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Львів, 13 вересня 2017 р. 
Вих. № 17 / 032 

 
Блаженнішому Патріарху Святославу, Отцю і Главі УГКЦ 
Високопреосвященним та Преосвященним Владикам, 
Головам Єпархіальних (екзархальних) катехитичних комісій, 
Настоятелям монаших чинів та згромаджень, 
Всечеснішим та Всесвітлішим отцям, 
Катехитам 
 
Слава Ісусу Христу! 
 

Дорогі співпрацівники в катехитичному служінні! 
 

Подаємо Вам інформацію про головні події та заходи Патріаршої 
катехитичної комісії. 

Синод Єпископів цього року багато часу присвятив Літургійному та 
молитовному життю УГКЦ. Особливу увагу звертаємо на те, щоб ми в 
катехитичному служінні плекали особисте молитовне, духовне, літургійне життя 
і в цьому дусі виховували всіх, до кого посилає нас Церква. В наших катехитичних 
програмах важливо підкреслити і проводити літургійну катехизу, бо це пріоритет 
нашого служіння. 

Боже Слово, біблійний апостолят: кожного року опрацьовуємо програму 
та коментуємо одне Євангеліє. Цього року готуємо переклади Євангелія від Луки, 
яке запрошуємо використовувати у 
біблійних спільнотах. Для 
поглибленого вивчення Святого 
Письма розпочався проект перекладу 
Міжнародного біблійного коментаря; 
вже вийшли друком два перші томи із 
шести.  

Катехизм «Христос – наша 
Пасха» вийшов друком понад шість 
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років тому. Блаженніший Святослав закликав до іспиту сумління: як Катехизм 
втілюється в наше життя, як вивчаємо його на катехизі, чи кожна родина має його 
вдома, чи Катехизм інтегрований в програми духовних навчальних закладів? 
Патріарша катехитична комісія супроводила переклади та друк Катехизму на 
наступні мови: португальську, російську, англійську. Тепер готується до друку 
Катехизм іспанською та словацькою мовами; тривають переклади на румунську, 
французьку, польську, німецьку, італійську. Катехизм УГКЦ «Христос – наша 
Пасха» - офіційне вчення Церкви. Сьогодні аналізуємо наші програми, які повинні 
покликатися на нього.  

Дякуємо катехитичним комісіям Митрополії Канади, які опрацювали 
матеріали для вивчення Катехизму УГКЦ «Христос – наша Пасха» англійською 
мовою та помісти на веб-сайті www.royaldoors.net, які запрошую Вас активно 
використовувати. Це дуже потрібний і актуальний спосіб катехизувати сьогодні. 
Запрошуємо Вас черпати інформацію теж із сайту Патріаршої катехитичної 
комісії за адресою www.pcc.ugcc.org.ua.  

Катехизм для молоді. Цього року було представлено напрацювання до 
катехизму молоді «Ми йдемо з Христом». Синод благословив подальшу працю 
робочої групи. 

У 2018 році відбудеться конкурс сучасної релігійної пісні «Пісня серця» на 
тему «Радіємо у Господі!», за допомогою якого катехизуємо дітей та родини. 
Запрошуємо до плідної співпраці – це нагода об’єднати дітей у єпархії, у країнах, 
де немає наших структур, українські школи. Допоможімо зростати талановитим 
дітям.  

Синод Єпископів наполягає на важливості катехизації у кожній єпархії, 
парафії. Хочу звернути увагу на ґрунтовну базову та постійну формацію 
катехитів, творення спільнот катехитів. Ми вдячні всім мирянам, які 
посвячуються катехитичному служінню. Голови катехитичних комісій повинні 
подбати, щоб особи, які вже катехизують, але ще не мають формації – її отримали. 
А також подбати про удосконалення катехитичної освіти осіб, які здобули освіту 
раніше, щоб їхні знання відповідали вимогам часту та актуальному вченню 
Церкви. 

Особлива потреба сьогодні постає в катехизації усіх вікових категорій, а 
особливо – дорослих. Хочемо підкреслити, що катехизація є не тільки для дітей, 
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а теж потрібно звернути увагу на всі вікові категорії, які прагнуть глибше пізнати 
свою віру, тому закликаємо вишколювати катехитів для праці з ними. 

Вітаємо створення нової єпархії та нового єпископа Владику Йосафата 
Мощича у Чернівецькій єпархії. Сподіваємося, що катехитичні структури там 
плідно запрацюють.  

З радістю хочу повідомити Вас, що головною темою Синоду, який буде 
відбуватися у вересні 2018 року буде тема «Боже Слово і катехизація». Синод 
Єпископів, що відбувся у Львові у вересні 2017р., постановив: призначити 
відповідальними за приготування головної Преосвященного Владику Петра 
(Стасюка) і Преосвященного Владику Давида (Мотюка). Владика Давид (Мотюк) 
радо дав згоду співпрацювати з Патріаршою катехитичною комісією. 

В рамках підготовки до головної теми Синоду у 2018р. Патріарша 
катехитична комісія вже проводить конференції, метою яких є ознайомитися зі 
станом катехизації та накреслити пріоритети на наступні 10 років. Такі 
конференції відбулися вже в Бразилії та Україні, наступні відбудуться у США та 
Канаді. 

Просимо катехитів молитовно супроводити цю підготовку до Синоду, 
подавати свої пропозиції та думки. 

З молитвою і вдячністю, 

 

 

+ ПЕТРО (Стасюк) 
Голова Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ 


