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СИНОД ЄПИСКОПІВ УГКЦ НА ТЕМУ БОЖОГО СЛОВА І КАТЕХИЗАЦІЇ  
(2012, 2015 і 2018 р.) 

ПОСТАНОВИ 

Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви 
Вінніпег (Канада),  9−15 вересня  2012  року Божого 

7. Прийняти пропозиції щодо головної теми Синоду Єпископів УГКЦ 2012 року Божого: 

Г. Щоб допомогти мирянам слухати, розуміти Боже Слово та жити ним: 

1) закликати священиків до ретельної підготовки та виголошення проповіді на кожній 
Божественній Літургії, з нагоди звершення Святих Таїнств, Чину похорону та інших 
богослужінь і благословень; 
2) доручити священнослужителям організувати при своїх парафіях систематичне 
проведення біблійної години, яка б включала вивчення Святого Письма та проведення 
біблійних семінарів, щоб формувати в мирян уміння слухати і розуміти Боже Слово та 
готовність дати відповідь віри на Нього; 
3) закликати усіх вірних до щоденного читання Святого Письма приватно і в сім’ї, а 
також – до регулярної участі в біблійних гуртках при парафії, щоб Боже Слово ставало 
щоденною поживою кожного віруючого УГКЦ; 
4) доручити Патріаршій катехитичній комісії надалі розвивати біблійний апостолят в 
парафіях, інститутах богопосвяченого життя та церковних навчальних закладах УГКЦ. 

Ґ. Щоб оживити участь вірних у молитовно-літургійному житті Церкви: 

1) зобов’язати парохів до служіння в неділі й свята, окрім Служби Божої, також по 
змозі Вечірні й Утрені і заохотити їх до щоденного служіння Божественної Літургії і 
молитви Часослова в парафіяльному храмі; 
2) заохотити вірних до участі в богослужіннях не тільки в неділі і свята, а й у інші дні 
тижня; 
3) нагадувати батькам, опікунам і хресним батькам про їхній обов’язок виховувати 
дітей у вірі та в любові до Бога і ближніх та активної участі в житті церковної 
спільноти; 
4) звернути увагу душпастирів, катехитів і батьків на необхідність вивчення та 
практикування щоденних молитов, а також молитов до та після споживання їжі; 
5) доручити душпастирям організувати при парафіях різні молитовні групи. 

Д. Щоб забезпечити належне виховання мирян: 

1) доручити душпастирям, настоятелям інститутів богопосвяченого життя, 
провідникам мирянських рухів і молитовних груп організовувати спільне читання і 
вивчення Катехизму УГКЦ «Христос – наша Пасха»; 
2) доручити церковним засобам масової інформації публікувати та поширювати 
коментарі та пояснення Катехизму УГКЦ «Христос – наша Пасха», надані відповідно 
підготовленими експертами та проповідниками; 
3) доручити душпастирям у проповідях та катехитичних науках роз’яснювати вірним 
зміст і значення богослужінь та церковних чинів; 
4) доручити ректорам семінарій і вищих навчальних духовних закладів УГКЦ 
впровадити курс «Богослов’я  та місія мирян в посланництві Церкви». 
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Постанови Синоду Єпископів УГКЦ 

м. Івано-Франківськ, 31 серпня – 6 вересня  2015  року Божого 

7. Вивчивши резолюції VI сесії Патріаршого Собору УГКЦ, який проводився в м. Івано-
Франківську 25–27 серпня 2015 року, та проаналізувавши дотеперішній досвід втілення 
всецерковної стратегії «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом», здійснити такі 
заходи:Г. Щоб допомогти вірним пізнавати Боже Слово та жити ним: 

1)     закликати священнослужителів ретельно готуватися до виголошення проповіді на 
кожній Божественній Літургії, з нагоди звершення Святих Таїнств, Чину похорону та 
інших богослужінь і благословень, а також пам’ятати про необхідність проголошення 
Божого Слова неохрещеним та невоцерковленим людям (керигматична проповідь); 

2)     заохочувати плекати в кожній єпархії, екзархаті, парафії біблійний апостолят, 
розвиваючи спільноти молитовного читання Святого Письма;   

3)     закликати всіх вірних до щоденного читання Святого Письма – приватно і в колі 
сім’ї, а також до регулярної участі в біблійних гуртках при парафії, щоб Боже Слово 
ставало щоденною поживою кожного. 

Ґ. Для виховання у вірних УГКЦ місійного духу: 

1)     доручити священнослужителям плекати свідомість мирян щодо покликання 
свідчити власну віру, як необхідного вияву християнського способу життя;  

2)     доручити священнослужителям розвивати в парафіях євангелізаційні та місійні 
спільноти, які б допомагали різним категоріям людей прийти до віри в Христа; 

3)     заохотити священнослужителів та мирян до активнішої і творчої участі в 
Декаді місійності УГКЦ;  

Д. Для забезпечення належного катехитичного служіння: 

1)     доручити Патріаршій катехитичній комісії розробляти та вдосконалювати 
програми катехизації різних вікових, професійних і соціальних груп; 

2)     доручити Патріаршій літургійній та Патріаршій катехитичній комісіям 
опрацювати та популяризувати програму літургійної катехизи; 

3)     доручити священнослужителям у проповідях та катехитичних науках 
роз’яснювати мирянам зміст і значення богослужінь; 

4)     просити правлячих єпископів подбати, щоб у кожній парафії проводилася 
катехизація для мирян усіх вікових категорій; 

5)     закликати священнослужителів створювати та вдосконалювати діяльність 
парафіяльних катехитичних  шкіл;  
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Постанови Синоду Єпископів 2018 року, 
 

Постанова 6. Для того щоб покращити проголошення Божого Слова та катехизації в УГКЦ:  

А. Просити єпархіальних єпископів: 

1) проаналізувати втілення в їхніх єпархіях рішень попередніх Синодів Єпископів 
УГКЦ (2012 та 2015 рр.) на тему катехизації та розвитку біблійного апостоляту в 
УГКЦ; 

2) призначити при єпархіальній катехитичній комісії координатора біблійного 
апостоляту (бажано фахівця з біблійних наук); 

3) доручити єпархіальним катехитичним комісіям у співпраці з церковними 
навчальними установами організувати в єпархіях школи підготовки провідників 
біблійних груп; 

4) доручити єпархіальним катехитичним комісіям забезпечити курси постійної 
формації для катехитів в їхніх єпархіях; 

5) подбати про проведення для священнослужителів у рамках програми постійної 
формації духовенства постійних курсів гомілетики, які б враховували виклики часу, а 
також про впровадження відповідних курсів з гомілетики, катехитики та педагогіки в 
навчальні програми духовних семінарій; 

6) звернути увагу парохів на необхідність забезпечення катехитам належного 
пастирського супроводу і всілякого сприяння їхньому служінню; 

7) під час візитації парафії звертати особливу увагу на стан катехитичного служіння, 
застосовуючи відповідні механізми заохочення успішних у цій ділянці осіб і практик 
та усунення виявлених недоліків; 

8) подбати про узгодженість із Катехизмом УГКЦ «Христос – наша Пасха» 
термінології та змісту всієї катехитичної літератури, аудіо- та відеоматеріалів, 
Інтернет-ресурсів, які публікуються з їхнього схвалення, дозволу чи благословення. 

Б. Доручити Патріаршій катехитичній комісії: 

1) створити групу фахівців для аналізу сучасного адресата катехизи та опрацювання 
оновленої візії катехитичного служіння в УГКЦ; 

2) опрацювати у співпраці з кафедрою біблійних наук Українського католицького 
університету програму підготовки провідників біблійних груп; 

3) розробити у співпраці з церковними навчальними установами типову програму 
формації катехитів для всіх вікових категорій і подбати про відповідні засоби, зокрема 
Інтернет-ресурси, для вишколу катехитів; 

4) розробити програму з вивчення Катехизму УГКЦ «Христос – наша Пасха»; 

5) доручити опрацювання оновлених катехитичних програм для різних вікових груп на 
основі Катехизму УГКЦ «Христос – наша Пасха»; 
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6) у співпраці з єпархіальними катехитичними комісіями сформувати катехитичні 
ресурси, включно з Інтернет-ресурсами, які допоможуть батькам у виконанні їх 
обов’язків християнського виховання дітей та передавання віри; 

7) розробити Положення про відзначення кращих катехитів року в День катехита. 

В. Доручити парохам: 

1) організовувати в парафіяльних спільнотах щотижневу катехизу для дітей, молоді та 
дорослих, зокрема на основі Катехизму УГКЦ «Христос – наша Пасха»; 

2) засновувати спільноти молитовного читання Святого Письма або активізувати ті, 
що вже існують, забезпечивши їм особистий духовний супровід; 

3) заохочувати вірних до практики молитовного читання Слова Божого в родині та 
особисто. 

Г. Доручити Патріаршій комісії у справах духовенства у співпраці з Патріаршою 
катехитичною комісією та ректорами духовних семінарій опрацювати навчальні програми 
«Педагогіка», «Дидактика та методика катехитики» і програми катехитичної практики для 
духовних семінарії та Інститутів постійної формації духовенства УГКЦ. 

 


