
Резолюції VI сесії Патріаршого Собору УГКЦ 
Ми, делегати VI сесії Патріаршого Собору УГКЦ, зібрані в м. Івано-Франківську на Прикарпатті 
25–27 серпня 2015 року під головуванням Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, 
обговорюючи тему «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом», розробили певні напрямки 
для оновлення життя нашої Церкви в Україні та на поселеннях. 

Своєю присутністю на Соборі ми засвідчуємо, що саме в парафії вірні найчастіше 
зустрічаються з Христом через християнське навчання, спільну молитву і служіння ближньому. 
Плекаючи та оживляючи парафіяльне життя, ми тим самим оживляємо всю Церкву. З огляду на 
це подаємо такі пропозиції поділені на три рівні: патріарший, єпархіальний, парафіяльний. 

Тема «Літургія» 
Патріарший рівень: 

1.     Один із наступних років (через рік-два) в Українській Греко-Католицькій Церкві присвятити 
літургійному життю Церкви. 

2.     Для щорічного поминання дня освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві: 

А) встановити 18 (5) серпня свято Дня освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового в 
Києві; 

Б) доручити Патріаршій літургійній комісії укласти і подати на затвердження службу цього свята. 

1.     Опрацювати відповідні коментарі та пояснення до богослужбових текстів. 

2.     Завершити переклади і видання літургійних книг, необхідних для звершення богослужіння 
(мінея, тріодь). 

3.     Створити централізоване видання літургійних текстів та інших матеріалів, в тому числі іншими 
мовами. 

4.     Доопрацювати требник, звертаючи особливу увагу на чини, які є актуальними в сучасному 
душпастирстві. 

5.     Уніфікувати і впорядкувати різними мовами богослужбові тексти для духовенства і мирян. 

6.      Опрацювати та видати літургійні служби українським святим ХХ століття. 

7.      Заохочувати священнослужителів звершувати Таїнства Християнського Втаємничення під час 
Божественної Літургії. 

8.      Дослідити пропозицію повернення у Божественну Літургію практик промовляння вголос 
текстів тихих молитов та поцілунку миру. 

9.      Наголосити на обов’язку у звершенні Божественної Літургії та інших богослужінь 
дотримуватися приписів літургійних книг УГКЦ та застерегти священнослужителів від самовільних 
змін. (Компетенція вносити будь-які зміни належить виключно Отцю і Главі Церкви за згодою 
Священного Синоду Єпископів УГКЦ). 



10.   Закликати священнослужителів до старанного та уважного звершення богослужінь (виразно 
вимовляти тексти молитов, слідкувати за неспішністю літургійних рухів, належною поставою, 
охайністю священичих риз тощо). 

11.   Впроваджувати Божественну Літургію за участю дітей та опрацювати  рекомендації для її 
звершення. 

12.   Звернути увагу на курсах з літургійного богослов’я в духовних семінаріях на важливість краси 
храму й естетики у звершенні богослужінь. 

13.   Звернути увагу на молитовну та літургійну формацію семінаристів. 

14.   Подбати про професійний вишкіл і постійну формацію дяків/читців та створити інтернет-
ресурси для заочного навчання дяків. 

15.   Рекомендуємо створити єдину ресурсну базу УГКЦ, де б містилися всі допоміжні матеріали 
для богослужінь. Популяризувати богослужбові тексти через офіційні медіа-ресурси УГКЦ. 

16.   Закликати священнослужителів служити Божественну Літургію щоденно (де це є можливо). 

17.   Доповнити існуючу онлайн-платформу «Дивенсвіт» богослужбовими текстами на різними 
мовами з врахуванням різних церковних календарів. 

Єпархіальний  рівень: 

1.     Видати у формі рекомендацій приписи щодо поведінки вірних під час Божественної Літургії та 
інших богослужінь; пояснювати вірним, як плекати благочестя у поведінці, одязі та поставі в храмі. 

2.     Просити єпархіальних єпископів, щоб їхні катедральні храми були зразком богослужінь та 
молитовного життя. 

3.     Просити єпархіальних єпископів ретельніше наглядати за дотриманням архітектурних норм, 
внутрішнього оздоблення та розписів храмів, відповідно до церковних приписів та традицій, і в цій 
ділянці тісніше співпрацювати з єпархіальною комісією сакрального мистецтва та архітектури. 

  

Парафіяльний рівень: 

1.     Запроваджувати у парафіях літургійні катехизи та проповіді. Розробити виховну стратегію з 
пояснення богослужінь для вірних, вибираючи зручний час та спосіб (перед або після Божественної 
Літургії, роздаючи друковані коментарі, пояснення, залучаючи вишколених мирян). 

2.     Дбати про красу літургійного співу, звертати увагу на дикцію, виразність мови дяка, належне 
озвучення, заохочувати усіх вірних до участі у співі на богослужіннях. 

3.     Залучити дітей до літургійного життя у парафії, доручаючи їм різні обов’язки. 

4.     Подбати, про наявність у парафіяльній спільноті літургійних книг та забезпечення вірних 
текстами богослужінь, які здійснюються на парафії. 

  



Тема «Молитва» 
Патріарший рівень: 

1.     Заохочувати вірних свідчити про важливість молитви в їхньому житті. 

2.     Звернути особливу увагу на виховання любові до молитви, на вивчення нашої літургійної та 
молитовної спадщини. 

3.     Заохочувати усіх вірних до практикування Ісусової молитви як особисто, так і  в спільноті. 

Єпархіальний рівень: 

1.     Готувати вірних до богослужінь, пояснюючи їхнє значення та красу. 

2.     Використовувати соціальні медіа для розсилання прохань про молитву. 

3.     Відродити практику використання дзвонів, які закликають до спільної молитви в певний час. 

4.     Впроваджувати систематичну формаційну освіту для діючих молитовних спільнот. 

5.     Заохочувати у єпархіях через телебачення і радіо звертати увагу на важливість молитви та 
організувати трансляцію молитовного правила Церкви. 

6.     Єпархіальним єпископам  щоб під час єпископської візитації парафій звернути більшу увагу на 
спілкування з мирянами і спільну молитву. 

Парафіяльний рівень: 

1.     Закликати священнослужителів давати особистий молитовний приклад парафіяльній 
спільноті. 

2.     Заохочувати дітей і молодь до активної участі у парафіяльних богослужіннях та виховувати їх 
у цьому дусі. 

3.     Сприяти, щоб молитва й інші богослужіння у парафіях відбувались у зручний час для людей, а 
також увечері. 

4.     У парафіях створювати братства для чоловіків та дбати про їхню духовну формацію. 
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