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3. Щоб заохочувати до соціального служіння вірних УГКЦ та плекати в них дух 
жертовності й милосердя, проголосити в усій УГКЦ: 

а) неділю Блудного сина – Днем особливої опіки над в’язнями; 
б) М’ясопусну неділю – Днем соціального служіння та благодійності; 
в) Відновлюючи традицію Суспільних днів, започатковану праведним митрополитом 
Андреєм Шептицьким, дні між вказаними в попередніх пунктах неділями 
проголосити Соціальними днями і проводити в той час у парафіях відповідні 
просвітницькі й благодійні заходи; 
г) рекомендувати правлячим єпископам проводити у визначений ними час збори 
пожертв на соціальні ініціативи парафій та єпархій. 

4. Затвердити Стратегію соціального служіння УГКЦ. 
5. Задля кращої координації та розвитку соціального служіння в УГКЦ: 

а) створити у Патріаршій курії Відділ соціального служіння УГКЦ; 
б) просити Главу і Отця УГКЦ затвердити Положення про цей Відділ. 

6. Доручити Відділу соціального служіння УГКЦ опрацювати Програму розвитку 
соціального служіння УГКЦ. 
7. Доручити Відділу соціального служіння УГКЦ у співпраці з Патріаршою комісією у 
справах духовенства та Комісією кадрового забезпечення і керівництвом церковних 
навчальних установ, особливо семінарій, здійснити такі заходи: 

а) проаналізувати досвід викладання пасторального богослов’я та соціальної 
доктрини Церкви в навчальних закладах УГКЦ і подбати про вдосконалення програм 
із цих дисциплін відповідно до сучасних потреб; 
б) забезпечити студентам проходження практики із соціального служіння у місцевих 
організаціях «Карітасу» чи інших подібних церковних установах та організаціях; 
в) використовувати в навчальному процесі опрацьовані й видані структурами 
Патріаршої курії навчально-методичні матеріали щодо різних аспектів соціального 
служіння; 
г) розробити і впровадити навчальні програми підвищення кваліфікації для 
відповідальних за соціальне служіння, а також для всіх душпастирів; 
ґ) скеровувати студентів здобувати вищу освіту у сфері соціального служіння в 
навчальні заклади Католицької Церкви за кордоном. 

8. У порядку денному кожного Синоду Єпископів УГКЦ передбачити розгляд визначених 
питань соціального служіння в УГКЦ. 

 

ПОСТАНОВИ Сімдесяттретьої сесії Синоду Єпископів Києво-Галицького 
Верховного Архиєпископства УГКЦ, 18-19 листопада 2016 року Божого, 

Львів 

2. Для покращення соціального служіння в Києво-Галицькому Верховному Архиєпископстві 
УГКЦ: 

А. Взяти до уваги звіт про теперішній стан соціального служіння у Верховному 
Архиєпископстві. 
Б. Просити єпархіальних єпископів Верховного Архиєпископства призначити у своїх 
єпархіях і екзархатах відповідальних за соціальнеслужіння. 
В. Доручити парохам і адміністраторам парафій Верховного Архиєпископства 
призначити у кожній парафії особу відповідальну за соціальне служіння. 


