Стратегія розвитку соціального служіння УГКЦ
Пріоритети на 2017-2020 рр.

"Що ви зробили одному з моїх братів найменших –ви мені зробили (Мт. 25, 40)

 Плекання духу жертовності та соціальної відповідальності /свідчення
 Служіння: кола вiдповiдальностi за потребуючих i спосiб допомоги
(спектр і якість)
 Розвиток структур для служiння та Координація з iншими структурами
Відповідно на парафіяльному рівні втілення Стратегії може полягати в таких
напрямках:
1. Презентації, проповіді, свідчення про потребу соціального служіння в
парафіяльній спільноті (Євангелiзувати про служiння):
• Виконуючи рішення Синоду єпископів УГКЦ, заохочувати до соціального
служіння вірних УГКЦ та плекати в них дух жертовності й милосердя такими
заходами:
а) в неділю Блудного сина – День особливої опіки над в’язнями;
б) в М’ясопусну неділю – День соціального служіння та благодійності;
в) дні між вказаними вище неділями проголосити Соціальними днями і
проводити в той час у парафіях відповідні просвітницькі й благодійні
заходи (традиція започаткована Митрополитом Андреєм);
г) проводити у визначений правлячим єпископом час збори пожертв на
соціальні ініціативи парафії та єпархії.
• Ознайомити вірних з Посинодальним посланням «Служіння ближньому Дияконія – в житті УГКЦ»
• Використовувати матеріал у програмі «Живої парафії» щодо соціального
служіння: Пастирський лист Блаженнішого Святослава, Інстґрументум лаборіс
для духовенства, «Допоміжні матеріали» для мирян, Посібник з Пасторального
планування, «Управління дарами» .
• Запрошувати представників різних соціальних ініціатив до парафії для
свідчень-презентацій.
2. Виявлення місцевих соціальних проблем і потреб. Пошук ресурсів.
Визначення сфер та методів діяльності.
• У парафільній спільноті обговорити різні кола відповідальності і солідарності:
1) наша парафія/наш мікрорайон чи наше місто;
2) наша єпархія, митрополія / наша країна;
3) УГКЦ у світі, Католицька Церква, інші християнські спільноти / світова
спільнота (особливо у випадках наглої потреби)
• Провести пасторальне планування соціального служіння (з залученням мирян),
беручи до уваги ці кола відповідальнсоті та солідарності.
3. Визначення відповідальних осіб. Залучення парафіян. Співпраця з іншими
організаціями.
• Рекомендувати парохам і адміністраторам парафій призначити у кожній
парафії (пасторальній раді) особу відповідальну за соціальне служіння.
• Активізувати та навчати парафіян і волонтерів з усіх парафіяльних спільнот.
• Співпрацювати з місцевим Карітасом.
• Співпрацювати з іншими парафіями, конфесіями, громадськими і державними
організаціями.
Вищезгаданий матеріал можна знайти за цими посиланнями:
http://news.ugcc.ua/documents/sluzh%D0%86nnya_blizhnomu__diyakon%D0%86ya__v_zhitt%D0%86_ugkts_77861.html
http://www.vydannya-pc.com/zhiva-parafiya-mistse-zustrichi-z-zhivim-khristom/

