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5 березня 2012 р.Б. Преосвященний владика Ярослав (Приріз), Єпархіальний єпископ
Самбірсько-Дрогобицький, призначив нового протосинкела єпархії. Ним став протоієрей
Григорій Комар, священик Самбірсько-Дрогобицької єпархії та віце-ректор Дрогобицької
Духовної семінарії. Цього ж дня владика Ярослав оголосив про це своє рішення під час
зустрічей з єпархіальним духовенством у м. Трускавці, побажавши новопризначеному
протосинкелу плідно звершувати своє відповідальне служіння на Славу Пресвятої Тройці
та на користь Святої Матері Церкви.

      Довідка:  

 Відповідно до церковного законодавства, протосинкел є наділений звичайною владою
заступника і допомагає єпархіяльному Єпископові у керівництві всією єпархією (пор.
кан.245 ККСЦ). В усій єпархії йому належить така сама виконавча влада, що й
єпархіяльному Єпископові, за винятком тих справ, які той застеріг собі або іншим або які
на підставі права вимагають його спеціяльного доручення (пор. кан.248 ККСЦ).
Протосинкелом може бути священик, якому сповнилося тридцять років життя і який є
доктором або ліценціятом або принаймні знавцем якоїсь церковної науки, відзначається
здоровою наукою, чесністю, розсудливістю і досвідом у веденні справ (пор. кан. 247 § 2).
Протосинкел має привілеї і відзнаки гідності першої після єпископської (пор. кан. 250).

  

  

Біографія протоієрея Григорія Комара

  

Народився 19 червня 1976 року в селі Летня Дрогобицького району, Львівської області.
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В 1994 р. поступив до Львівської Духовної Семінарії, яку закінчив в грудні 2000 року.

  

12 лютого 2001 року рукоположений преосвященним владикою Юліаном (Вороновським)
на диякона, а 22 квітня цього ж року на священика. Свячення прийняв в неодруженому
стані.

  

З благословення владики Юліяна, Єпископа Самбірсько-Дрогобицького, з жовтня 2001
року розпочав спеціалізовані студії в Папському Східному Інституті в Римі (Італія). У 
червні 2003 отримав диплом ліценціата східного богослов’я

  

В липні 2003 року призначений проректором та економом Дрогобицької Духовної
семінарії, а з грудня 2006 року – сотрудником парохії Успення Пресвятої Богородиці м.
Дрогобича.

  

В 2010 р. іменований цензором Самбірсько-Дрогобицької єпархії

  

Декретом Блаженнішого Любомира в 2010 р призначений радником Богословського
відділу Патріаршої курії УГКЦ.

  

5 березня 2012 р. владика Ярослав (Приріз) іменував о. Григорія Комара протосинкелом
Самбірсько-Дрогобицької єпархії.

  

Крім рідної, української, знає італійську, англійську, польську і російську мови.
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