
Махалланың Greenpower компаниясымен кездесуі. 
Кездесуге епископ қатысқан (фотода артқы сол жақта)

Parish Greenpower meeting, with the bishop present 
(back left of photo)

Встреча прихода с компанией Greenpower. На встрече 
присутствует епископ (на фото сзади слева)

Əулие Михаил махалласының шатырындағы күн панелі

Solar panels on the roof of Saint Michael’s parish 

Солнечные панели на крыше прихода Святого Михаила

Сокращение потребления ископаемого топлива: епархия Монтерея – 
Соединенные Штаты Америки

Епархия Монтерея участвует в двух инициативах по сокращению потребления ископаемого топлива.
Первая из них, так называемая «Зеленая епархия», направлена на сокращение выбросов углекислого Первая из них, так называемая «Зеленая епархия», направлена на сокращение выбросов углекислого 
газа за счет общего снижения потребления энергии, а также использования солнечной энергии по мере 
возможности. В 2016 году епархия начала сотрудничество с Greenpower (Гринпауэр) – дочерней 
компанией Института Ромеро, который является религиозным некоммерческим центром юридической 
помощи. Епископ Ричард Гарсия направил письмо духовенству епархии, призвав их позволить 
Greenpower поговорить с прихожанами, провести оценку энергопотребления и в дальнейшем 
координировать сотрудничество с компаниями, работающими в области солнечной энергии. Потребность 
в электроэнергии (а, следовательно, и необходимость платить за нее) снижается за счет установки в электроэнергии (а, следовательно, и необходимость платить за нее) снижается за счет установки 
светодиодного освещения, замены неэффективного электрооборудования или водяных насосов более 
современными системами, установки окон с двойными стеклами, добавления изоляции, устранения 
трещин вокруг дверей и окон, а также общей модернизации зданий. Епархия также изучает все 
возможности для перехода на солнечную энергию во всех своих зданиях (46 приходов и 18 школ, а также 
различные пасторские помещения). Многие приходы создали свои «зеленые команды».
В рамках второй инициативы епархия выступает за то, чтобы местные органы власти учредили «Энергию 
сообщества Монтерейского залива» – некоммерческую общественную энергетическую компанию, которая 
будет использовать энергию солнца и ветра для удовлетворения значительной части потребности всего 
сообщества в электроэнергии. Прибыль будет инвестирована в новые возобновляемые источники 
энергии, которые будут построены на территории сообщества. Таким образом, через 10 лет до 85% 
энергии будут обеспечивать возобновляемые источники. Данная инициатива имеет дополнительное 
преимущество в создании новых рабочих мест в епархии. Девятнадцать из 21 местного органа власти в 
районе реализации проекта проголосовали за образование новой энергетической компании.районе реализации проекта проголосовали за образование новой энергетической компании.
Изучив ситуацию с выбросами углекислого газа на своей территории и оценив возможности ее 
исправления как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, епархия надеется стать 
вдохновением для всего сообщества. На самом деле, рациональное использование энергии в будущем 
требует глубокого размышления об управлении энергоресурсами, особенно на местном уровне. Данная 
инициатива продвигается посредством активного распространения информации, а также обучения 
молодежи основам экологии и призыву защищать Божье творение. 

Reducing the Use of Fossil Fuels: the Diocese of Monterey - 
United States of America

The diocese of Monterey is involved in two initiatives to reduce the use of fossil fuels.
The first one, called “Green Diocese”, aims at reducing the diocese’s carbon footprint by reducing The first one, called “Green Diocese”, aims at reducing the diocese’s carbon footprint by reducing 
energy consumption and meeting energy needs with solar power wherever possible. In 2016, the 
diocese began a partnership with Greenpower, a subsidiary of the Romero Institute, a faith-based 
non-profit law and advocacy center. Bishop Richard Garcia sent a letter to the clergy of the 
diocese, urging them to welcome Greenpower to speak to parishioners, help conduct energy 
assessments, and coordinate work with solar companies. The need for electricity (and 
consequently the need to pay for electricity) is being reduced by installing LED lighting, replacing 
inefficient electrical equipment or water pumps with more modern systems, installing inefficient electrical equipment or water pumps with more modern systems, installing 
double-paned windows, adding insulation, sealing cracks around doors and windows, and by the 
overall upgrading of buildings. The diocese is also exploring all the possibilities to convert its 
buildings (46 parishes and 18 schools, as well as various other pastoral facilities) to solar energy, 
and many parishes have established “Green Teams”.
In the second initiative, the diocese is advocating with local governments to establish “Monterey 
Bay Community Power”: a non-profit, community-owned electric power utility that will use solar 
and wind power to provide a large part of the entire community’s needs. Profits will be invested in 
new renewable energy sources to be built locally, so that after 10 years as much as 85% of the 
energy could come from renewable sources.  This initiative has the added benefit of creating jobs 
within the diocese.   Nineteen of 21 local governments in the project area have voted to join this 
new power utility.
The Diocese, after examining its own carbon footprint and assessing the opportunities for The Diocese, after examining its own carbon footprint and assessing the opportunities for 
improvement both immediately and in the long term, hopes to be an inspiring model for the whole 
community. In fact, the sustainable use of energy in the future requires a deep reflection about the 
governance of energy, especially at local level. The longevity of this effort is supported by many 
communication actions and by teaching youth about ecology and about the call to protect God’s 
creation.

Қазба отынды тұтынуды азайту: Монтерея махалласы – 
Америка Құрама Штаттары

Монтерея махалласы қазба отынды тұтынуды азайту бойынша екі бастамаға қатысады.  
Олардың «Жасыл махалла» деп аталатын алғашқысы – көмірқышқыл газының шығарылымдарын жалпы Олардың «Жасыл махалла» деп аталатын алғашқысы – көмірқышқыл газының шығарылымдарын жалпы 
энергияны пайдалануды азайту есебінен, сондай-ақ барынша күн көзінен алынған энергияны тұтыну 
арқылы азайтуға бағытталған. 2016 жылы махалла заңгерлік көмек беретін коммерциялық емес діни 
орталық болып табылатын, Ромеро Институтының еншілес компаниясы – Greenpower-мен (Гринпауэр) 
ынтымақтастықты бастайды. Епископ Ричард Гарсия махалла дін басшыларына хат жолдап, олардан 
Greenpower-дің келушілермен əңгіме жүргізіп, энергияны тұтынудың бағамын жасап жəне болашақта күн 
энергиясы саласында жұмыс істейтін компаниялармен серіктестікті үйлестірулеріне рұқсат етулерін 
сұрады.   Электр энергиясына деген сұраныс (сəйкесінше ол үшін төленетін құн) жарықдиодты шамдарды сұрады.   Электр энергиясына деген сұраныс (сəйкесінше ол үшін төленетін құн) жарықдиодты шамдарды 
орнату, тиімсіз электр жабдықтарын немесе су сорғысын заманауи жетілген жүйелермен алмастыру, екі 
əйнекті терезелер орнату, оқшаулауды қосу, есіктер мен терезелердің айналасындағы саңылауларды 
бекіту, сондай-ақ ғимаратты жалпы жаңарту арқылы қысқартылады. Сондай-ақ Махалла өзінің бүкіл 
ғимараттарын (46 приход жəне 18 мектеп, сондай-ақ түрлі пасторлық тұрақтар) күн энергиясына көшіру 
үшін барлық мүмкіндіктерді қарастырады. Көптеген приходтар өздерінің «жасыл командаларын» құрған.  
Екінші бастама аясында, махалла жергілікті билік органдары коммерциялық емес қоғамдық энергетикалық 
компания – «Монтерей шығанағы қоғамдастығы энергиясын» құруы үшін атсалысады. Ол тұтастай 
қоғамдастықтың электр энергиясына деген сұранысының басым бөлігін күн мен желдің энергиясын 
пайдалану арқылы қанағаттандыратын болады. Кіріс қоғамдастықтың аумағында тұрғызылатын жаңа 
қалпына келтірілетін энергия көздерін қаржыландыруға жұмсалады. Осылайша, 10 жылдан кейін 85%-ға 
дейінгі энергия жаңартылған қайнарлар арқылы қамтамасыз етілетін болады. Аталған бастама махаллада 
жаңа жұмыс орындарын тудыруға байланысты қосымша артықшылыққа ие. Аудандағы 21 жергілікті билік 
органдарының он тоғызы жобаны жүзеге асыру барысында жаңа энергетикалық комнаияны құру үшін органдарының он тоғызы жобаны жүзеге асыру барысында жаңа энергетикалық комнаияны құру үшін 
дауыс берген.      
Өзінің территориясындағы көмірқышқыл газының шығарылымына байланысты жағдайды зерттеп, 
сондай-ақ оны жылдам арада жəне келешекте түзету мүмкіндіктерін бағамдай отырып, махалла жалпы 
қоғамдастық үшін рухтандырушы болуды қалайды. Шындығында, болашақта энергияны, əсіресе, жергілікті 
деңгейде үнемді пайдалану – энергия қорын басқаруға байланысты терең ойлануды талап етеді. Бұл 
бастама ақпаратты кеңінен тарату, сондай-ақ жастарды экология негіздеріне баулу жəне Құдайдың 
жаратқанын қорғауға шақыру арқылы өрбиді. 


