
•	 Яким	 чином	 я	 можу	 дарувати	 себе	
Богові?	Іншим	людям?

•	 Чи	я	хочу	віддати	частину	свого	дня	
Богові,	 проводячи	 його	 в	 молитві,	
читанні	Святого	Письма?	Чи	я	можу	
присвятити	 свій	 час	 сім’ї,	 друзям	 і	
служінню	у	спільноті?

•	 Чи	 я	 з	 повагою	 ставлюся	 до	 свого	
тіла,	як	до	храму	Святого	Духа,	не	ро-
блячи	з	нього	ідола?

•	 Чи	я	покладаюся	на	Господній	 «хліб	
насущний»,	незалежно	від	своїх	мате-
ріальних	багатств?	Чи	я	ділюся	своїм	
багатством	з	іншими?	Чи	я	можу	від-

дати	десятину	Богові?
•	 В	 який	 спосіб	 я	 можу	 запропонува-

ти	свої	дари	і	таланти	своїй	парафії?	
своїй	 спільноті?	 своєму	 ближньому?	
Чи	я	радо	віддаю,	не	 чекаючи	вина-
городи?

•	 В	 який	 спосіб	 моя	 сім’я	 може	 бути	
гостиннішою?

•	 Яким	 чином	 я	 можу	 долучитися	 до	
створення	гостиннішої	атмосфери	на	
своїй	парафії?

•	 Яким	 чином	 я	 можу	 вдосконалити	
свою	тілесну	чи	духовну	доброчинну	
діяльність?

•	 Де	 я/ми	 бачимо	 соціальну	 неспра-
ведливість	у	нашому	середовищі?	Чи	
можу	 я,	 або	 ми	 визначити	 джерела	
цієї	несправедливості?

•	 Чи	 я	 хочу	 доносити	 до	 людей	 прав-
ду	 про	 соціальну	 несправедливість?	
Яким	чином?

•	 Що	 я/ми	можемо	 зробити	 для	 вирі-
шення	 проблеми	 соціальної	 неспра-
ведливості?

•	 Як	я	можу	краще	брати	участь	у	місі-
онерській	діяльності?

Коли	ми	глибше	пізнаємо	Христа	
і	починаємо	йoгo	сильніше	люби-
ти,	ми	прагнемо	йти	слідом	за	ним	
шляхом	свідчення	і	служіння.	Від	
сотворення	 світу	 Господь	 покли-
кав	нас	бути	вірними	управителя-
ми	 всього,	 що	 поправу	 належить	
йому.	Він	заповів	нам	не	лише	обе-
рігати	доручене,	а	й	сумлінно	пра-
цювати,	 щоб	 утримувати	 його	 в	
порядку	і	розвивати	його	для	того,	
щоб	 воно	 дало	 добрий	 урожай.	

Нам	довірено	не	лише	землю,	але	й	наше	власне	жит-
тя,	наше	здоров’я,	дар	часу,	наші	таланти	і	багатство,	
наші	сім’ї	і	дітей,	нашу	націю,	і,	зрештою,	Його	Єван-
гелію	–	Добру	Новину,	Його	Церкву,	царство	Боже	по	
всьому	світі.	Ми	повинні	бути	управителями	на	двох	
рівнях:	особистому	та	колективному.	

Християни	покликані	бути	добрими	управителями	
двох	окремих	спільнот:	спільноти,	в	якій	вони	живуть	
та	парафії	–	спільноти	вірних,	до	якої	вони	належать.	
Добрий	управитель	активно	бере	на	себе	відповідаль-
ність	за	певну	ділянку	роботи	відповідно	до	потреб	
цих	 спільнот.	 Пригадаймо	 слова	 Господа:	 «як	 хтось	
хотів	 би	 у	 вас	 бути	 великий,	 нехай	 буде	 вам	 слуга»	
(Матея	20:26).	Християни	в	ролі	лідерів	 і	ті,	що	при	
владі,	 повинні	 вважати	 себе	 слугами:	 провідниками	
Божої	влади	і	слугами	для	тих,	ким	їм	було	дано	владу,	
це	також	включає	в	себе	турботу	про	творіння	(до-
вкілля).

Гостинність –	 це	 не	 стільки	 завдання,	 як	 спосіб	
життя	 і	 здатність	 ділитися	 з	 іншими:	 це	 радо	 при-
ймати	 і	 приязно	 ставитися	 до	 гостей,	 подорожніх	 і	
чужинців.	Дім,	який	живе	 і	дихає	гостинністю,	–	це	
живий	дім.	У	ранній	Церкві	булo	громадським	і	свя-
щенним	обов’язком	приймати	чужинців	 і	подорож-
ніх,	давати	 їм	 їжу,	притулок	 і	захист.	Сьогодні	наше	
розуміння	гостинності	обмежується	ідеєю	запрошу-
вати	друзів,	родину,	парафіян	чи	братів	і	сестер	по	вірі	
на	обід	або	заходи,	чи	то	вдома,	чи	в	парафіяльному	

будинку.	Перед	нами	стоїть	виклик	розширити	рамки	
нашого	традиційного	розуміння	гостинності	і	наново	
відкрити	дар	гостинності	так,	як	його	розуміли	в	давні	
часи	і	в	ранній	Церкві.	Це	можна	зробити	просто	радо	
приймаючи	один	одного	вдома	і	в	себе	на	парафії.	Ми	
так	само	можемо	звернути	увагу	на	чужинців	і	гостей,	
запросити	їх	на	наші	спільні	заходи	і	прийняття,	що	є	
продовженням	Божественної	Літургії.	

Кожна	 парафія	 –	 це	 царство	 Боже	 на	 землі.	 Вона	
починається	 з	 непримітного	 гірчичного	 зерна,	 але	
з	 часом,	 з	 Божої	 ласки,	 розростається	 до	 активної	
спільноти,	живого	дерева.	Як	і	кожне	живе	дерево,	де	
знаходять	прихисток	і	гніздяться	птахи,	так	 і	кожна	
активна	парафіяльна	спільнота	покликана	бути	при-
тулком,	місцем	відпочинку	і	захисту	для	втомлених,	
відкинутих,	 обтяжених	 і	 нужденних.	 Саме	 на	 такій	
живій	 та	 активній	 парафії	 можна	 зустріти	 живого	
Бога.	«Прийдіть	до	мене	всі	втомлені	й	обтяжені,	і	я	
облегшу	вас»	(Матея	11:28).

Гілки	 живого	 дерева	 парафії	 сягають	 до	 сусідів,	
місцевої	 спільноти	 і	 далі.	 Кожна	 парафія	 повинна	
сформувати	групу	для	вивчення	існуючyх	потреб,	па-
рафіяльних	ресурсiв	 і	можливостeй.	Цей	процес	пе-
редовсім	проходить	в	атмосфері	молитви	і	запитання:	
Господи, якими ділами доброчинної діяльності і місі-
онерства Ти хочеш, щоб займалася наша спільнота?	
Можливостей	є	дуже	багато.	

Служити Богові

Служба

...коли	Ісус	закінчив	навчати	народ,	Він	сказав	Петрові:	«Від-
чали	на	глибінь	та	й	закиньте	ваші	сіті	на	ловитву»	(Лука	5:4).	
Петро	та	його	товариші	–	перші	апостоли,	яких	покликав	Хрис-
тос,	–	закинули	свої	сіті	і	«піймали	велику	силу	риби,	і	їхні	сіті	
почали	рватися»	(Лука	5:6).	Слова	Ісуса	«відчалити на глибінь» 
звучать	так	само	виразно,	як	і	2000	років	тому.	

Відчалити на глибінь	 –	 саме	ці	 слова	 також	промовив	Бла-
женний	Іван	Павло	 ІІ,	щоб	запросити	цілу	Церкву	–	включа-
ючи	вас	і	мене	–	розпочати	новий	етап	своєї	подорожі	на	по-
чатку	 третього	 тисячоліття,	 оновити	 основоположну	 місію	
Церкви:	«Ідіть,	отже,	і	зробіть	учнями	всі	народи:	хрестячи	їх	
в	 ім’я	Отця,	 і	Сина,	 і	Святого	Духа;	навчаючи	 їх	берегти	все,	
що	я	вам	заповідав.	Отож	я	з	вами	по	всі	дні	аж	до	кінця	віку»	
(Матея	28:19-20).	Це	не	що	інше,	як	євангелізація – зустріч з Іс-
усом Христом!

Тому	ми	починаємо	період	оновлення	Едмонтонської	єпархії,	
і,	так	само,	як	Петро	та	інші	апостоли,	ми	покладаємо	нашу	на-
дію	і	віру	на	Ісуса	та	відчалюємо на глибінь,	довіряючи	Господе-
ві,	що	Він	так	само	буде	скеровувати	нашу	подорож	до	глибших	
стосунків	 з	 тайною	 Пресвятої	 Трійці.	 Наше	 оновлення,	 наш	
Пасторальний	план	–	це	не	виконання	якоїсь	особливої	«магіч-
ної»	програми.	Зовсім	ні.	Ми	почнемо наново від Ісуса Христа	і	
будемо	планувати	нашу	подорож	разом	з	Ним.	На	нашому	шля-
ху	ми	будемо	звертати	увагу	на	певні	пасторальні	пріорiтети,	
які	будуть	провадити	нас	у	нашій	подорожі.	Серед	них	є	такі:	
святість,	молитва,	недільна	Євхаристія,	таїнство	Сповіді,	уваж-
ність	до	Божого	Слова,	свідчення	любові,	розмаїття	покликань,	
християнська	єдність	і	дар	молодих	людей.	

Беручи	до	уваги	соціальні	і	культурні	реалії	Канади,	План	за-
кликає	всіх	українських	католиків	–	духовенство,	монахів	і	мо-
нахинь,	мирян	–	до	набагато	більшої	і	ревнішої	євангелізації	та	
місіонерської	 діяльності.	Оскільки	 євангелізація	 починається	
на	рівні	парафії,	ми	впроваджуємо	поняття	живої парафії.	Така	
парафія	є	активною,	збагачує	тих,	які	регулярно	практикують	
свою	віру,	і	виходить	до	тих,	які	ніколи	цього	не	роблять,	або	
роблять	це	нерегулярно.	Це	також	означає	вихід	за	рамки	Укра-
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Доброчинна діяльність	може	проявлятись	в	різно-
манітний	спосіб,	найперше	через	діла	милосердя,	як	
тілесні,	так	і	духовні.	Тілесні	діла	милосердя	вклю-
чають:	нагодувати	голодних,	дати	одяг	тим,	хто	його	
потребує,	 знайти	 притулок	 для	 бездомних,	 забез-
печити	хворих	медичнoю	допомогoю.	Духовні	діла	
милосердя	 включають:	 відвідати	 хворих,	 самотніх,	
вмираючих,	 розрадити	 в	 горі.	 Доброчинна	 діяль-
ність,	тілесна	чи	духовна,	скерована	на	полегшення	
болю	 страждань.	 Вона	 має	 справу	 із	 симптомами	
певної	соціальної	проблеми.	Ми	ж	повинні	не	зупи-
нятись	на	лікуванні	лише	симптомів,	але	маємо	на-
магатися	вирішити	саму	проблему.	

Соціальна справедливість	 –	 це	 доброчинна	 діяль-
ність	скерована	на	переміну	суспільства	шляхом	подо-
лання	першопричин	 серйозних	 соціальних	проблем.	
Один	 з	 найбільших	 викликів,	 який	 стоїть	 сьогодні	
перед	Церквою,	–	це	питання	людського	життя	і	його	
гідності.	Наш	виклик	полягає	в	наступному	–	як	ми,	
як	сім’я,	як	парафія,	як	єпархія,	збираємося	реагувати	
на	випадки	соціальної	несправедливості.	

Церква	є	місіонерською	за	своєю	природою.	Хрис-
тос	покликав	єпархію	до	проповідництва,	що	є	час-
тиною	її	місіонерської	діяльності.

Заклик до дії

Святий	Петро	пише:	«Ви	ж	–	рід	вибраний,	цар-
ське	священство,	народ	святий,	люд,	придбаний	на	
те,	щоб	звістувати	похвали	того,	хто	вас	покликав	з	
темряви	у	дивне	своє	світло»	(1	Петра	2:9).	Очевид-
но,	що	є	рукоположене	священство,	що	служить	для	
освячення	 всіх	 членів	 Церкви,	 але	 й	 усі	 охрещені	
члени	розділяють	одне	священство	Христа.	Ми	всі	
розділяємо	вчення	Христа,	проголошуючи	Слово	 і	
вивчаючи	правди	віри.	Ми	всі	розділяємо	освячен-

ня	 Христа	 шляхом	 молитви	 та	 участі	 в	 таїнствах,	
особливо	Божественній	Літургії.	Ми	всі	розділяємо	
пастирство	 Христа,	 коли	 годуємо	 голодних,	 тур-
буємося	про	хворих,	відвідуємо	ув’язнених.	У	міру	
того,	 як	 наша	подорож	до	 оновлення	парафії	 буде	
вести	нас	до	Царства	Бога	Отця,	через	Христа	і	про-
відництво	Святого	Духа,	налаштуймося	на	глибше		
пізнання,	любов	і	служіння	Богові.

Слава Богу!
The	25	Year	Pastoral	Plan	
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їнської	Католицької	Церкви	для	того	щоб	запросити	
всіх	до	життя	у	Христі.	Східну	літургію,	богослов’я,	
духовність	 і	практики	потрібно	розділити	з	тими,	
хто	їх	прагне,	включаючи	інших	Східних	і	Західних	
католиків,	православних,	інших	Східних	християн,	
інших	 Західних	 християн	 та	 інші	 віросповідання.	
Жива парафія	–	це	та	парафія,	де	ми	закохуємося	у	
Христа	і,	закохавшись,	ми	вже	не	можемо	не	діли-
тися	цією	новиною	з	іншими	–	ми	хочемо	показати	
іншим	коштовну	перлину,	яку	знайшли.	Так	ми	слу-
жимо	один	одному,	дбаємо	про	бідних	і	маргіналі-
зованих,	практикуємо	добре	управління,	працюємо	
волонтерами	і	здійснюємо	доброчинну	діяльність	і	
місіонерство.	 Ми	 допомагаємо	 людям	 поглибити	
їхні	 стосунки	 з	Христом	шляхом	пізнавання Бога, 
любові до Бога і служіння Богові.	Таким	чином,	наш	
пасторальний	план	євангелізації	базується	на	трьох	
наріжних	каменях	оновлення	парафії:	Слові,	Євха-
ристії	і	Служінні.

•	 Як	 я	 можу	 організувати	 свій	 графік	
і	 переконатися,	 що	 моя	 домашня	
атмосфера	 є	 сприятливою	 для	
особистого	читання	Біблії?

•	 Чи	я	маю	чим	записувати	думки,	ідеї,	
питання,	які	можуть	виникнути	в	ході	
читання?

•	 Чи	я	беру	участь	у	різних	катехитичних	
програмах	 на	 своїй	 парафії?	 у	 своїй	
єпархії?

•	 Чи	 в	 нас	 є	 сімейна	 Біблія	 в	 нашому	
куточку	 з	 іконами	 чи	 місці	 спільної	
молитви?	 Чи	 ми	 даємо	 можливість	
нашим	дітям	читати	Писання	вголос	
під	час	спільної	молитви?

•	 Чи	є	якійсь	особливі	 слова	чи	фрази	

Святого	 Письма,	 які	 ми	 можемо	
розмістити	 по	 всьому	 будинку	 (у	
спальнях,	вітальнях	тощо)	і	які	будуть	
щодня	 нагадувати	 нам	 про	 Слово	
Боже?	

•	 Як	 почитання	 Божого	 Слова	
проявляється	на	нашій	парафії?

•	 Чи	 моя	 парафія	 пропонує	 вивчення	
Святого	Письма?	Чи	я	знаю	програми	
вивчення	Святого	Письма,	які	я	можу	
запропонувати	на	нашій	парафії?

•	 Чи	 в	 мене	 є	 якійсь	 питання	 чи	
пропозиції,	які	виникли	під	час	мого	
особистого	читання	Біблії	чи	читання	
в	родині,	про	які	я	можу	поговорити	зі	
своїм	священиком?

•	 Чи	 на	 моїй	 парафіє	 є	 програма	
Покоління	віри?	Чи	я	беру	в	ній	участь?	
Що	я	можу	зробити,	щоб	запровадити	
цю	програму	на	своїй	парафії?

•	 Чи	 я	 можу	 зробити	 зміни	 у	 своєму	
розкладі,	 щоб	 брати	 участь	 в	
конференціях,	 робочих	 групах	
і	 семінарах	 зі	 Святого	 Письма	 і	
катехизму,	 які	 організовуються	 в	
різний	час?

•	 Чи	 моя	 парафія	 відкрита	 до	 того,	
щоб	 дозволити	 нашому	 духовенству	
самим	проходити	 постійні	формації?	
Що	я	чи	ми	можемо	зробити,	щоб	так	
було?Немає	сумніву	в	тому,	що	Святе	

Письмо	є	в	центрі	християнської	
віри	в	Ісуса	Христа	як	Сина	Божо-
го.	Вивчення	Божого	Слова	є	сут-
тєвим	для	пізнання	Божого	плану	
нашого	 спасіння.	 Ми	 пізнаємо	
Христа	 шляхом	 пізнання	 Його	
Слова	і	розуміння	Його	вчення.	

Ми	запрошуємо	кожну	особу	і	
кожну	 сім’ю	відкрити	чи	 заново	
відкривати	 для	 себе	 Священне	
Писання	 шляхом	 регулярного	

читання	 і	 роздумів.	 Ми	 заохочуємо	 організувати	
на	наших	парафіях	регулярне	вивчення	Біблії,	що	
включатиме	як	Новий,	так	і	Старий	Завіт,	забезпе-
чити	уроки	катехизму	необхідними	біблійними	ма-
теріалами,	роблячи	основний	наголос	на	історіях	і	
притчах	Ісуса.	Ми	заохочуємо	не	лише	допомагати	

навчати	інших,	але	й	самим	шукати	допомоги	в	ін-
ших	для	зростання	нашої	власної	віри.	

Крім	 вивчення	Слова	 Божого,	 знання	 про	 нашу	
віру	живиться	 і	 поглиблюється	 завдяки	постійній	
катехизації.	 Сьогодні	 ми	 свідомі	 потреби	 постій-
ного	 поглиблення	 віри	 в	 однаковій	 мірі	 серед	 ді-
тей,	підлітків,	молоді,	дорослих	і	старших	–	від	на-
родження	до	самої	смерті.	Як	українські	католики,	
ми	повинні	взяти	за	основу	ті	матеріали	для	своїх	
катехитичних	 наук,	 які	 відповідають	 нашій	 Схід-
ній	християнській	духовній	спадщині.	З	огляду	на	
основні	завдання	катехизму,	ми	будемо	використо-
вувати	наступні	програми	катехизації:	Бог є з нами	
для	дітей	 і	молоді	та	Покоління віри для Візантій-
ських церков	–	п’ятирічна	програма,	яка	гуртує	цілу	
парафіяльну	родину	через	принцип	залучення	різ-
них	поколінь.	Ми	так	само	розробимо	Обряд хрис-
тиянського втаємничення	 дорослих	для	вжитку	в	

•	 Яким	 чином	 я	 можу	 краще	 брати	
участь	 у	 недільній	 Божественній	
Літургії?	Як	часто	мирські	клопоти	
відволікають	мене	на	Літургії?

•	 Як	часто	я	роблю	іспит	совісті?
•	 Як	 часто	 я	 плекаю	 свій	 стосунок	 з	

Господом	через	прийняття	прощен-
ня	на	Сповіді?

•	 Чи	 я	 прагну	 пізнавати	 Бога	 через	
молитву?

•	 Чи	я	коли-небудь	брав	участь	у	Бо-
жественній	 Літургії	 на	 своїй	 пара-
фії?

•	 Чи	 я	 розглядав	 можливість	 бути	
читцем?

•	 Чи	 є	 якийсь	 спосіб,	 в	 який	 ми,	 як	
сім’я,	 можемо	 поширити	 Боже-

ственну	 Літургію	 на	 нашу	 сімейну	
молитву	вдома?

•	 Чи	 ми	 відкриті	 до	 особливого	 по-
кликання	 когось	 з	 наших	 дітей	 у	
Церкві?	Чому	так	або	чому	ні?

•	 В	 який	 спосіб	 наша	 парафія	 може	
заохочувати	покликання?

•	 В	який	спосіб	наша	віра	може	допо-
могти	 нам	 вдосконалити	 наше	 по-
дружжя?

•	 Чи	 я	 можу	 допомагати	 проводити	
передшлюбні	 науки	 на	 своїй	 пара-
фії?

•	 Чи	таїнства	Християнського	Втаєм-
ничення	 святкуються	 в	 неділю	 на	
моїй	парафії?

•	 Чи	я	можу	допомогти	у	проведенні	

наук	перед	хрещенням?
•	 Чи	в	нас	є	регулярна	можливість	для	

сповіді	на	нашій	парафії?
•	 Чи	ми	молимося	за	хворих	на	нашій	

парафії?	Чи	ми	їх	провідуємо?	Чи	ми	
можемо	допомагати	нашому	свяще-
никові	в	уділенні	тайни	Миропома-
зання?

•	 Чи	ми	вважаємо	ікони	невід’ємною	
частиною	нашої	віри	і	богослужінь?

•	 Чи	інтер’єр	нашої	церковної	будівлі	
допомагає	нам	відповідати	на	Божу	
любов,	 возносячи	 нас	 поза	 межі	
мирських	клопотів?

Коли	ми	пізнали	Христа,	ми	від-
чуваємо	 потребу	 поглиблювати	
свою	любов	до	Нього	через	молитву	
і	святкування	Божого	Слова,	Святі	
Таїнства	та	нашу	Східну	духовність.	

Коли	 ми	 слухаємо Слово Боже,	
ми	отримуємо	запрошення	наново	
відкрити	Святе	Письмо,	щоб	воно	
стало	 життєдайною зустріччю з 
Богом.	Коли	ми	проголошуємо Сло-
во Боже,	ми	покликані	проповіду-
вати	Євангеліє	починаючи	з	наших	

сімей	і	друзів.	Добре	мати	сімейну	Біблію	в	себе	вдо-
ма,	відвести	 їй	особливе	 і	почесне	місце	 і	регулярно	
пити	з	її	життєдайних	джерел.	Ми	повинні	розуміти	
і	цінувати	те,	що	Слово	Боже	є	невід’ємною	часткою	

Божественної	Літургії,	з	якої	випливає	Євхаристія	–	у	
Божественній	Літургії	ми	зустрічаємося	з	Живим	Бо-
гом	у	Слові	Божому,	тобто	у	Слові,	що	стало	Тілом,	а	в	
Євхаристії	у	Тілі	і	Крові	Ісуса.	

Літургія	 –	 це	 передовсім	 святкування	 таїнства	 на-
шого	спасіння,	звершеного	в	страстях,	смерті	і	воскре-
сінні	Ісуса	Христа,	через	Святого	Духа,	що	робить	нас	
дітьми	Отця.	Ця	тайна	передається	нам	через	видимі	
знаки	Таїнств.

Ми	запрошуємо	сім’ї	та	парафії	наново	відкрити	для	
себе	і	відновити	неділю	як	День	Господній,	разом	з	ак-
тивною	 участю	 у	 Божественній	 Літургії	 і	 прийнятті	
Пресвятої	Євхаристії	–	джерела	і	вершини	нашої	віри.	
Новий	Завіт	 і	Послання	Апостолів	 зробить	читання	
зрозумілішими	для	сучасних	слухачів.

Пізнавати Бога

Слово

Любити Бога

Євхаристія

Заклик до дії

Українській	 Католицькій	 Церкві,	 а	 також	 матеріа-
ли	 для	 постійного	 зростання	 віри	 християнського	
життя,	в	центрі	якого	–	тайна	воплочення	Христа.	

Щоб	 виховати	 християнина	 потрібна	 ціла	 пара-
фія.	Батьки	є	завжди	першими	вчителями	своїх	ді-
тей	в	питаннях	віри	і	моралі.	Дідусі	і	бабусі	так	само	
допомагають	своїм	онукам	зростати	у	вірі.	Дякува-
ти	Богу,	на	парафіях	 активно	трудяться	вчителі	 та	
катехити	Недільної	школи.	Молодь	найбільше	від-

гукується,	 коли	 їм	 дати	можливість	проявити	 свої	
дари	 і	 таланти,	 у	 тому	 числі	 й	 під	 час	 формацій.	
Мета	програми	Молодь	 євангелізує	молодь	погли-
блювати	навики	наших	молодих	людей	і	залучати	їх	
до	місії	 євангелізації	 серед	 їхніх	ровесників.	Духо-
венство	і	монашество	не	лише	допомагають	у	фор-
мації	інших,	але	й	самі	потребують	постійної	фор-
мації,	 наставництва	 і	 провідництва.	 Ціла	 місцева	
церква	 бере	 участь	 у	 постійній	 формації	 кожного	
члена	Христового	Тіла.		

“Попливи на глибінь, і закиньте на полов свій невід” 
(Лука 5,4)

Ми	відновимо	обряд	одночасного	уділення	трьох	
таїнств	Християнського	Втаємничення	Хрещення,	
Миропомазання	 та	 Євхаристії,	 навіть	 для	 ново-
народжених.	 А	 також	 відродимо	 давню	 традицію	
хрещення	шляхом	 триразового	 занурення	 у	 воду.	
Через	Християнське	Втаємничення	ми	 стаємо	од-
ним	з	Христом	і	Його	Тілом	–	Церквою.	Саме	тому	
ці	таїнства	найкраще	святкувати	в	неділю	чи	свято	
у	присутності	більшої	спільноти	вірних.	

Ми	заохочуємо	 і	цінуємо	покликання	до	свяще-
ничих	і	дияконських	чинів,	а	також	до	монашества.	
Ми	 вдосконалимо	 передшлюбні	 науки	 і	 духовне	
наставництво	 для	 подружніх	 пар,	 що	 сприятиме	
освяченню	різних	моментів	їхнього	життя.	

Парафії	є	покликаними	наголошувати	на	момен-
тах	 літургійної	 молитви	 покаяльного	 характеру	 і	
вони	 мають	 регулярно	 забезпечувати	 можливість	
для	сповіді.	Священики	і	парафіяни,	які	співпрацю-
ють	разом	з	ними,	повинні	відродити	пасторальні	
практики	 відвідування	 хворих	 і	 людей	 похилого	
віку,	а	також	уділення	таїнства	миропомазання	для	
тяжкохворих.	

Багатостороннє	вдосконалення	нашого	духовно-
го	життя	допоможе	нам	краще	відповісти	на	Божу	
любов.	Молитва	–	це	досвід	присутності	Бога	в	яко-

му	ми	торкаємося	Його	серця.	Планується	видання	
нової	праці	Навчи мене молитися,	яка	має	на	меті	
допомогти	нам	наново	відкрити	«школу	молитви».	
Ми	можемо	освятити	цілий	 день	 беручи	 участь	 в	
Божественній	 Літургії	 –	 особливого	 молитовного	
джерела,	що	живить	 нас.	Єпархіальна	 комісія	Са-
крального	 мистецтва	 буде	 консультувати	 парафії	
щодо	того,	які	 зміни	можна	було	б	запровадити	в	
церкві	 відповідно	 до	 Східної	 традиції,	 особливо	
щодо	ікон.

Заклик до дії

Хрещення зануренням у воді


