
З КОДЕКСУ КАНОНІВ СХІДНИХ ЦЕРКОВ 
 
Кан. 584 – § 1. Виконуючи доручення Христа євангелізувати всі народи і 
спонукувана ласкою і любов’ю Святого Духа, Церква визнає себе цілковито 
місіонерською. 
 
§ 2. Євангелізація народів повинна відбуватися так, щоб при збереженні 
непорушності віри і звичаїв, Євангеліє могло виявитись у культурі окремих на- 
родів, а саме в катехизі, у власних літургічних обрядах, у сакральному мистец- 
тві, у партикулярному праві і, нарешті, у всьому церковному житті. 
 
Кан. 585 – § 1. Завданням кожної Церкви свого права є невпинно дбати, 
щоб, згідно з приписами загального права, через належно підготовлених і пос- 
ланих компетентною владою проповідників, Євангеліє голосилось для усього 
світу під проводом Римського Архієрея. 
 
§ 2. При Синоді Єпископів або Раді Ієрархів повинна бути комісія для під- 
тримання успішнішої співпраці всіх єпархій у місійній діяльності Церкви. 
 
§ 3. В окремих єпархіях повинен бути призначений священик для того, щоб 
успішно підтримувати місійні починання. 
 
§ 4. Вірні повинні плекати в собі та в інших пізнання і любов до місій, за 
них молитися, розвивати покликання та щедро підтримувати їх своїми засоба- 
ми. 
 
Кан. 586 – Суворо забороняється будь-кого змушувати до вступу в Церкву 
або негідними способами намовляти чи заманювати; всі вірні мають старатися, 
щоб було забезпечене право на релігійну свободу, щоб нікого не відстрашувати 
від Церкви ганебними утисками. 
 
Кан. 587 – § 1. Тих, що хочуть з’єднатися з Церквою, слід допускати за 
допомогою літургічних церемоній до катехуменату, який не повинен бути чис- 
тим викладом догм і заповідей, але навчанням усього християнського життя і 
належно розробленим вишколом. 
 
§ 2. Ті, хто належить до катехуменату, мають право бути допущеними до 



літургії слова та інших літургічних відправ, не застережених для вірних. 
 
§ 3. Партикулярне право має видати норми, які регулювали б проходження 
катехуменату, окреслюючи обов’язки оглашенних і визначаючи їхні права. 
 
Кан. 588 – Оглашенним можна, згідно з приписом кан. 30, приписуватись 
до будь-якої Церкви свого права; слід, однак, мати на увазі, щоб не радити їм 
нічого, що могло б їм заважати належати до Церкви, яка більше відповідає 
їхній культурі. 
 
Кан. 589 – Місіонери, чужоземні чи місцеві, повинні бути наділені від- 
повідними прикметами й обдаруванням; вони повинні мати належну підготов- 
ку з місіології і місіонерської духовності, а також бути обізнаними з історією і 
культурою народів, яких треба євангелізувати. 
 
Кан. 590 – У місійній діяльності слід старатися, щоб новоутворені Церкви 
якнайскоріше осягнули зрілість і повністю сформувались так, аби під прово- 
дом власної єрархії могли самі про себе подбати, взяти на себе і продовжувати 
справу євангелізації. 
 
Кан. 591 – Місіонери повинні наполегливо дбати, щоб: 
1-е – розумно підтримувати серед неофітів покликання до священнослужін- 
ня так, щоб новоутворені Церкви якнайскоріше мали вдосталь місцевих свя- 
щеннослужителів; 
2-е – катехити були так навчені, аби, неначе надійні співпрацівники свя- 
щеннослужителів могли якнайкраще виконувати своє завдання в євангелізації, 
а також у літургічній діяльності; партикулярне право повинно подбати, щоб 
катехити мали належну винагороду. 
 
Кан. 592– § 1. З особливою дбайливістю слід розгортати на територіях місій 
відповідні форми апостоляту мирян; треба підтримувати інститути посвяченого 
життя, з врахуванням своєрідності і характеру окремих народів; необхідно, в 
разі потреби, засновувати школи та інші такого роду заклади християнського 
виховання і культурного поступу. 
 
§ 2. Слід також старанно і розумно підтримувати діялог і співпрацю з не- 
християнами. 
 



Кан. 593 – § 1. Усі пресвітери будь-якого стану, які трудяться на місійних 
територіях, немов утворюючи один пресвітерій, повинні з запалом співпрацю- 
вати в євангелізації. 
 
§ 2. Вони разом з іншими християнськими місіонерами повинні, згідно з 
приписом кан. 908, охоче співпрацювати, щоб дати єдине свідоцтво про Христа 
Господа. 
 
Кан. 594 – Території місій є ті, що їх визнає як такі Апостольський Пре- 
стол. 
 
Кан. 598 – Божою і католицькою вірою треба вірити в усе те, що міститься 
в слові Божому, написаному або переданому, а саме в єдиному депозиті віри, 
дорученому Церкві, і що одночасно як об’явлене Богом подає до вірування 
учительський уряд Церкви, чи то в урочистій постанові, чи у звичайному і за- 
гальному навчанні; це виявляється у спільному визнаванні вірних під проводом 
священного учительського уряду; отже, всі вірні зобов’язані уникати супере- 
чних цьому доктрин. 
 
Кан. 646 – Передусім Ієрархи повинні невтомно підтримувати церковні 
університети й факультети, а саме ті, що розглядають Боже Об’явлення та зок- 
рема плекають пов’язані з ним науки і через те тісно поєднані з церковним 
завданням євангелізації. 
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