
 

Перехід від утримання парафії до місійної діяльності 
Обнова нашої парафіяльної культури 

 
Коли ми думаємо про "місійну діяльність" в Церкві, у багатьох людей часто виникають 
асоціації із священиками місіонарями та богопосвяченими особами, які євангелізують 

народи у далеких країнах, які раніше ніколи не чули Євангелія. Ми не завжди бачимо наші 
парафії, як дозрілий місійний грунт. 

 
Проте, якщо ми звернемо увагу на це протягом десятиліть, то зрозуміємо, що американське 
суспільство стало менш релігійним, і менше людей відвідують недільні богослуження. 
Одна з найбільш зростаючих груп населення у віці 18-29 років - це ті особи, які 
ідентифікують себе, як такі, що не мають жодної "релігійної приналежності". Додайте до 
цього, що багато українців католиків в Америці переїхали з міст, де вони виростали, у 
пошуках праці та кращого майбутнього. Це створює багато викликів для існуючих 
парафіяльних спільнот. 
 
Однак, будь-який виклик приносить можливість. Наші парафії можуть стати більш живими, 
формуючи місійну культуру. Місійна культура - це культура, пріорітетним завданням якої 
є виходити у світ та запрошувати до себе людей, які, можливо, не належать до Української 
Католицької Церкви, які можуть жити біля наших парафій. Місійна парафія нагадує 
форпост у пустелі, де церква виходить у світ та запрошує людей до спілкування з Ісусом і 
Його Церквою. 
 
На противагу цьому, ставиться парафія, у якій всі зусилля спрямовані лише на її утримання, 
щоб зберегти статус-кво, тобто залишити все так, як є, cподіваючись, що щось зміниться. 
Можливо, тисячі емігрантів з України раптом шукатимуть роботу та заповнять наші ряди 
знову, і все буде добре? 
 
Перехід від утримання до місійності вимагає зміни серця та пасторального навернення з 
боку наших священослужителів і вірних. Це вимагає зміни наших пріорітетів та 
парафіяльної культури. Навіть, Папа Франциск спонукає нас думати таким чином: "Я мрію 
про "місійний варіант", тобто про такий місійний імпульс, здатний змінити все, щоб 
церковні практики, способи робити речі, часи і графіки, мову та структури можна було б 
достосовувати відповідно до євангелізації сьогоднішнього світу, а не для свого 
самозбереження. Оновлення церковних структур через пасторальним навернення, можна 
зрозуміти тільки в світлі спрямування їх до місійності. Чи готові ми відходити від глибокої 
етнічної ідентичності, яка визначає цінності та пріорітети парафіяльного життя в нашій 
Церкві? 
 
• Чи готові ми стати Церквою, яка запрошує усіх до себе, особливо бідних та безправних, 
які живуть біля багатьох наших існуючих громад? 
 
• Чи ми відкриті служити мовами, якими спілкуються більшість людей, тобто англійською 
та іспанською, чи ми ще не готові до таких змін? І, що потрібно нам робити не тільки для 
виживання, але й для процвітання наших парафіяльних спільнот? 
 


