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Кан. 607 – Служба слова Божого, тобто проповідування, катехиза і всіляке 
християнське повчання, серед яких чільне місце повинна займати літургічна 
гомілія, має щедро живитись Святим Письмом і спиратись на святу традицію; 
виголошування слова Божого слід належно підтримувати. 
Кан. 608 – Єпископи, священики й диякони, залежно від ступеня свого 
свячення, мають завдання виконувати службу слова Божого згідно з 
приписом права; інші вірні, кожний відповідно до своєї здатності, життєвого 
стану й одержаного завдання, повинні радо брати участь у цій службі. арт. І: 
Проповідування слова Божого 
Кан. 609 – Керувати проповідуванням слова Божого на своїй території, 
згідно з загальним правом, належить до єпархіяльного Єпископа. 
Кан. 610 – § 1. Єпископи мають право проповідувати слово Боже по всьому 
світу, хіба що єпархіяльний Єпископ в окремому випадку виразно з цим не 
погоджувався б. 
§ 2. Священики є наділені повноваженням проповідувати там, куди їх 
законно посилають або запрошують. 
§ 3. Таким же повноваженням проповідування наділені також диякони, 
хіба що партикулярне право постановляє щось інше. 
§ 4. У надзвичайних обставинах, головним чином щоб виповнити нестачу 
священнослужителів, єпархіяльний Єпископ може дати доручення також 
іншим вірним проповідувати навіть у церкві, зберігаючи кан. 614, § 4. 
Кан. 611– З уваги на уряд повноваженням проповідування наділені всі ті, 
кому доручена опіка над душами; вони можуть також запрошувати для 
проповідування слова Божого дорученим їхній опіці вірним будь-якого 
пресвітера або, із збереженням кан. 610, § 3, диякона, хіба що ті мають 
законну перешкоду. 
Кан. 612 – § 1. У чернечих інститутах або клирицьких товариствах спільного 
життя на подобу чернечих керувати проповідуванням належить до вищих 
Настоятелів. 
§ 2. Запрошувати для проповідування власним членам якогось священика 
або, дотримуючись кан. 610, § 3, диякона, якщо вони не мають законної 



перешкоди, можуть усі Настоятелі, в тому числі місцеві, будь-якого інституту 
посвяченого життя. 
Кан. 614 – § 1. Гомілія, в якій протягом літургічного року на підставі Святого 
Письма викладаються таїни віри і норми християнського життя, вельми 
рекомендується як частина самої літургії. 
§ 2. На парохів і настоятелів церков покладається обов’язок дбати про те, щоб 
принаймні в неділі і приписані свята під час Божественної Літургії відбувалася 
гомілія, якої не слід пропускати, хіба що з поважної причини. 
§ 3. Парохові не дозволяється обов’язок проповідування народові, 
дорученому його пастирській опіці, виконувати постійно через іншого, хіба 
що з виправданої причини, схваленої місцевим Ієрархом. 
§ 4. Гомілія застерігається священикові або, згідно з приписом 
партикулярного права, також дияконові. 
Кан. 615 – Єпархіяльні Єпископи повинні, згідно з даними приписами, 
старатися, щоб у відповідні часи відбувалася серія священного 
проповідування для духовного оновлення християнського народу. 
Кан. 616 – § 1. Проповідники слова Божого, відкинувши слова людського 
мудрування і глибокодумних доводів, повинні проповідувати вірним повне 
таїнство Христа, який є дорогою, істиною і життям; вони мають показувати, 
що земні справи і людські установи відповідно до задуму Бога Творця можуть 
також спрямовуватись для спасіння людей і через те чимало можуть 
прислужитись побудові Тіла Христового. 
§ 2. Таким чином вони повинні ознайомлювати також з наукою Церкви 
про гідність людської особистості та її основні права, про родинне життя, про 
цивільний і суспільний устрій, а також про здійснення почуття справедливості 
й праці в економічному житті, що сприяє побудові миру на землі і 
досягненню поступу народів. арт. ІІ: Катехитичне навчання 
Кан. 617 – Усі Церкви свого права, особливо їх Єпископи, мають важкий 
обов’язок проводити катехизацію, щоб завдяки їй віра осягала зрілість і 
формувався учень Христовий через глибше і більш упорядковане пізнання 
науки Христа і через тісніше з кожним днем зближення з його Особою. 
Кан. 618 – Насамперед батьки мають обов’язок словом і прикладом 
формувати дітей у вірі й практиці християнського життя; подібний обов’язок 
мають ті, що заступають батьків, та хресні. 
Кан. 619 – Крім християнської сім’ї, сама парафія і кожна церковна спільнота 



повинні дбати про катехитичне навчання своїх членів та їх інтеграцію в саму 
спільноту, створюючи такі умови, в яких вони могли б якнайповніше жити 
тим, чого навчилися. 
Кан. 620 – Об’єднання, рухи й гуртки вірних, що мають за мету побож- 
ність і апостолят чи діла милосердя і допомоги, повинні дбати про релігійний 
вишкіл своїх членів під проводом місцевого Ієрарха. 
Кан. 621 – § 1. До Синоду Єпископів патріяршої Церкви або Ради Ієрархів 
належить у межах території власної Церкви видавати приписи про 
катехитичне навчання, які слід належно ввести до катехитичного 
правильника, зберігши ті, які були приписані найвищою владою Церкви. 
§ 2. У катехитичному правильнику слід зважити на особливий характер 
східних Церков так, щоб у здійснюванні катехизи виділялися біблійний і 
літургічний момент, а також традиції власної Церкви свого права в патрології, 
гагіографії і самій іконографії. 
§ 3. Обов’язком Синоду Єпископів патріяршої Церкви або Ради Ієрархів є 
дбати, щоб були виготовлені катехизми, пристосовані до різних громад 
вірних разом з допоміжними матеріялами, а також щоб різні катехитичні 
починання підтримувались і взаємно узгоджувались. 
Кан. 622 – § 1. У кожній Церкві свого права повинна бути комісія для 
катехитичної справи, яка може утворюватись також разом з іншими 
Церквами свого права для тієї самої території або суспільно-культурного 
регіону. 
§ 2. Комісія для катехитичної справи повинна мати також катехитичний 
осередок, завданням якого є подавати допомогу цим же Церквам для 
погодженого й ефективнішого виконання катехитичних починань і служити 
також постійному вишколові катехитів. 
Кан. 623 – § 1. Обов’язком єпархіяльного Єпископа є з найбільшою 
турботливістю розвивати, спрямовувати й керувати катехитичним навчанням. 
§ 2. Для цієї мети при єпархіяльній курії повинен існувати єпархіяльний 
катехитичний осередок. 
Кан. 624 – § 1. Парох, беручи до уваги приписи, встановлені компетентною 
владою, повинен докладати всіх зусиль, щоб проводилась катехизація всіх 
доручених його опіці вірних, будь-якого віку або стану. 
§ 2. Парохам повинні подавати посильну допомогу священики і диякони, 
приналежні до парафії, а також члени чернечих інститутів, згідно з канн. 4 і 



542. § 3. Посильну допомогу катехизації повинні радо подавати інші належно 
підготовлені вірні. 
Кан. 625 – Катехиза повинна мати екуменічну основу, даючи правильну 
картину інших Церков і церковних Спільнот; взагалі, однак, треба старатися, 
щоб була забезпечена правильна суть католицької катехизи. 
Кан. 626 – Усі, що служать катехизації, повинні пам’ятати, що вони 
виступають від імені Церкви і послані голосити об’явлене слово Боже, а не 
власне; через те мають подавати повну науку Церкви в спосіб, пристосований 
до тих, що їх треба катехизувати, і відповідно до потреб їхньої культури. 
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