
Катехитичне
служіння  в УГКЦ:

c.  Луїза Цюпа, СНДМ



Зустрічі з відповідальними 
за катехитичне служіння:

• 5 конференції 2017 році у рамках 
підготовки головної теми до Синоду 
2018 « Боже Слово і Катехизація»

у Бразилія- Аргентина, Канада+ Австралія; 
США та Україна +Європа 



Деякі важливі точки та 
спостереження

1. Структури для катехитичного 
служіння УГКЦ;

2. Роль священика у катехизації; 
як першого катехита у парафії від імені
Владики;

3. Присутність кваліфікованих катехитів 
мирян у парафії;



Деякі важливи точки та 
спостереження

4.  Катехизація дорослих; 
5. Процес катехитичного навчання і 
виховання у вірі дітей і підлітків;
6. Програмне забезпечення релігійного 
виховання;
7.Регіональні пріоритети; 
8. інше.



1. Структури для катехитичного
служіння 

• Майже у всіх єпархіях та екзархатах 
УГКЦ в Україні і на поселеннях 
призначено відповідальних за 
катехитичне служіння та діють 
катехитичні структури не всюди так дієві 
якби  хотілося.



1. Структури для катехитичного
служіння 

• Деякі єпархії після тривалого часу 
мовчання відновлюють структури чи, 
радше, творять нові структури – діяльні, 
активні,  надійні 

(Франція, Чикаго, Лондон … )
В деяких Єпархіях потребують оновлення, 
та підтримки.



1. Структури для катехитичного
служіння 

• Проблемними для співпраці є ті 
місцевості, де немає наших церковних 
структур, тож ПКК не має там доступу, 
можливості для обміну інформацією; 



1. Структури для катехитичного
служіння 

• Не просто співпрацювати з тими 
нашими єпархіями, в яких не 
призначають відповідального за 
катехитичне служіння

(про них не можемо сказати нічого конкретного 
– Німеччина, Португалія й інші країни, де немає 
структур)



1. Структури для катехитичного
служіння 

• Налагодження співпраці і комунікації є 
дуже важливим фактором для 
належного катехитичного служіння.

• Не рідко буває, що між координатором  
програми «Жива парафія» ЄКК немає 
співпраці. Адже  Боже Слово і 
катехизація чи не основна складова 
«Живої парафії»



1. Структури для катехитичного
служіння 

• Підготовка кадрів для катехитичного 
служіння є не менш важливим 
фактором для покращення праці у 
єпархіях та зокрема де немає церковних 
структур. Добре було б мати  референта 
у справі катехизації.



2. Роль священика у катехизації 
як першого катехита у парафії від імені 
Владики

• Як не жорстоко це звучить але мусимо 
визнати, що часто  запал священиків до 
катехитичних справ є дуже слабкими, 
здебільше вони не відчувають себе першими 
катехитами у парафіях і не приділяють 
належної уваги для розвитку катехитичного 
служіння. 



2. Роль священика у катехизації як першого 
катехита у парафії від імені Владики

Це вказано як виклик майже в усіх звітах 
єпархіальних катехитичних комісій. 
Вже було звернення до священиків від Отця і 
Глави Церкви у Посланні на Великий Четвер 
щодо важливості цього служіння. 
Та чи всі його читали? 
Чи у постійних формаціях це послання 
прозвучало на єпархіальних рівнях?



2. Роль священика у катехизації як першого 
катехита у парафії від імені Владики

• Хочу наголосити, що це місія і завдання  
єпархіального Єпископа і пасторальної Ради –
шукати священиків, та активних  
підготовлених мирям та богопосвячених осіб, 
які будуть горіти катехитичною справою, а за 
потреби (якщо парох чи сотрудник не дай 
Боже не виконує належно своїх обов’язків)  –
міняти пароха.



3. Присутність кваліфікованих 
катехитів мирян у парафії

• На всіх конференціях йшлося про нестачу 
належно вишколених катехитів-мирян та 
належної опіки над ними.

Ця справа є особливо нагальною в Європі, у 
Канаді, США, та і в інших країнах світу куди так 
багато наших вірних іммігрують на працю і на 
постійне проживання. 



3. Присутність кваліфікованих 
катехитів мирян у парафії

• В Європі, особливо – в Італії, Португалії, Іспанії та 
інших країнах, якщо не поставимо християнське  
навчання і виховання у вірі чітким пріоритетом, то  
наші діти і молодь в короткому часі не знатимуть, 
ким вони є. 

• Ідентичність, приналежність до УГКЦ, духовність… 
Посилити  суботні чи недільні школи в яких 
навчання і виховання у вірі займає важливе місце 
серед українознавчих предметів.

важлива функція суботніх і недільних шкіл.
Є  Богу дякувати кілька шкіл з добрим фунцюнюванням
але….треба посилити працю….



3. Присутність кваліфікованих 
катехитів мирян у парафії

• Кожна єпархія повинна мати вишкіл для 
нових катехитів,  

• для катехитів  з віддалених територій 
проводити дистанційні курси (on-line).Однак 
це не виключає особистих та спільних 
зустрічей формаційних.



3. Присутність кваліфікованих 
катехитів мирян у парафії

• збільшується кількість тих, що займаються 
катехитичним служіння без підготовки 

кількість катехитів без освіти 
794 осіб (2015 р.) 
2017  тяжко є погодитися з наявною 

статистикою.



4. Катехизація дорослих

• Катехизації дорослих на парафіях наразі 
приділяється мало уваги;

• Багато людей, які визнають себе 
християнами, не беруть участі у житті Церкви 
– у парафіяльній спільноті, а навіть у 
недільній Літургії;

• Багато з тих, хто приходить до храму, не 
знають Бога, в якого вірять, не можуть 
пояснити основних правд святої віри і не 
живуть згідно з Його волею.



4. Катехизація дорослих

• У багатьох родинах занедбуються 
християнські практики (щоденні молитви, 
передавання досвіду віри); часто діти у сімї
років не знають молитви Отче наш, 
Богородице Діво інших базових молитов , не 
можуть зробити знак Святого Хреста.



4. Катехизація дорослих

• Батьки часто не виконують обов’язок 
християнського навчання і виховання своїх 
дітей, перекладаючи це завдання на Церкву, 
катехитів, школу.

• Мало залученні батьки до процесу 
християнського виховання дітей та до участі у 
житті церковної спільноти. І тому це має стати 
пріорететом наступного року і не тільке
наступного.



4. Катехизація дорослих

Якщо вірити статистичним даним,
• кількість дорослих, задіяних у катехитичних 

програмах:
43 тисячі (2015 р.)
85 тисяч (2017 р.)

(скільки це процентів зі всіх вірних УГКЦ?)



5.  Процес катехитичного навчання і 
виховання у вірі дітей і підлітків

• Катехизація (християнське навчання і 
виховання) здебільшого обмежується 
підготовкою до першої Святої Сповіді \
Першого Святого Причастя;(1 Рік, місяць…)

• Потрібно обдумати та реформувати процес 
приготування до першої Святої Сповіді; 
батьки повинні бути більш задіяні у процес 
навчання і виховання у вірі.



5.  Процес катехитичного навчання і 
виховання у вірі дітей і підлітків

• Потрібно обдумати підготовку до першої 
Святої Сповіді. Для дітей у 7-8 років сьогодні 
нереально подати все те, що потрібно для 
зростання у християнському житті. Можливо, 
треба рекомендувати проводити першу Святу 
Сповідь у 9 років… А після цього ще 
продовжувати програму катехизації ще хоч 
два роки у парафіяльній спільноті. 



5.  Процес катехитичного навчання і 
виховання у вірі дітей і підлітків

• Потрібно створювати об’єднання  дітей і 
підлітків. Доброю практикою є плекання і 
формування у парафіях аніматорів, коли 
старші  підлітки допомагають  молодшим.

• Гарний і позитивний досвід має митрополія у 
Бразилії. В Єпархіях є особа призначена 
відповідальною за  зристиянський рух 
підлітків…( 



5.  Процес катехитичного навчання і 
виховання у вірі дітей і підлітків

• Погляньмо на статистику і динаміку розвитку 
катехитичного служіння, звідусіль надходять 
сигнали про зменшення кількості дітей на 
катехизації після першої Святої Сповіді. 
Тільки мала частина дітей продовжує брати 
участь у програмі християнського навчання і 
виховання у вірі. І на жаль, зменшується 
кількість дітей на недільних Літургіях.



5.  Процес катехитичного навчання і 
виховання у вірі дітей і підлітків

• 2013 р. до першої Св. Сповіді 26 256 дітей 
• 2015 р. до першої Св. Сповіді   23 609 дітей
• 2017 р. до першої Св. Сповіді    32 817 дітей
Разом за 2013-2015 = 49865 дітей
• 2017 р. у катехизації 24 910 підлітків 9-14 р.
Могло б бути принаймні 52 864 підлітків.



5.  Процес катехитичного навчання і 
виховання у вірі дітей і підлітків

• Ще одним аспектом проблеми є те, що 
нерідко катехизація відбувається поза 
парафіяльною спільнотою та не поєднана з 
літургійним життям парафії. Як результат –
діти сприймають її як ще один шкільний 
предмет, як формальність, яку потрібно 
перейти…



5.  Процес катехитичного навчання і 
виховання у вірі дітей і підлітків

• Часто катехизація не є пріоритетом у житті 
парафії, нерідко у парафіяльних спільнотах 
немає катехита, а отже й катехизації.



6. Програмне забезпечення 
релігійного виховання

• У Єпархіях діють різні програми навчання та 
виховання у вірі, передовсім серія «З нами Бог», 
поручена Синодом як базова для нашої Церкви, 
але є також місцеві програми і підручники.  

• Катехитичні програми потребують сьогодні 
доповнень, оновлення, адаптації та узгодження 
з Катехизмом «Христос – наша Пасха».  



6. Програмне забезпечення 
релігійного виховання

• Кожна країна може мати свої підручники, їх 
може бути багато і різних. 

• Дуже потрібно і що можемо зробити вже, –
це створити загальну катехитичну програму, 
на основі якої кожна країна, відповідно до 
свого контексту, може писати підручники. 



6. Програмне забезпечення 
релігійного виховання

Це було одне із прохань конференцій, які 
відбулися у 2017 р. 
Для цього потрібно на рівні Синоду сформувати 
групу фахівців для створення загальної 
катехитичної програми УГКЦ.



7. Регіональні пріоритети 
у катехитичному служінні, 
відображені в пропозиціях 
пошуків шляхів вирішення 

для кожної країни



7. Бразилія / Аргентина:

• Плекати і розвивати літургійну катехизацію, 
плекати різні форми і види молитви;

• поширювати і пропагувати Катехизм «Христос –
наша Пасха» – прагнути, щоб кожна сім’я мала 
Катехизм; спільно читати Катехизм; на основі 
Катехизму «Христос наша Пасха» опрацювати 
матеріали, роблячи їх більш дидактичними, 
простими і зрозумілими;

• знайти підхід до праці з молоддю;
• євангелізувати і формувати євангелізаторів;



7. Бразилія / Аргентина (продовження):

• упроваджувати катехуменат для дорослих;
• пріоритет катехизи дорослих та родини;
• змінювати модель катехизації  - починати від 

катехизації родин;
• постійна формація катехитів;
• катехизує вся спільнота – це жива парафія;
• обговорити пасторальні справи щодо нашої 

літургії, обряду, традиції;
• зберігати красу і чистоту обряду, а водночас бути 

відкритими на нові способи, які використовують 
інші;



7.  Бразилія / Аргентина (продовження):

• підтримати підлітків у перехідний період, 
заохочуючи до участі в різних церковних 
товариствах (Вівтарна та Марійська дружини та 
інші);

• розвивати та вдосконалювати ті методи, які вже 
використовуємо;

• формувати у свідомості охрещених релігійні 
цінності, особливо в умовах латинського 
середовища щодо традицій і духовності східного 
обряду;

• виховувати у християнській вірі та формувати 
християнську свідомість в секуляризованому світі;



7. Бразилія / Аргентина (завершення):

• навчати та наставляти громаду в усвідомленні 
важливості участі кожного в катехитичній 
діяльності; 

• безпосередня участь і активний супровід 
священиків і богопосвячених осіб у проведенні 
катехизації;

• дбати про збереження і розвиток української 
мови, де спільнота нею володіє;

• поглибити знання про багатство обряду і східної 
духовності за допомогою ікон, богословських 
курсів та інших атрибутів, притаманних нашій 
традиції.



7. Україна (Схід/Захід, Європа):

• Звернути увагу на літургійну катехизу;
• оновити катехитичну програму «З нами Бог» (зміст, 

форми і методи);
• створювати катехитичні підручники (для дошкілля, 

після Першої Сповіді, розмістити базу на сайті); 
• звернути більшу увагу на катехитичний вишкіл 

семінаристів;
• докласти зусиль для підвищення авторитету 

священика;



7. Україна (Схід/Захід, Європа) 
(продовження):

• наголосити на важливості праці катехита в парафії, 
на вишколі катехитів, постійній формації катехита, 
з врахуванням постанов Синодів та законів 
держави; впроваджувати дистанційне навчання 
для катехитів, вишкіл катехитів для силових 
структур;

• запроваджувати та пропагувати катехитичні
зустрічі для подружніх пар;

• у катехизації і душпастирстві переходити від 
масовості до цільовості;



7. Україна (Схід/Захід, Європа) 
(продовження):

• поставити за мету створення медіа-форуму 
для катехитів, який би став своєрідною базою 
методичних матеріалів, а також джерелом 
інформації у царині катехизації;

• опрацювати катехитичні теми для молоді, 
застосовуючи новітні методи навчання;

• запропонувати якісний контент медіа-бази 
для катехитів;



7. Україна (Схід/Захід, Європа) 
(завершення):

• видавати щокварталу катехитичний обіжник 
від ПКК, який би містив найважливішу 
інформацію та рекомендації;

• посилити співпрацю та  комунікацію між 
комісіями, парафіями;

• починати катехизацію не з жовтня, а з 
вересня.



7. Канада – Австралія:

• запровадити онлайн-підготовку катехитів, 
включно з методологією;

• організувати фахову підготовку священиків 
як катехитів (педагогічний вишкіл); відбір 
(рекрутинг) катехитів* через парафії; через 
катехитичних координаторів (прямий 
контакт);



7. Канада – Австралія (продовження):

• акцент на катехизу сім’ї;
• упроваджувати нові  підходи до катехизи: 

використання таборів, суспільних та 
культурних заходів, включно з підготовкою 
провідників таких програми;



7. Канада – Австралія (завершення):

• катехизація під час підготовки до Святих 
Таїнств (Хрещення (катехиза батьків і хресних 
батьків) та Шлюбу) і  в різних життєвих 
ситуаціях (похорон); сформувати серію 
буклетів;

• плекати почуття приналежності до парафії;
• формація молоді.



7. США:

• Співпраця між комісіями, налагодження 
комунікації;

• зв'язку між комісією і парафією, залучення 
деканатів;

• співпраця священиків з єпископом на 
деканальному рівні щодо катехитичного
служіння, щоб наголосити на його 
важливості;

• вишкіл катехитів через live-stream, on-line;



7. США (продовження):

• потреба створювати матеріали для катехизи
дорослих, потреба катехизи дорослих;

• створення катехитичної комісії у США на 
митрополичому рівні;

• створення парафіяльного фонду (5%) для 
катехитичних потреб, друку матеріалів;



7. США (продовження):

• вишкіл катехитів, особливо мирян, для 
катехизації; необхідність зруйнувати 
стереотипи, що миряни не можуть 
катехизувати;

• формація священиків, щоб вони розуміли 
важливість катехизації;

• проводити безпосередні зустрічі для того, 
щоб розпочати вишкіл катехитів, відтак 
можна перейти на віртуальний рівень;



7. США (завершення):

• є багато вчителів, які, отримавши релігійний 
вишкіл, можуть бути залучені до 
катехитичного служіння;

• якщо в парафії не проводиться катехизація, 
парох повинен бути усунений з посади;

• ефективне використання сучасних мас-медіа 
та технологій для катехизації.



Отже, спільним для всіх  єпархій  у 
катехитичному служінні є такі пріоритети:

• Потреба у фаховому вишколі катехитів 
(мирян), у тому числі он-лайн; 

• Катехизація сім'ї - родини
• увага до формації священиків, починаючи з 

навчання в семінарії, і закінчуючи постійною 
формацією священиків, за щоб вони справді 
були першими катехитами в парафії, щоб 
знали, вміли і хотіли провадити катехитичне
служіння у парафії;



Отже, спільним для всіх  єпархій  у 
катехитичному служінні є такі пріоритети:

• потреба у налагодженні тісної співпраці між 
катехитичними структурами усіх рівнів: 
парафіяльних, єпархіальних, митрополичих, 
Патріаршою катехитичною комісією;

• створення катехитичної бази (у тому числі, 
on-line);

• акцент на відповідальності родин і залученні 
їх до катехизації;

• активізація молоді.



Отже, спільним для всіх  єпархій  у 
катехитичному служінні є такі пріоритети:

• потреба у налагодженні тісної співпраці між 
катехитичними структурами усіх рівнів: 
парафіяльних, єпархіальних, митрополичих, 
Патріаршою катехитичною комісією;

• створення катехитичної бази (у тому числі, 
on-line);

• акцент на відповідальності родин і залученні 
їх до катехизації;

• активізація молоді.



Узагальнена пропозиція покращення 
катехизації:

1. ефективніше залучення священиків як
перших катехитів у парафії;

2. вишкіл мирян-катехитів
3. пастирська турбота про катехитів.
4. наголос на відповідальності батьків та їх

залучення до катехизації; катехизація
дорослих;

5. активізація молоді.



Вишкіл катехитів:

• доступ до електронних освітніх катехитичних 
та методологічних ресурсів;

• заохочення молодих осіб до катехизації;
• постійна формація катехитів на рівні єпархій 

та митрополій.



Усе вище  висловлене є окресленням ситуації 
катехитичного служіння в УГКЦ  сьогодні –

з позитивами та здобутками
(яких є набагато більше!!!) 
та зі  слабкими аспектами, 

а навіть і загрозами.  





Дякую всім Вам 
за  увагу та співпрацю!
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