
Слово Боже і катехизація в УГКЦ

Аналіз втілення постанов синодів щодо 
Божого Слова і катехизації 

та постанови Синоду єпископів УГКЦ 2018 р. 



Слово Боже і катехизація в УГКЦ

Аналіз: 
• Стан душпастирського служіння в УГКЦ 

2013; 2015; 2017.

• Анкета заповнена Вами напередодні 
зустрічі про стан катехитичного служіння 
в УГКЦ (27 анкет)



Слово Боже і катехизація в УГКЦ

Постанова 6 Синоду єпископів УГКУ 2018
року про Слово Боже та катехизацію.
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;



Структура катехитичного служіння
1996 Рішення 33 Створити патріаршу
катехитичну комісію як постійне тіло згідно з
кан. 622
1996 Рішення 35: У кожній Єпархії Єпископ-
Ординарій призначить особу, відповідальну
за катехизацію. Силою свого уряду ця особа
входить до патріаршої катехитичної комісії.
1996 Рішення 38 Синод поручає кожній
Єпархії та Екзархії створити власний
катехитичний осередок, якщо його ще не
існує, згідно з кан. 623.



Структура катехитичного служіння
1998 Рішення: 16 Створити Митрополичі або
Єпархіальні катехитичні комісії на теренах,
де немає катехитичних осередків
2012 Рішення: 15.В. Доручити Патріаршій
катехитичній комісії у співпраці з
Пасторально-місійним відділом та
апостольськими візитаторами і
координаторами визначити у межах своєї
компетенції відповідальних за катехитичне
служіння на територіях, де немає церковних
структур УГКЦ.



Структура катехитичного служіння

24 – катехитична комісія;
1 – відповідальний за катехитичне служіння;
1 – голова катехитичного осередку;
1 – немає відповідального.



Біблійний апостолят
2012 Рішення: Г. Щоб допомогти мирянам слухати, розуміти
Боже Слово та жити ним:
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.



Біблійний апостолят
2015 Рішення: 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:
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.



Біблійний апостолят

Чи … існують спільноти молитовного 
читання Святого Письма?
Так – 21 (237 спільнот; 3228 учасників);
Ні – 6

Рік Біблійний гурток учасники
2015 – 717  30,47% 11736
2018 – 1152 30,47% 17991



Біблійний апостолят

2018 Постанова 6. В. Доручити парохам:
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.



Провідник біблійного гуртка
Священик/диякон 1469
Богопосвячена особа 115
Семінарист 16
Катехит 122
Разом 1722

Чи ведеться підготовка провідників біблійних 
груп? 

Так – 2 (семінар 1-2 рази в рік);
Ні – 25 



Провідник біблійного гуртка
2018 Постанова 6. А. 3) доручити єпархіальним
катехитичним комісіям у співпраці з
церковними навчальними установами
організувати в єпархіях школи підготовки
провідників біблійних груп;
Постанова 6. Б. Доручити Патріаршій
катехитичній комісії: 2) опрацювати у
співпраці з кафедрою біблійних наук
Українського католицького університету
програму підготовки провідників біблійних
груп;



Відповідальний за біблійний апостолят

Чи є відповідальний за біблійний апостолят?
Так – 9;
Ні – 18.

2018 Постанова 6. Б. 2) призначити при
єпархіальній катехитичній комісії
координатора біблійного апостоляту (бажано
фахівця з біблійних наук);



Біблійний апостолят

1996 Рішення: 41 Синод пригадує
священикам їхній святий обов’язок
проповідувати на кожній Літургії в неділі і
свята, проповіді повинні мати гомілетично-
катехитичний характер.

2003 Рішення: 1. б) доручити священикам
систематично виголошувати катехитичні
проповіді;



Біблійний апостолят
2012 Рішення: 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;

2015 Рішення: 7.1) 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).



Біблійний апостолят
Чи проводяться курси з гомілетики?

священикам семінаристам
Так 10 21
Ні 17 6
2018 Постанова 6.А.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;



Катехизація
Чи семінаристи … зобов’язані мати курси:

Катехизи, Педагогіки?
Так 16 16
Ні 11 11
2018 Постанова 6.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.



Особа катехита та його формація

«Щоб добре функціонувала 
катехитична служба в 

партикулярній Церкві, 
найважливіше значення має 

відповідне душпастирство катехітів».



Катехит – особа належно підготована

Кожна душпастирська діяльність, яка не
спирається у своїй реалізації на по-
справжньому сформованих і підготованих осіб,
ставить під загрозу її якість (Загальний
катехитичний довідник)

Чи у вашій (архи)єпархії, екзархаті, регіоні
існує програма підготовки катехитів?

Так – 13
Ні – 14




Диаграмма1

		Миряни з катехитичним вишколом 35%

		Миряни без катехитичного вишколу 20%

		Богопосвячені особи 13%

		Священики, диякони, семінаристи 31%



Продажи

Хто займається катехизацією в УГКЦ 2015 р

Священики диякони, семінаристи 31%
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		Миряни без катехитичного вишколу 20%		20%

		Богопосвячені особи 13%		13%
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Столбец1

Столбец2

Хто займається катехизацією в УГКЦ 2017 р

Миряни з катехитичним вишколом 15%

Миряни без катехитичного вишколу 69%
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Священики, диякони, семінаристи 9%
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				Продажи		Столбец1		Столбец2

		Миряни з катехитичним вишколом 15%		15%		5098		15.00%

		Миряни без катехитичного вишколу 69%		69%		23765		69%

		Богопосвячені особи 7%		7%		2395		7%

		Священики, диякони, семінаристи 9%		9%		3049		9%

						34307		100.00%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Катехит – особа покликана Богом

 Освітні програми з катехитики 
повинні в першу чергу подбати про 
належну доктринальну і 
гуманітарну підготовку катехита, а 
також про його духовний зріст.



Особа катехита та його формація
1996 Рішення: 37 Синод схвалює працю вже
існуючих катехитичних інститутів і заохочує до
створення нових там, де є потреба і можливість це
здійснити. Рішення: 39 Синод благословляє і
поручає Львівській Богословській Академії
створити факультет катехитичних наук.

2018 Постанова 6.Б.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;



Постійна формація катехита

Чи катехити отримують постійну формацію?
Так – 20
Ні – 7

2018 Постанова 6.А.4) доручити
єпархіальним катехитичним комісіям
забезпечити курси постійної формації для
катехитів в їхніх єпархіях;



Місія на катехитичне служіння

Чи єпископ надає катехитам місію?
Так - 17
Ні – 10

Чи ведеться облік катехитів?

Катехит – особа послана Церквою до
служіння Слова і виховання у вірі Божого
народу



Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха»
2012 Рішення: 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;



Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха»
2012 Рішення: 15 Для покращення катехитичного
служіння в Українській Греко-Католицькій Церкві:
А. Доручити богословським та духовним
навчальним закладам УГКЦ включити вивчення
Катехизму УГКЦ в навчально-формаційні
програми духовенства та мирян.
Б. Доручити Патріаршій катехитичній комісії у
співпраці з іншими виконавчими структурами
УГКЦ створювати і впроваджувати нові
катехитичні програми на основі Катехизму УГКЦ і
Стратегії розвитку УГКЦ на період до 2020 року в
дусі східнохристиянської духовності та традиції
Володимирового Хрещення



Чи вивчення Катехизму УГКЦ включене в
навчально-формаційну програму
семінаристів?

Так - 17
Ні – 10

Чи узгоджується усі видання які виходять з
благословення єпископа друком чи в інтернет
ресурсах з термінологією катехизму УГКЦ?

Так - 23
Ні - 4

Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха»



2018 Постанова 6.А.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.
2018 Постанова 6.Б.4) розробити програму з
вивчення Катехизму УГКЦ «Христос – наша
Пасха»;

Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха»



1996 Рішення: 40. Синод пригадує парохам їхній 
святий обов’язок згідно з кан. 624 і 289 самим 
катехизувати і подбати про катехизацію їхніх 
вірних
2007 Рішення: 4. Для покращення катехитичного 
служіння в Українській Греко-Католицькій 
Церкві:
А. Правлячим Архиєреям ужити максимальних 
заходів, щоб зобов'язати парафіяльних 
священиків активізувати катехизацію дітей і 
дорослих на парафіяльному та деканальному 
рівнях.

Катехизація



2015 Рішення: 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;

Катехизація



Катехизація
Кількість осіб у катехитичних групах 2018 р.
Дошкільнята 13652
Перша Сповідь 34132
9-14 років 45181
15-17 років 29210
Молодь 18458
Дорослі 85746
Усіх учасників 226379



Катехизація
2018 Постанова 6.А.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;



Катехизація
2018 Постанова 6.Б. Доручити Патріаршій 
катехитичній комісії:
5) опрацювання оновлених катехитичних 
програм для різних вікових груп на основі 
Катехизму УГКЦ «Христос – наша Пасха»;
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.



Катехизація

2018 Постанова 6.В. Доручити парохам:
1) організовувати в парафіяльних спільнотах
щотижневу катехизу для дітей, молоді та
дорослих, зокрема на основі Катехизму УГКЦ
«Христос – наша Пасха»;



Супровід у вірі

Щоб надати більшому числу дорослих
можливість поглибити знання з
християнської віри, потрібно:
- зробити більший наголос на катехизації

дорослих
- поширювати спільноти молитовного

читання Святого Письма
- творити катехуменальні групи



Захист від зловживань

Чи для катехитичного служіння ваша
(архи)єпархія, екзархат, регіон має встановлені
правила щодо захисту дітей і молоді від
зловживань фізичного чи сексуального
характеру?

Так – 16
Ні – 11


	Слово Боже і катехизація в УГКЦ
	Слово Боже і катехизація в УГКЦ
	Слово Боже і катехизація в УГКЦ
	Структура катехитичного служіння
	Структура катехитичного служіння
	Структура катехитичного служіння
	Біблійний апостолят
	Біблійний апостолят
	Біблійний апостолят
	Біблійний апостолят
	Провідник біблійного гуртка
	Провідник біблійного гуртка
	Відповідальний за біблійний апостолят
	Біблійний апостолят
	Біблійний апостолят
	Біблійний апостолят
	Катехизація
	Особа катехита та його формація
	Катехит – особа належно підготована
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Катехит – особа покликана Богом
	Особа катехита та його формація
	Постійна формація катехита
	Місія на катехитичне служіння
	Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха»
	Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха»
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Супровід у вірі
	Захист від зловживань

