНЦІЯ 

МИЛОСТИВІЙШІЙ МЕТРОПОЛИТЬ! 

 

Въ связи предложенія Ихъ Эксцелленціи №.: 68/орд., по ділу всеобщаго 

собранія Монахинъ Ч.С.В.В. въ Яворскомъ Монастирі, съ глубочайшимъ почтеніемъ 

увідомляю Ихъ Эксцелленцію, что не есть ніякой перепоны изъ стороны Сестеръ 

Василіянокъ прашевскихъ, чтобы загальна Рада С.С. Василіянокъ въ дняхъ 25-27. 

децембра т[ого]. г[ода]. немогла подержатися; разомъ дозволяю Сестрамъ, чтобы на 

той Раді могли участъ брати. 

При выраженіи своего глубочайшаго почитанія къ Ихъ Эксцелленціи, остаюсь 

 

Въ Пряшеві, дня 17. новембра 1931. 

 

Найменьший слуга въ Христі 

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

епископъ, 

апост[ольскій].адм[інистраторъ].  

 

Кругла печатка з єпископським гербом, під яким знаходиться гасло:  

«БОГЪ ЛЮБОВЪ – ЛЮБИМЪ ЕГО».  

 

Навколо герба напис: «1927. ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ. ЕПИСКОП АРПАЗСКІЙ. 

АПОСТОЛЬСКІЙ АД[МИНИСТРА]ТОРЪ ПРЯШЕВСКІЙ» 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 36. 
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Лист № 24 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 19.XІ.1931 

Prešov, 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Понеже Сестры ЧСВВ, которы перше съ Ужгородскими радилися, лише теперъ 

подали мены свой placet [згоду – ред.], и я лишъ теперъ могъ отвіта дати на ласкавое 

воззваніе Вашей Ексцелленціи. 

При той нагоді выражаю свою искренну радость, что Ексцелленція изъ своей недуги 

щасливо выздоровилися. 

Въ дняхъ вернулся изъ иншталлаціи Празскаго архіепископа д-ра [Karola] Kašpara 

[Карел Кашпар, архієпископ Празський з 1931 до 1941 р., кардинал з 1935 р. – ред.] , о 

которомъ надіемеся, что своею святості, ученностію а ласкавостію буде знатъ вплынути 

на Прагу и через Прагу на цілу Республіку, ибо если сердце здоровое, тогда цілый 

организм здоровый. 

Найсердечнійше поздоровляю Вашу Екцеленцію и прошу о св. молитвы 

 

найменьший слуга в Христі  

 

 

† Павло ЧСВВ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 38. 
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Лист № 25 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 12.XІІ.1931 

Prešov, 

† ! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Най дозволятъ, чтобы из нагоды праздника св. Андрея съ найотданійшим и 

найискреннійшим серцем приступити до Вашей Ексцелленціи и выразити свои 

найщирійши благожеланія.  

Най Господь Богъ, на ходатайство св. Андрея Первозваннаго, обсыпетъ Вашу 

Екцелленцію своими небесными и земными добрами, чтобы въ дуже тяжкихъ часахъ 

життя св. Церкви могли быти намъ всімъ вождомъ, порадником, покровителем и 

потішителем еще на многія літа. 

Выражаю свою глубоку пошану и оставаю  

 

найменьший слуга в Христі  

 

 

† Павло ЧСВВ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 37. 
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Лист № 26 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 3.І.1932 

Prešov, 

 

Христосъ раждается! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Най пріймут ласкаво из нагоды Праздників Різдва Христового и Нового року наши 

найщирійши благожеланія. Нехай малый Іисус обсыпе Вашу Ексцелленцію своими 

небесными и земными дарами а добрымъ здоровлям. 

Най пріймут и насъ до своихъ св. молитов и подержат нас въ своей ласці. 

Оставаю выраженіемъ глубокой пошани 

 

Вашей Ексцелленціи 

 

найменьший слуга в Христі  

 

 

† Павло ЧСВВ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 39. 
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Лист № 27 

 

 

Христосъ воскресъ! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

Най дозволятъ, Ексцелленція, чтобы между многими и я появился предъ Вами 

и сложилъ до Ваших стопъ наши найискреннійши благожеланія и наш найглубшій 

поклон. Най воскресшій Іисусъ обсыпет Вашу Ексцелленцію своими небесными и 

земными скарбами и добрымъ здоровлям. 

Радостію читаю въ «Меті», что послі 7 місячной хоробы подужали; будеме 

просити Господа Іисуса, чтобы въ добромъ здоровлю подержал еще на многая літа. 

Най пріймут Ексцелленція найсердечнійши поклонъ и приймут нас в свои 

св. молитвы. 

 

Найменьший слуга в Христі  

 

 

† Павло ЧСВВ 

 

Пряшевъ. 30/IV 1932 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 40. 
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Лист № 28 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 26.VIIІ.1932 

Prešov, 

† ! 

 

Ваша Ексцелленція! 

 

На цінны строки Вашей Ексцелленціи радо принимаю и терминъ и місто 

пропонованны на Конференцію т[о]. е[сть]. около 10. листопада с[его]. р[оку]. въ Римі. 

Надіемся, что до того часу Ваша Ексцелленція изъ ласки Божой выздоровлятся и 

Конференцію яко и до тепер красно попровадятъ. Але если бы Воля Божа инакша была, 

тоді, думаю, найприроднійше было, чтобы президіум Конференціи перебрали епископи въ 

достоинстві епископскомъ найстарши. 

Отсутствіе Вашей Ексцеллеціи на Конференціях, было намъ дуже прикрое, будеме 

чувствоватися яко діти безъ отца. 

Преосвящ[енний]. Діонізій въ справах Американьскихъ – так знаю – подержат 

Вашу Ексцелленцію; осміляюсь запитати, яку гадку мали бы Ваша Ексцелленція. 

Преосвящ[енний]. Діонізій взяли и мене до Львова, але я въ том переконанню, что 

если заинтересовани епископы Екс[целленції]. Такач [Василь Такач, єпископ, 20 травня 

1924 року призначений греко-католицьким єпископом для русинів у США з осідком у 

Мунгалі, штат Пенсильванія – ред.] и Богачевскій не держат потребным нашой помочи, 

то даремный каждый наш прочай. Я въ той справі уже якось передъ 2-3 роками понукнул 

нашу интервенцію Преосв[ященному]. Василію, але навіть отповіди не достал; отже я 

мислю, что не бажае, чтобы мы вмішовалися до его справ. 

Найсердечнійше поздравляю Вашу Ексцелленцію и прошу о св. молитвы 

 

найменьший слуга въ Христі 

 

 

† Павло ЧСВВ 

eп[ископъ]. 

апост[ольскій].адм[інистраторъ].  

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 41. 
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Лист № 29 

 

 

Христосъ раждается! 

 

Ваша Екцелленція! 

Высокопреосвященный Отче Метрополитъ! 

 

з нагоды радостныхъ святъ Рождества Христового и Нового року, най приймут 

ласкаво наши найщирыйши благожеланія, так от моей маленкости, яко от цілой 

нашей епархіи, котра съ найискреннійшимъ почитаніемъ и отданностію отношается 

до Вашей Ексцелленціи. 

Мы всі чутливо відчуваеме тяжку болизнь Вашу и просиме маленке Дітятко 

Іисуса, чтобы в наступающем Новом року выдвигнулъ Вашу Ексцелленцію из лишка 

терпіній и дал блаженный благодатію полный новый рок. 

Просячи о св. молитвы остаю 

 

въ Пряшеві, 4.І.1933  

 

найменьший слуга в Христі  

 

 

† Павло Гойдич ЧСВВ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 42. 
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Лист № 30 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 11.XIІ.1933 

Prešov, 

† ! 

 

Ваша Ексцелленція! 

 

Къ много-много сердечным поздравленіям и искренным благожеланіям 

приключаемся и мы изъ за Подкарпаття, чтобы въ праздникъ св. Андрея Первозванного – 

Небеснаго Покровителя Вашей Ексцелленціи сложити наши найщирійши благожеланія. 

Изъ щирости сердца просиме Господа Бога, чтобы возвратіемъ Вашей Ексцелленціи 

доброго здоровля и въ добром здоровлю и при світлихъ душевныхъ силах подержалъ нам 

нашего так искренно облюбленного Метрополиту Андрея на многая и благая літа. 

Благоизволят Ексцелленція приняти выраженія нашей найискреннійшей любви и 

отданности, якою остаеме 

 

Ваш найменьший слуга въ Христі 

 

 

† Павло ЧСВВ 
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Лист № 31 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 4.І.1934 

Prešov, 

 

Христосъ раждается! 

 

Ваша Ексцелленція! 

 

З нагоды радостного праздника Рождества Христоваго и Нового року, най 

приймутъ ласкаво Ваша Ексцелленція наши найщирійши благожеланія, чувства 

нашей найискреннійшей любви та отданности. 

Найже обсыпе малый Іисус Вашу Ексцелленцію своими богатими благодатьми, 

щобы так въ физичной яко въ душевной світлости могли еще через довги роки 

провадити велику архидіецезію на славу Божу и на спасеніе […]. 

Выраженіем нашей найотданнійшой пошаны прошу о св. молитвы и остаю 

 

Вашей Ексцелленціи 

 

найменьший слуга въ Христі 

 

 

† Павел ЧСВВ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 44. 
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Лист № 32 

 

Епархіальное Правительство  

въ Пряшеві. 

 

Gr. kat. Biskupský Ordinariat 

v Prešove. 

 

№: 797/99 /1934 

 

ВАША ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ! 

ПРЕОСВЯЩЕНІЙШІЙ МИТРОПОЛИТЪ! 

 

Съ глубочайшимъ почтеніемъ честъ имію въ копіи заслати урядний актъ Земскаго 

Уряда въ Празі №.: …. 669920/1933., по смыслу котораго министерство школ. а народнаго 

Просвіщенія въ Прагі послало соглашеніе къ систематизаціи гр[еко]. кат[олицькихъ]. 

парохіи въ Прагі, къ которой парохіи ціла територія ЧЕХІИ, МОРАВІИ, СЛЕЗІИ 

принадлежати будетъ. 

Въ связи съ тімъ съ глубочайшимъ почтеніемъ прошу Вашу ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЮ, 

чтобы на церковное управленіе «историческихъ частей Ческословенской Републики 

/Чехія, Моравія, Слезія/ всегдашнему Ординаріату пряшевскому – до ревокаціи, 

респективно до инакшаго розпоряженія Св. Престола АПОСТОЛЬСКАГО – юрискдикцію 

въ письмі подати благоизволили. 

Вручаясъ въ молитвы Вашей Эксцелленціи изьявляю свое найискреннійшее 

почитаніе. 

 

Пряшевъ, дня 24. февраля 1934. 

 

ВАШЕЙ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ 

 

Покорный слуга въ Христі: 

 

 

† Павел ЧСВВ 

епископъ, апост[ольский]. 

ад[министра]торъ 

 

 

Кругла печатка з єпископським гербом, під яким знаходиться гасло:  

«БОГЪ ЛЮБОВЪ – ЛЮБИМЪ ЕГО».  

 

Навколо герба напис: «1927. ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ. ЕПИСКОП АРПАЗСКІЙ. 

АПОСТОЛЬСКІЙ АД[МИНИСТРА]ТОРЪ ПРЯШЕВСКІЙ» 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 45.  
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Лист № 33 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 17.ІX.1934. 

Prešov, 

 

ВАША ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ ! 

 

Одинъ богословъ Иванъ Рогачъ – дуже добрый и способный – постоянно 

докучаетъ мені, чтобы выслати его до ЛЬВОВА на студія: 

Заинтересованы Впр. ОТЦЫ ректоры письменно уже порозумілися, бракуетъ 

только высокое соглашеніе ВАШЕЙ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ. 

Глубокимъ поклоном прошу Вашу Эксцелленцію, чтобы свое дефинитивное 

рішеніе намъ ласкаво сообщити благоизволили. 

«Clara pacta – boni amici» - говориъ пословица, прото на основі того принципа 

осміляюся заголосити, что на жаль, хиба интенціи могли бы мы приняти на рахунокъ 

помянутого богослова. 

Въ отповіди, котора если позитивна буде, благоизволятъ увідомити насъ и о 

томъ, что на случай, если бы еще дакто зголосился до ЛЬВОВА, чи могли бы сме и 

двох богословові заслати ? 

Най пріймутъ Ваша ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ выраженіе найотданійшаго почитанія, 

которымъ оставаю просячи св. Молитвы 

 

ВАШЕЙ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ 

 

найменшій слуга 

 

 

† Павло ЧСВВ 

епископъ, апост[ольский]. 

ад[министра]торъ 

 

Кругла печатка з єпископським гербом, під яким знаходиться гасло:  

«БОГЪ ЛЮБОВЪ – ЛЮБИМЪ ЕГО».  

 

Навколо герба напис: «1927. ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ. ЕПИСКОП АРПАЗСКІЙ. 

АПОСТОЛЬСКІЙ АД[МИНИСТРА]ТОРЪ ПРЯШЕВСКІЙ» 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 46. 
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Лист № 34 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 30. Октобра 1934. 

Prešov, 

 

ВАША ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ ! 

 

За, къ намъ уже толькоразъ преуказанну щиру любовъ и благосклонностъ най 

пріймутъ Ваша ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ изъ нагоды принятія богослова Іоанна РОГАЧА въ 

свою духовну семінарію, нашу найсердечнійшу подяку. 

Одновременно, по желанію ВАШЕЙ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ воззываю помянутого 

богослова, чтобы рочну таксу 600 кч., яку платять богословы въ пряшевской семинаріи, въ 

полрочныхъ ратахъ заплатилъ Впр. Дирекціи въ ЛЬВОВІ. 

Различныя недостатки и клопоты и насъ не въ меньшой мірі давятъ, яко въ Галичині 

наших братей; але то уже наша сполочна дола – постоянно воювати а терпіти. 

Най пріймутъ Ваша Эксцелленція еще разъ найщиріше наше спасибогъ и поручаюся 

св. молитвамъ и оставаю 

 

ВАШЕЙ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ 

 

найотданійшій слуга въ Христі: 

 

 

† Павло ЧСВВ 

епископъ, апост[ольский]. 

ад[министра]торъ 

 

Кругла печатка з єпископським гербом, під яким знаходиться гасло:  

«БОГЪ ЛЮБОВЪ – ЛЮБИМЪ ЕГО».  

 

Навколо герба напис: «1927. ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ. ЕПИСКОП АРПАЗСКІЙ. 

АПОСТОЛЬСКІЙ АД[МИНИСТРА]ТОРЪ ПРЯШЕВСКІЙ» 
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Лист № 35 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 12.XІI.1934. 

Prešov, 

 

† ! 

 

Ваша Ексцелленція! 

 

З нагоды праздника великаго Патрона Вашей Ексцелленціи най пріймут 

ласкаво наши найщирійши благожеланія, выраженіе нашей найискреннійшой любви 

и отданности за Ваше так велике а добре серце до кождого, а також и до насъ, 

которым мали можностъ так много чувствовати теплоту а благосклонностъ Вашу 

при каждом случаю, який на то надавался. 

В горячих молитвах просиме Господа Іисуса, чтобы на ходатайство Вашего 

Патрона подал Вашей Ексцелленціи много благодатей та физичной силы, доброго 

здоровля, чтобы и Метрополію свою въ тіхъ бурливых часах могли съ щасливою 

рукою попровадити до вічного, небесного пристановища, и намъ всім показати 

добрый правиый напрям, которым идуще дойдеме до ціли нашей – так дочасной яко 

и вічной. 

Най пріймут Ексцелленція выраженіе нашей найискреннійшой любви, 

отданности и поручаюся св. Молитвам оставаю съ рукоцілованіемъ 

 

Вашей Ексцелленціи 

 

найменьший слуга въ Христі 

 

 

† Павло ЧСВВ 

епископъ, апост[ольский]. 

ад[министра]торъ 
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Лист № 36 

 

 

Съ нами Бог! 

 

Ваша Екцелленція! 

 

з нагоды радостныхъ святъ Рождества Христового и Нового року най пріймутъ 

ласкаво наши найискреннійши и щирійши побажання.  

Най дастъ Вашей Ексцелленціи Господь Богъ много ласки своїй, чтобы въ тіхъ 

бурливих часах могли певною рукою провадити свою Метрополію до вічного небесного 

пристановища. 

Най бы Новый рік приніс Вашей Ексцелленціи лучшого здоровля а много много 

щастя, блаженства а радостти. 

Най пріймут нас ласкаво въ свои св. молитвы и остаюся глубоким поклоном 

 

слуга в Христі 

 

 

† Павло ЧСВВ 

 

Пряшов, 5.І.1935. 
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Лист № 37 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 26.IV.1935. 

Prešov, 

 

Христосъ воскресъ ! 

 

Ваша Ексцелленція! 

 

Праздником світлого Воскресенія Христового благоизволятъ приняти Ваша 

Ексцелленція наши найщирійши благожеланія. 

Знаеме, что Ваша Ексцелленція переживаютъ велико-п'ятничны дни, тяжка 

недуга великий крест нахопила на плечи Ваша [Ексцелленція – ред.]. Про то горячо 

просимъ славно воскресшаго Спасителя, чтобы ласкаво скоротил дни терпінія и у 

своим воскресеніи выздоровленіе Вашей Ексцелленціи. 

Планы робиме съ сусідом Екс[целленцією]. Александром [Александр Стойка, 

єпископ Мукачівської єпархії – ред.], чтобы сего літа навістили Ексцелленцію, но не 

знаеме, чи то подарится нам зреализовати, а то не доста пріятельске отношеніе 

Польска до Ч[еско].-Слов[енскей]. Републіки. 

Най пріймут Ексцелленція выраженіе нашего искренного почитанія и 

отданности и просячи о св. молитвы руки цілуемъ 

 

Вашей Ексцелленціи 

 

найменьший слуга в Христі 

 

 

 

† Павло ЧСВВ 

епископъ, апост[ольский]. 

ад[министра]торъ 
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Лист № 38 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 29. мая 1935. 

Prešov, 

 

ВАША ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ! 

 

Впр. о. Стефанъ РУДЬ спиритуалъ богословской семинаріи въ ЛЬВОВІ увідомилъ 

насъ, что мижепарх[иальна]. литургична комиссія, въ которой онъ, яко делегатъ епархіи 

ПРЯШЕВСКОЙ дійствовалъ, скінчила свои праці. 

Чи не дозволили бы Ваша ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ, чтобы за совістну его роботу и труды, 

въ знакъ нашей благодарности и признанія, выименовали Впр. о. РУДЯ совітникомъ 

консисторіальнымъ епархіи пряшевской. 

Повторяю свою усердну просьбу и оставаю съ найсердечнійшимъ поздровленіемъ. 

 

ВАШЕЙ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ 

 

найотданійшій слуга в Христі 

 

 

† Павло ЧСВВ 

епископъ, апост[ольский]. 

ад[министра]торъ 
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Лист № 39 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 27.VII.1935. 

Prešov, 

 

† ! 

 

Ваша Ексцелленція! 

Дорогій нашъ Батьку! 

 

Надіюся, что позднійше и лично буде мені можливо зложити свои найщирійши 

благожеланія и отдати свой поклон Вашей Ексцелленціи из нагоды 70. рочници 

своего життя – так благородного, святого, працьовитого та крестами переполненого, 

але понеже самый день ювилея (29.VII) не можу оставити Пряшев, бо ординацію 

маю, про то наразі бодай письменно благоизволятъ приняти наши найсердечнійши 

поздровленія и благожеланія, выражаючи разом свою найщирійшу благодарностъ за 

ті труды, жертвы а кресты, яки Ваша Ексцелленція за святу Церковъ нашу и за Наш 

народъ так великодушно, такою ойцовскою любовію понесли. 

Усердно просимъ Господа Бога, чтобы подалъ намъ той ласки, чтобы могли мы 

Вашу Ексцелленцію еще через довгі літа в лучшом здоровлю между собою видіти и 

будоватися так для священников, яко для монахов а епископов прикладом життя 

Вашей Ексцелленціи. 

Выраженіем найискреннійшого почитанія и отданности и поручаючися св. 

молитвам оставаю 

Вашей Ексцелленціи 

 

найотданійшій слуга в Христі 

 

 

 

† Павло ЧСВВ 

епископъ, апост[ольский]. 

ад[министра]торъ 
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Лист № 40 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

Пряшевъ, 17.VIІI.1935. 

Prešov, 

† ! 

 

Ваша Ексцелленція! 

Дорогій нашъ Отче Метрополит! 

 

Выихал я из дому съ тою певною надіею, что в дорозі моей екскурзіи по Галичині 

буду мати щастя появитися на поклон и у Вашей Ексцелленціи и из нагоды 70 рочного 

ювилеума и живым словом выявити наши найискреннійши благожеланія, не 

сумніваючися въ том, что Вашу Ексцелленцію в Львові, або бодай близко Львова найдеме, 

навіть в ум не пришло нам, что Підлюте есть так недоступне місце, куди хиба літаком 

можна бы скоро достатися, если бы было міста гді злетіти. 

Шпекуловал [роздумував – ред.] я не мало, радился съ ОО. Василіянами в Львові в 

Жовкві, в Дрогобичу, як бы достатися до Пидлютого, но ніяк не могъ составити свою 

програму так, чтобы бачити Вашу Ексцелленцію, бо вязаный был и термином (на 15.VIII. 

мал уже давнійше прообіцану візитацію, посвященіе церкви в селі, в котором по 

грегоранскому календарю празднуют). Отже най будут ласкаво приняти Ваша 

Ексцелленція сіи мои строчки, яко мое личное посіщеніе, которым хотілъ изъявити мое 

глубокое почитаніе, мою искренну любовъ а отданностъ до Вашей Ексцелленціи. 

Най пріймут насъ въ свои св. молитвы и оставаю съ глубоким поклоном и 

рукоцілованіем 

 

найменший в Христі слуга 

 

 

† Павло ЧСВВ 

епископъ, апост[ольский]. 

ад[министра]торъ 

 

 

Найсердечнійше поздоровленя засилаю вертаючи до Югославії. 

 

18/VIII.[19]35. 

 

† Діонізій [Наряді] 

єпископ 
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Лист № 41 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 13.XІI.1935. 

Prešov, 

 

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту]. ! 

 

Ваша Ексцелленція! 

 

Въ день св. Андрея най пріймут Ваша Ексцелленція и от нас найсердечнійше 

поздровленіе, наш глубокій поклон яко знак нашого найотданнійшаго почитанія и 

найискреннійшія наши благожеланія. 

Из глубины сердца горячо просиме Господа Бога, чтобы Вашу Ексцелленцію 

обсыпал небесными и земными добрами а добрым здоровлям, а многими ласками 

якой потребуют, чтобы кресты сей долины слез и на дальше терпеливо и мужно 

могли зносити а працовати много на славу Божу та спасеніе многих. 

На многая літа Владыко! 

Поручаюся св. молитвам руки цілуем    

 

найменший слуга в Христі  

 

 

† Павло ЧСВВ 

епископъ, апост[ольский]. 

ад[министра]торъ 
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Лист № 42 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 3.I.1936. 

Prešov, 

Христосъ раждается ! 

 

Ваша Ексцелленція! 

 

Изъ нагоды радостных Різдвяных свят и Нового року най пріймут Ваша 

Ексцелленція наши найщирійши побажання. 

Молимеся за Вашу Ексцелленцію, чтобы Господь Богъ обсыпал Васъ богатством 

небесных и земных скарбов, чтобы своих так близких яко дальших дух[овных]. дітей 

могли провадити в лучшом здоровлю ище через многа літа по дорозі спасенія. 

Поручаюся св. молитвам и оставаюсь Вашей Ексцелленціи 

 

найменший слуга  

 

 

† Павло ЧСВВ 

епископъ, апост[ольский]. 

ад[министра]торъ 
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Лист № 43 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 12.IV.1936. 

Prešov, 

 

Христосъ воскрес ! 

 

Ваша Ексцелленція! 

 

З нагоды радостного праздника світлого Воскресенія благоизволят приняти 

Ваша Ексцелленція найщирійши благожеланія и выраз нашого найискреннійшого 

почитанія и отданности. 

Най воскреслій Іисус принесе Вашей Ексцелленціи много душевной потіхи и 

радости и разом лучшого здоровля потребного к высокому и […] званію. 

Поручаюся св. молитвам остаю  

 

Вашей Ексцелленціи 

 

найотданнійший и найменший  

слуга в Христі 

 

 

† Павло ЧСВВ 
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Лист № 44 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 21.XІІ.1936. 

Prešov, 

Ваша Ексцелленція! 

 

За милое позваня на торжества 300 рочного ювилея смерти Митроп[олита]. 

Рутського най пріймут Ексцелленція нашу найискреннійшу подяку. 

Дійсно, превелика радость была бы для нас, если бы можно нам зучаститися в тіх 

торжествах, але, на жаль, обставины, далекость дозволят хиба в духу появитися в Львові 

спраздновати 300 рочный ювилей Митроп[олита]. Рутського. 

Мы ту такожъ не забудеме на великого працовника св. Уніи. 

Въ молитвах своих буду просити Господа, чтобы дни 24-25 грудня сталися днями 

обильной посївы идей Великого Метр[ополита]. Рутського и принесли свои богаты и 

радостны овочи; чтобы братя наши отступивши от единства Церкви познали свой блудъ; 

вернулися назадъ до Отцевского Дому. 

Най будут ласкавы приняти Ексцелленція з нагоды приближающихся Різдвяних свят 

и Нового року як найщирійши благожеланія. 

Найсердечнійше поздоровляю Вашу Ексцелленцію, поручаюся св. молитвам и 

оставаюся найглубшим поклоном 

 

найменьший слуга в Христі 

 

 

† Павло ЧСВВ 

eп[ископъ], апост[ольский]. 

ад[министра]торъ 
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Лист № 45 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 12.XІІ.1937. 

Prešov, 

 

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту]. ! 

 

Ваша Ексцелленція! 

 

Благоизволят приняти Ексцелленція з нагоды праздника своего Небеснаго 

Патрона св. Андрея наши найискреннійши благожеланія. 

Жаль мені, что не можно нам особисто появитися предъ Вашею 

Ексцелленціею, чтобы якъ найсердечнійше поздоровити и передати наш голд 

великому Князю Церкви, великому человіку Украинского народа, великому 

добродійцу важного благородного діла, але дома просиме добротливе Сердце 

Спасителя, чтобы богато обсыпал Вашу Ексцелленцію своими небесными скарбами. 

Пріймут Ексцелленція выраз нашого найискреннійшаго почитанія и поручаясь 

св. молитвам оставаю 

съ глубоким поклоном 

 

найменший слуга в Христі 

 

 

† Павло ЧСВВ 
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Лист № 46 

 

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В. 

епископъ, апост[ольский]. администраторъ 

PAVEL GOJDIČ O.S.B.M. 

biskup, apošt. administrator 

 

Пряшевъ, 13.VІІІ.1938. 

Prešov, 

† ! 

 

Дорогій Брате! 

 

Так зворушил Ты нашу голову съ вопросом спільным архипастирским листом, что 

ани сами не знаеме, что бы нам робити. 

Не хтіли бы мы Вам стати прикрыми, але з другой стороны думаеме и на то, чтобы 

не дразили мы тутейших людей, которы в каждой такой позаграничной акціи видят нікую 

то небезпеку, нелояльность навіть […]. 

Мы собі так роздумуеме и Преосвящ[енний]. Александром, что нашими іменами, 

яки бы выписаны были на спільном пастирском листі ничего не поможеме Вам, але обі 

можеме наробити непріемности, а в найлучшом випадку дати причину на деяки несмачны 

примічанія або на подозрініе. 

Мы съ Преосвящ[енним]. Александром вьедно [разом – ред.] наміряеме выдати 

паст[ирскій]. лист из нагоды 950 рочного ювилеума Крещенія Руси. 

Надіемеся, что узнаете нашу прикру ситуацію и не возмите нам за зле наше 

становище, яке мусиме заняти в випросином ділі. 

Найсердечнійше поздоровляеме и поручаемеся св. молитвам 

 

 

Твой найменший брат 

 

 

† Павло ЧСВВ 

 

 

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 60. 
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