
 

 
 

 

	 		
	
	
	
	
	
	
	 	
	

	
Філадельфійська	Митрополія	і	Архиєпархія	

Української	Католицької	Церкви	
Аналіз,	Підсумки	та	Звіти	

	
Цей	документ	містить	інформацію	про:	
	
1 Засідання	№1	(28	жовтня	2019	року):	Тематичний	аналіз,	ст.	2	
Це	 засідання	 відбулося	 в	 соборі	 Непорочного	 Зачаття,	 і	 в	 ньому	 взяли	 участь	 194	
делегати.	 Відштовхуючись	 від	 теми	 «сопричастя-єдність»,	 запланованої	 для	
Патріаршого	Собору	2020	року,	делегатів	попросили	обміркувати	тему	позитивного	
та	негативного	досвіду	сопричастя-єдності	на	парафіяльному	та	архипархіальному	
рівнях	та	відповідно	запропонувати	шляхи	її	зміцнення.	
	
2 Засідання	№2	 (7	 грудня	 2019	 року):	 Дари	 мирян,	 Підсумок	 звітів	 окремих	

столів	ст.12	
Це	 засідання	 відбулося	 на	 парафії	 Архангела	Михаїла	 в	 Дженкінтауні,	 Пенсильванія.	
Його	відвідав	171	делегат.	На	засіданні	головною	темою	обговорення	була	роль	мирян	
щодо	 перших	 трьох	 елементів	 програми	 УГКЦ	 «Жива	 парафія»:	 Слово	 Боже-
Катехизація,	 Літургія	 та	 Молитва,	 Служіння	 ближньому	 (Дияконія).	 Делегати	
роздумували	 над	 темою	 «Які	 дари	 миряни	 можуть	 запропонувати	 для	 потреб	 та	
місії	Архиєпархії»	відповідно	до	трьох	вищезгаданих	елементів.	
		
3 Засідання	№2	(9	грудня	2019	року):	Скринька	пропозицій,	ст.	18	
Також,	делегатам	дали	можливість	анонімно	записати	свої	пропозиції	та	вкинути	їх	
у	відповідну	скриньку.	У	підсумку	отримали	198	пропозицій	від	68	осіб.	
	
4 Засідання	№3	(Листопад-Грудень	2020):	Визначення	пріоритетів	/	COVID-19,	

ст.	36	
Наступного	року	після	засідання	у	грудні	2019,	в	розпал	пандемії	COVID-19	Архиєпархія	
вирішила	підвести	підсумки	ключових	пропозицій	двох	попередніх	засідань	у	форматі	
резолюцій	 та	 представити	 їх	 делегатам	 для	 визначення	 пріоритетів.	 Оскільки	
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провести	 спільне	 засідання	 було	 неможливо,	 провели	 чотири	 регіональні	 засідання,	
використовуючи	 платформу	 ZOOM.	 Ці	 регіональні	 зустрічі	 також	 включали	
тематичні	 обговорення	 про	 позитивні	 та	 негативні	 наслідки	 пандемії	 та	 ідеї	 як	
рухатись	далі,	зважаючи	на	набутий	досвід.	
	
5 Засідання	№4	(23	січня,	2021):	Звіт	підсумкового	ZOOM	засідання,	ст.	50	
На	 цьому	 ZOOM	 засіданні	 делегатів	 поділили	 на	 групи	 відповідно	 до	 деканатів	 та	
попросили:	 1)	 Висловити	 свої	 сподівання	 та	 очікування	 стосовно	 Архиєпархіальної	
Душпастирської	 Ради,	 2)	 Запропонувати	 двох	 кандидатів	 з	 кожного	 деканату,	 аби	
сформувати	комітет	Архиєпархіальної	Душпастирської	Ради.	
	

Уклав:	о.	Андрій	Онуферко,	доктор	богослов’я,		
секретар	Собору	

25	 лютого,	 2021	
	
	

1.	Засідання	1:	Тематичний	аналіз	(28	жовтня,	2019)	

Цей	 тематичний	 аналіз	 слідує	 за	 логікою	 основних	 елементів	 програми	 «Жива	
парафія».	 Оскільки	 ці	 елементи	 можна	 з	 легкістю	 застосувати	 для	 церковного	
служіння	 на	 різних	 рівнях,	 вони	 використовуються	 як	 і	 на	 парафіяльному	 (1	 група),	
так	і	на	Архиєпархіальному	(2	група)	рівнях.	

1) Катехизація	/	Слово	Боже.	Всі	форми	навчання	віри.	ПОКЛИКАНІ	ЗРОСТАТИ	У	
ВІРІ.	

2) Літургія	та	Молитва.	Таїнства	у	житті	Церкви	та	всі	форми	особистої	та	
спільнотної	молитви.	ПОКЛИКАНІ	ЗРОСТАТИ	В	СВЯТОСТІ.	

3) Служіння	ближньому	(Дияконія):	Всі	форми	благодійності	та	залучення	до	
соціального	 служіння	 Церкви,	 в	 рамках	 католицької	 спільноти	 та	 поза	 нею.	
ПОКЛИКАНІ	ЗРОСТАТИ	У	СЛУЖІННІ	ІНШИМ	

4) Лідерство-Управління	 дарами:	 Всі	 форми	 лідерства-управління	 дарами	 (як	
духовенства,	 так	 і	 мирян),	 співпраця	 та	 планування	 в	 управлінні	 та	 діленні	
особистими	та	матеріальними	дарами	(час,	таланти	та	скарби)	заради	місії	
Церкви.	ПОКЛИКАНІ	ВІДДАВАТИ	ТА	ПРАЦЮВАТИ	РАЗОМ.	

5) Сопричастя-єдність:	 Зусилля,	 що	 необхідні	 для	 побудови	 спільноти	 і	
християнського	 братерства	 чи	 для	 відновлення	 спільноти	 там,	 де	 вона	
зранена	чи	зламана	(екуменізм).	ПОКЛИКАНІ	БУТИ	ОДНИМ.	

6) Місійний	дух:	Включає	всі	форми	виходу	назовні,	 поширення	віри.	ПОКЛИКАНІ	
БУТИ	СВІДКАМИ	ХРИСТА	У	СВІТІ.	



 

 
 

 

Зауважимо,	що	багато	форм	діяльності	можуть	перетинатися	і	що	ці	категорії	слід	
розглядати	 як	 напрямні,	 а	 не	 абсолютні.	 Наприклад,	 канонічний	 або	 пастирський	
візит	Єпископа	є	 здійсненням	його	влади/відповідальності/управління	 (4),	 але	може	
також	включати	і	навчання	(1),	молитву	спільноти	(2),	дружню	трапезу	(5),	тощо.	

о.	АО	

ГРУПА	1	

1. Які	 позитивні	 прояви	 сопричастя	 та	 єдності	 Ви	 бачите	 в	 житті	 Вашої	
парафії?	

Діяльність	 Столи	 Жива	
парафія	

Недільна	школа,	катехизація,	навчання	релігії	 3,	7,	13,	15	 1	
Парафіяльна	школа	 3	 1	
Вивчення	Біблії	 7,	13	 1	
Приготування	до	Таїнств	 7	 1	
Парафіяльна	бібліотека	 13	 1	
Навчання	парафіян	різного	віку	 15	 1	
Добрі	проповіді	 19	 1	
Фільми	та	обговорення	 19	 1	
Обговорення	різноманітних	тем	після	Літургії	 23	 1	
Освячення	нової	церкви	 1	 2	
Літургія	та	інші	богослуження	 3,	7	 2	
Участь	дітей	на	літургії		 3	 2	
Залучення	мирян	до	літургійного	служіння	 5	 2	
Молитовні	зібрання	 7	 2	
Служба	в	Першу	Середу	 7	 2	
Практики	під	час	Великого	посту	 7	 2	
Список	молитов	онлайн	(включаючи	недільні	намірення)	 7	 2	
Хори	 15,	19	 2	
Благодійна	діяльність	 3	 3	
Залучення	мирян	до	благодійної	діяльності	 5	 3	
Збір	їжі	для	потребуючих	 7	 3	
Збір	одягу	для	потребуючих	 13	 3	
Пакунки	в	Україну	 13	 3	
Побудова	нової	церкви	–	стосується	всіх	 1,	 4	
Побудова	нового	осередку	для	громади	 1	 4	
Збір	коштів	 1,	3,	7,	11	 4	
Ліплення	та	продаж	вареників	та	іншої	їжі	 1,	13,	15	 4	
Аукціон	кошиків	 1	 4	
Спільне	вирішення	проблем,	спільна	праця	 3,	13	 4	
Пасторальні	та	Фінансові	ради,	добре	планування,	комітети,	 3,	7	 4	
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служіння	
Комунікація/співпраця	між	духовенством	та	вірними	 3,	19	 4	
Залучення	мирян	до	адміністрування	парафії	 5	 4	
Технічне	обслуговування	церкви	та	інших	приміщень	 7	 4	
Добрі	люди,	 активні	миряни	 (Маємо	добрих	гарних	людей,	
віруючих)		

9,	11	 4	

Добрі	 священники,	 якій	 вміло	 провадять	 (Маємо	 добрих	
священників)	

9,	 13,	 19,	
21	

4	

Активні	молоді	сім’ї	 13	 4	
Священники	допомагають	ліпити	вареники	 23	 4	
Парафіяльні	вечері	 15	 5	
Великодня	трапезна	–	досвід	аґапе	 1	 5	
Залучення	духовенства	до	ширшої	спільноти	 3	 5	
Нова	хвиля	долучається	до	спільноти	 3	 5	
Парафіяльні	танці	 3	 5	
Трапеза	після	Літургії	 3	 5	
Святкування	(парафія,	священник),	події	 7,	13	 5	
Літній	фестиваль	 7	 5	
Парафіяльні	зустрічі,	перекуски	 7,	11	 5	
Парафіяльний	сайт	 7	 5	
Прямі	відео-трансляції	 7	 5	
Парафіяльні	трапези,	Святвечір,	Великодній	обід	 7,	21,	23	 5	
Парафіяльний	базар	 7	 5	
Гостинність	до	людей	із	сусідніх	парафій	 7	 5	
Кава	після	Літургії	 7,	 15,	 19,	

23	
5	

Спільнота	Святого	Імені	 7	 5	
Facebook		 7	 5	
Спілкування	з	іншими	християнами	 11	 5	
Відчуття	спільноти	(всі	всіх	знають,	діляться	один	з	одним	
радощами	та	переживаннями)	

11	 5	

Родинні	історії	пов’язані	з	історією	парафією	 15	 5	
Спільні	проекти	зі	сусідніми	парафіями	 15	 5	
Щорічний	парафіяльний	фестиваль	 23	 5	
Жіноча	група	 23	 5	
Чоловіча	група	(Святого	Імені)	 23	 5	
Спільні	 чи	 особливі	 зацікавлення:	 ділимось,	 знаходимо	
однодумців	(наприклад	садівництво)	

25	 5	

Відкритість	до	зовнішніх	відвідувачів		 3	 6	
Залучення	волонтерів,	які	не	належать	до	парафії	 7	 6	
Волонтери,	що	зустрічають	людей	перед	Літургією	 7,	23	 6	
Парафіяльна	 зала	 доступна	 для	 використання	 ширшою	
спільнотою	

7	 6	



 

 
 

 

Парафії	відкриті	для	всіх	людей	 9,	21	 6	
	

2. Які	виклики/перешкоди	для	сопричастя	та	єдності	існують	у	житті	Вашої	
парафії?		

Діяльність	/	Ситуації	 Таблиці	
Жива	
Парафі
я	

Немає	катехизації	для	дорослих	 5	 1	
Не	використовуються	існуючі	матеріали	відповідно	до	віку		 5	 1	
Брак	релігійного	виховання	в	родинах	 9	 1	
Закрита	школа	 11	 1	
Недостатня	обізнаність	про	нашу	спільну	історію	 13	 1	
Нічого	не	відбувається	протягом	тижня	(навчання)	 19	 1	
Ментальність	«погугли»	затьмарила	справжнє	навчання	та	
катехизу.	Сліпа	віра	в	«факти	та	правду»	з	інтернету	

25	 1	

Молодь	не	відвідує	літургій	 1	 2	
Служби	надто	довгі	та	не	приваблюють	молодь	та	дітей	 11	 2	
Мобільні	телефони	в	церкві	 11	 2	
Проблеми	 з	 ідентичністю	 духовенства	 (Латинський	 обряд	
та	Східний	обряд)	

11	 2	

Все	менше	людей	відвідують	літургії	 13,	21	 2	
Не	вгамований	духовний	голод		 15	 2	
Нічого	не	відбувається	протягом	тижня	(духовність)	 19	 2	
Парафії	 не	 можуть	 заохотити	 молодь	 приходити	 на	
богослужіння		

21	 2	

Люди	 похилого	 віку	 потребують	 транспорту,	 щоб	
відвідувати	богослужіння	

7	 3	

Побудова	нової	церкви:	боротьба	за	лідерство,	ідеї,	фінанси	 1	 4	
Немає	церкви	 1	 4	
Роль	Пасторальних	Рад	має	бути	чіткішою	 5	 4	
Відсторонене	та	незацікавлене	духовенство	 7	 4	
Фінансова	скрута	 11,	15	 4	
Миряни	 не	 хочуть	 працювати	 (багато	 вождів,	 	 але	 немає	
індіанців!	)	

11	 4	

Мала	група	людей	виконує	всю	роботу	 13	 4	
Відсутня	 якісна	 комунікація	 між	 духовенством	 та	
парафіянами	

15	 4	

Церква	розташована	в	небезпечній	околиці	 19	 4	
Інформація	про	парафію	застаріла	та	недоступна	 19	 4	
Люди	 похилого	 віку	 не	 поінформовані	 (не	 користуються	
соціальними	мережами)	

19	 4	

Управлінський	стиль	священника	відвертає	людей		 21	 4	
Люди	 не	 підтримують	 священника	 у	 питаннях	 розвитку	 21	 4	
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парафії	
Мовні	та	культурні	розбіжності	 1,	 5,	 11,	

13,	 19,	 21,	
23	

5	

Старіюче	населення,	літні	члени	парафії	 5,	7,	23	 5	
Демографічні	 зміни	 (зменшення	 населення	 в	 сільській	
місцевості,	менше	дітей)	

7	 5	

Недільні	дитячі	спортивні	заняття	–	наші	конкуренти!	 7,	9,	11,	23	 5	
Локація	 церкви:	 люди	 більше	 не	 живуть	 поряд	 зі	 своєю	
церквою	(Ніхто	там	не	мешкає)	

9,	19,	23	 5	

Нічого	 не	 відбувається	 протягом	 тижня	 (соціальне	
служіння)	

19	 5	

Відмінність	між	поколіннями	 23	 5	
Негативна	сторона	соціальних	мереж:	люди	закриваються	в	
собі,	втрачають	відчуття	спільноти	

25	 5	

Непевність	щодо	того	як	приймати	нових	парафіян	 13	 6	
Немає	 відкритості	 до	 інших:	 латиноамериканців,	 римо-
католиків,	що	втратили	свою	церкву	

5,	23	 6	

Брак	 спілкування	 з	 	 людьми,	 що	 потребують	 церкви	 для	
важливих	життєвих	подій	(одруження,	хрещення,	похорон),	
але	не	беруть	активної	участі	в	житті	парафії	

23	 6	

	

3. Як	 можна	 зміцнювати	 та	 плекати	 сопричастя	 та	 єдність	 у	 наших	
парафіях?	

Поради/Пропозиції	 Таблиці	
Жива	
Парафі
я	

Нам	варто	використовувати	лише	одну	мову	в	нашій	церкві	
-	англійську	

17	 ?	

Більше	 вивчення	 і	 читання	 Біблії	 (і	 пояснення	 зв’язку	 з	
Літургією)	

1,	9,	19	 1	

Дискусії	 з	 молоддю.	 (Зустрічі	 з	 молоддю.	 Питання	 та	
відповіді)	

9	 1	

Більше	релігійної	літератури,	особливо	для	дітей	віком	8-11	
років	

9	 1	

Більше	пояснень	що	ми	робимо:	літургія,	ікони,	тощо	-	діти	
ТА	батьки	

11	 1	

Вчити	дітей	Біблії	 11	 1	
Заохочувати	батьків	бути	прикладом	віри	для	дітей	 11	 1	
Навчати	парафіян	щодо	питань	віри	(всі	вікові	групи)	 21,	23	 1	
Уроки	з	історії,	культури,	традицій	 21	 1	
Проповіді	скеровані	до	молоді	 21	 1	



 

 
 

 

Проповіді	щодо	викликів	в	сучасному	суспільстві	 21	 1	
Щотижневі	семінари	з	Католицької	доктрини	після	Літургії	 23	 1	
Навчати	молодь	української	культури	 23	 1	
Впровадити	Поцілунок	Миру	для	всіх		 5	 2	
Організувати	парафіяльні	молитовні	групи		 9	 2	
Спільна	діяльність	з	іншими	парафіями		 13	 2	
Літургія	КОЖНОЇ	неділі	та	КОЖНОГО	свята	 17	 2	
Ділитися	красою	нашої	літургійної	традиції	з	іншими	 17	 2	
Більше	активності	протягом	тижня	(богослужіння)	 19	 2	
Переглянути	 недільний	 розклад	 богослужінь,	 щоб	
підходило	молоді	

21	 2	

Місії	 під	 час	 Різдвяного	 та	 Великоднього	 постів	 (відкриті	
для	сусідніх	парафій)	

23	 2	

Додати	Єктенію	іспанською	 23	 2	
Система	 «друзів»	 для	 людей	 похилого	 віку	 (перевіряти	 чи	
все	гаразд)	

25	 3	

Відкрито	 обговорювати	 розбіжності,	 плекати	
взаєморозуміння	

1,	5	 4	

Візити	 єпископа	 (єпископ	 повинен	 знати/бути	
залученим/бути	присутнім	в	житті	парафії)	
	

5	 4	

Пробувати	різне,	але	бути	реалістами	 7	 4	
Продаж	 їжі,	 продаж	 різних	 дрібниць	 (щоб	 допомогти	
парафії	з	фінансами)	

7	 4	

Спільна	діяльність	з	іншими	парафіями	(для	збору	коштів)	 13	 4	
Священники	мають	бути	доступні	 для	парафіян,	 енергійні,	
сильні,	 вмотивовані,	 здатні	 працювати	 пліч-о-пліч	 з	
вірянами	

15	 4	

Розвивати	 відчуття	 фінансової	 відповідальності	 мирян	 за	
парафію	

17	 4	

Зробити	 опитування,	 щоб	 розпитати,	 які	 труднощі	
відвернули	людей	від	парафії	

21	 4	

Оновити	сайт	та	сторінки	в	соціальних	мережах	 7,	23	 4	
Краще	 використовувати	 бюлетені	 для	 інформування	щодо	
подій	на	парафії	

23	 4	

Церква	 має	 бути	 гостинною	 –	 сфокусувати	 активності	
навколо	життя	родини	

1	 5	

Побороти	культурні	розбіжності	 (стосується	 і	нових	членів	
спільноти,	і	старих)	

1	 5	

Більше	парафіяльних	зустрічей	та	діяльності	 7	 5	
Радіти	прогресу,	змінам,	успіхам	та	розвитку	 7	 5	
Продаж	їжі,	продаж	дрібничок	(соціальна	взаємодія)	 7	 5	
Уникати	 конфліктів	 з	 тими,	 хто	 є	 неактивними	 членами	
спільноти	 та	 навпаки	 радісно	 приймати	 їх	 (позитивне	

7	 5	
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заохочення)		
Мати	 спільні	 сніданки	 для	 родин	 і	 дітей	 після	 недільної	
Літургії	

9	 5	

Спільна	діяльність	з	іншими	парафіями	(Соціальна	функція)	 13	 5	
Визначити	 спільні	 інтереси	 та	 організувати	 зустріч	 для	
обміну	досвідом	

13	 5	

Більше	активностей	протягом	тижня	(фільми,	обговорення,	
зустрічі)	

19	 5	

Кожна	 парафія	 має	 мати	 волонтерів,	 що	 вітатимуть	
парафіян	перед	літургією	

19	 5	

Парафіянам	варто	відвідувати	сусідні	парафії	 25	 5	
Особистісний	 підхід	 до	 взаємодії	 (між	 священником	 і	
мирянами)	

25	 5	

Сприяти	місійному	світогляду	(Велика	заповідь:	Мт	28)	 5	 6	
Бути	привітішими	–	запрошувати	людей	знову	і	знову	 7	 6	
Сфокусуватися	 на	 тому,	 чого	 люди	 потребують	 і	 як	 ми	
можемо	їм	допомогти	

7	 6	

Бути	відкритими	до	всіх:	місцевих,	нових	членів,	включно	з	
не	українцями	

13,	17	 6	

Бути	як	Ісус	–	прикладом	для	інших	 13	 6	
Достукатись	до	наших	«загублених	овець»	 13	 6	
Радо	вітати	нових	мігрантів	та	допомогти	їм	зрозуміти	«як	
у	нас»	

15	 6	

Більше	залучення	громади	в	життя	околиць	 19	 6	
Кожна	 парафія	 має	 мати	 волонтерів,	 що	 вітатимуть	
парафіян	перед	літургією	

19	 6	

Стукати	в	двері	та	кликати	людей	до	церкви	 19	 6	
Пропонувати	 програми,	 орієнтуючись	 на	 інтереси	 і	
охоплення	більшої	частини	спільноти	

23	 6	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 
 

 

ГРУПА	2.	

Коментар	(АО):	Хоча	2	група	була	мала	працювати	над	ідеями	на	Архиєпархіальному	
(єпархіальному)	 рівні,	 все	 ж	 деякі	 столи	 зачіпають	 проблеми,	 що	 присутні	 на	
парафіяльному	 рівні.	 Це	 не	 дивно,	 оскільки	 люди	 схильні	 фокусуватись	 на	 власному	
досвіді,	а	більшість	людей	взаємодіють	з	Церквою	саме	на	парафіях.	Важливо	те,	щоб	
Архиєпархія	знала	про	проблеми,	що	є	болісними	для	духовенства	та	вірних.	

1. Які	 позитивні	 прояви	 сопричастя	 та	 єдності	 Ви	 бачите	 в	 житті	 нашої	
Архиєпархії?	

Діяльність	 Столи	 Жива	
Парафія	

Навчальні	 зустрічі	 з	 питань	 релігії	 –	 духовенство	 та	
миряни	разом	

2	 1	

Зустрічі	духовенства	 2,	18	 1	
Плекання	 поваги	 до	 українських	 культури,	 традицій,	
звичаїв	

4	 1	

Катехитичні	зустрічі	 10	 1	
Програми,	 зустрічі	 для	 окремих	 груп	 (наприклад	 жінок,	
молоді)	

20	 1	

Реколекції	для	духовенства	 18	 2	
Участь	 в	 молитовних	 програмах	 Архиєпархії	 (візит	 Папи,	
паломництва)	

2,	 4,	 14,	
18,	22	

2	

Участь	 у	 інтронізації	 Архиєпископа	 («Серце	 до	 Серця»)	 –	
зустріч,	сповнена	молитви	та	радості	

2,	 6,	 10,	
14,	18,	20,	
22	

2	

Реколекції	для	духовенства	 2,	18	 2	
Молитва	за	Україну	 4	 2	
Богослужіння	лише	українською	мовою	 4	 2	
Святкування	ювілеїв	 4	 2	
Богослужіння	декількома	мовами	 6	 2	
Практика	 проведення	 літургій	 мовою,	 що	 підходить	
парафії	

8	 2	

Спільні	традиції	 8	 2	
Красивий	спів	на	богослужіннях	 8	 2	
Катедра	як	центр	богопочитання	 10	 2	
Участь	у	спільних	богослужіннях	 12	 2	
Відвідини	парафій	єпископами	 12	 2	
Віра	 в	 присутність	 Святого	 Духа	 серед	 наших	 ближніх-
католиків	

16	 2	

З’їзди	"Матерів	в	молитві"	
	

18	 2	

Організація	 архиєпархіального	 паломництва	 (до	 Європи,	 20	 2	
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України)	
Реколекції	для	певних	груп	людей	(напр.	жінок,	молоді)	 20	 2	
Координовані	Великопісні	місії	 20	 2	
Разом	 відвідувати	 Божественну	 Літургію	 та	 інші	
богослужіння	

20	 2	

Служіння	 Літургії	 в	 різних	 спільнотах	 (напр.	
Університетські	кампуси)	

20	 2	

Благодійна	 діяльність,	 архиєпархіальні	 благодійні	 акції	
(напр.	гуманітарна	допомога	в	США	чи	за	кордоном)	

12,	20	 3	

Архиєпархіальна	кореспонденція	двома	мовами	 8	 4	
Активна	участь	в	Соборі(ах)	 2,	 6,	 10,	

16,	18,	20	
4	

Присутність	Митрополита	серед	вірних	 4	 4	
Душпастирські	візити	Архиєпископа	 10,	14,	24	 4	
Участь	парафій	в	Синоді	2007	 12	 4	
Дні	деканату	 14	 4	
Дні	семінарії	 14,	22	 4	
Відкритість	до	лідерства	митрополита	 16	 4	
Візит	Блаженнішого	Святослава	до	єпархії	 18	 4	
Присутність	Архиєпархії	в	медіа	 18,	24	 4	
Координований	процес	збору	коштів	 20	 4	
Участь	в	Лізі	Українських	Католиків	 2,	18	 5	
Архиєпархіальні	видання	(напр.	“Шлях”)	 2,	10	 5	
Контакт	з	іншими	католиками	–	ми	є	одною	Церквою	 2	 5	
Зв’язок	з	Україною	 4	 5	
Зустріч	Митрополита	з	молоддю	 4	 5	
Комунікація	різними	мовами	 6	 5	
Атмосфера	маленької	родини	 8	 5	
Дні	пам’яті	та	історичні	події	 12	 5	
Різдвяні	концерти	в	катедрі	 12	 5	
Радість	перебування	разом	 16	 5	
Взаємна	підтримка	в	час,	коли	церкви	порожніють		 16	 5	
День	 у	 парку	 атракціонів,	 штат	 Пенсильванія	 (та	 інші	
молодіжні	події)	

22	 5	

Різні	зібрання	 24	 5	
Привітна	атмосфера	(Інтронізація,	Собор)	 8	 6	
	

	

	

	



 

 
 

 

2. Які	виклики/перешкоди	для	сопричастя	та	єдності	існують	у	житті	нашої	
Архиєпархії?		

Діяльність/Ситуації	 Столи	
Жива	
Парафі
я	

Традиції	не	передаються	 2	 1	
Духовенство	 погано	 знає	 англійську,	 «завчені»	 проповіді	
призводять	до	втрати	англомовних	парафіян	

2	 1	

Недостатнє	знання	про	нашу	віру	 4	 1	
Недостатній	фокус	на	євангелізації	 6	 1	
Замішання	 щодо	 розуміння	 вчення	 Церкви	 (що	 йде	 від	
римо-католиків)	/	люди	потребують	пояснень	

16	 1	

Втрата	числа	вірних,	порожні	лавки	в	церквах	 6,	20	 2	
Календар	 12	 2	
Брак	літургійної	однорідності	/	поваги	до	«повної»	традиції	 22	 2	
Неділя	 змагається	 зі	 спортивними	 подіями	 та	 іншими	
активностями	

22	 2	

Всенічні	богослужіння	є	лиш	на	декількох	парафіях	 22	 2	
Брак	уваги	до	людей	з	особливими	потребами	 10	 3	
Мовний	та	культурний	бар’єри:	звинувачення	в	відсутності	
чуйності	 та	 толерантності	 обох	 сторін	 (української	 та	
американської),	 невміння	 прийняти	 двомовний	 характер	
нашої	Церкви	в	Північній	Америці	

2,	 6,	 8,	 10,	
12,	 14,	 20,	
22,	24	

4	

Спротив	змінам	 6	 4	
Розмір	Архиєпархії	/	Відстань	до	Філадельфії	 8,	 10,	 14,	

18,	24	
4	

Негативізм	 10	 4	
Брак	чутливості	до	людей	з	особливими	потребами	 10	 4	
Запізніла	комунікація,	все	в	останню	хвилину		 10,	18	 4	
Діалог/комунікація	 мають	 бути	 постійними	 (необхідність	
повторного	інформування)	

10	 4	

Брак	фінансових	ресурсів	–	Архиєпархії	чи	окремих	парафій	 12,	20	 4	
Деякі	парафії	не	бачили	єпископа	роками	 14	 4	
Брак	довіри	через	скандали	 16	 4	
Брак	часу	–	зустрічі	надто	короткі	 18	 4	
Прірва	між	канцелярією	та	вірними	 18	 4	
Потреба	комунікувати	з	сім’ями	з	дітьми	 20	 4	
Потреба	комунікувати	з	дітьми,	молоддю,	які	не	залучені	до	
церкви,	не	зацікавлені,	розгублені	

4,	6,	8,	18	 4	

Міжрелігійні	шлюби	 2	 5	
Старіння		 2	 5	
Клани		 10	 5	
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3. Як	 можна	 зміцнювати	 та	 плекати	 сопричастя	 та	 єдність	 у	 нашій		
Архиєпархії?	

Поради	/	Пропозиції	 Таблиці	
Жива	
Парафі
я	

Навчальні	 програми,	 роздатковий	 матеріал	 для	 дорослих,	
особливо	батьків	

4,	22	 1	

Глибше	вивчення	Біблії	 4	 1	
Більше	катехизмового	матеріалу	 4	 1	
Добре	 розвинені	 катехитичні	 програми	 (з	 різними	 онлайн	
ресурсами).	Будувати	програми	на	базі	існуючих			

10	 1	

Наголос	на	українських	традиціях	та	духовності;	матеріали	
щодо	Київської	традиції	

12,	14,	22	 1	

Єдність	 через	 об’єднані	 навчальні,	 катехитичні	 та	
євангелізаційні	програми	

14	 1	

Потребуємо	 якісного	 навчання	 /	 знання	 католицької	
доктрини	

16,	22	 1	

Навчання	 митрополита:	 відповіді	 на	 онлайн	 питання	 та	
пропозиції	

18	 1	

Розвивати	тему	«Українська	церква,	як	живе	тіло»	(Щоб	не	
лише	 Митрополит,	 а	 і	 члени	 курії	 їздили	 по	 парафіях	 з	
обговоренням	теми	«Українська	церква,	як	живе	тіло»)	

18	 1	

Зосередитися	на	Бозі:	жити	вірою	 20	 1	
Реколекції	для	молоді	–	фокус	на	вірі	та	традиціях	 22	 1	
Показати	 чітку	 позицію	 щодо	 гострих	 тем	 сьогодення	
(аборти,	ЛГБТ,	розлучення,	тощо)	

22	 1	

Використовувати	технології	для	поширення	віри,	особливо	
серед	молоді	

22	 1	

Сприяти	 духовній	 атмосфері:	 молитовні	 зібрання	 та	
богослужіння,	не	лише	Божественна	Літургія	

6	 2	

Богослужіння	 різними	 мовами,	 аби	 всі	 почувались	
прийнятими	

6	 2	

Більше	регіональних/деканальних	ініціатив	 6	 2	
Покаяння	та	прощення	там,	де	є	рани	 16	 2	
Сприяти	особистій	та	спільній	святості	 16	 2	
Зосередитися	на	Бозі:	жити	молитвою	 20	 2	
Більше	богослужінь	англійською	 24	 2	
Заохочувати	до	молитви	 24	 2	
Встановити	певні	соціальні	правила	для	новоприбулих	 12	 3	
Підтримувати	українські	католицькі	школи	 4	 4	
Популяризувати	 українську	 та	 англійську	 мови	 в	 рамках	
нашої	Церкви	

2	 4	

Створення	радіомовлення,	можливо	телебачення	 4	 4	



 

 
 

 

Створення	українського	порталу	для	Північної	Америки	 4	 4	
Церква	потребує	реформ	 4	 4	
Більше	єпископських	відвідин	парафій	 6	 4	
Більше	подій	в	катедрі	 6	 4	
Поширювати	 інформацію	 серед	 вірних	 напряму	
(електронною	поштою)	

10	 4	

Сформувати	 дух	 спільної	 відповідальності	 /	 співпраця	 на	
всіх	рівнях	

10	 4	

Забезпечувати	 матеріалами	 стосовно	 богослужінь	
(Молебнів,	Хресної	Дороги)	

12	 4	

Розглянути	 можливість	 щорічного	 візиту	 єпископа	 або	
митрополита	 –	 дайте	 парафіянам	 зрозуміти,	 що	 вони	
важливі	

14	 4	

Архиєпархії	 варто	 вибудувати	 міцні	 стосунки:	 слухати,	
намагатися	 зрозуміти,	 ділитись	 потребами	 та	 турботами	
(через	навчання,	підтримку,	заохочення)	

20	 4	

Єпископам	 варто	 робити	 «незаплановані	 візити»,	 щоб	
побачити,	що	відбувається	насправді	

24	 4	

Християнські	літні	табори	для	молоді	 4	 5	
Встановити	потужну	комунікацію	в	межах	Архиєпархії	–	на	
всіх	рівнях	

10	 5	

Організовувати	 більше	 зустрічей,	 конференцій	 для	 вірних	
(на	духовну,	моральну	та	етичну	тематики)	

2,	12	 5	

Допомогти	нашій	молоді	знайомитись	з	молоддю	поза	США,	
ознайомитись	з	нашою	Церквою	за	кордоном	

4	 5	

Сприяти	комунікації	та	дружнім	стосункам	між	єпархіями	 6	 5	
Більше	 служіння	 біля	 вівтаря	 та	 заходів	 для	 молоді	 –	
деканальний	та	архиєпархіальний	рівні	

8	 5	

Більше	 підтримки	 Ліги	 Українських	 Католиків	 від	
Архиєпархії	та	духовенства	

8	 5	

Більше	 підтримки	 та	 поваги	 до	 наших	 єпископів	 та	
священників	

8	 5	

Ділитися	новинами	через	публікації	у	газеті	«Шлях»	 14	 5	
Підтримувати	єдність	та	свідчити	одне	одному	про	життя	у	
вірі		

14	 5	

Митрополит	має	любити	своїх	людей	та	священників	 16	 5	
Зустрічі	молоді,	Молодь	Христові	 4,	18	 5	
Трапеза,	як	момент	зближення		 22	 5	
Плекати	 стосунки	 з	 іншими	 спільнотами/церквами,	 бути	
помітними	в	спільноті	

22	 5	

Розвивати	регіональні/деканальні	зустрічі,	зібрання	 6,	24	 5	
Наблизитись	до	молоді	(школи,	університети)	 2	 6	
Наблизитись	до	дорослої	молоді	та	молодих	сімей	 2	 6	
Запрошувати	до	нашої	церкви	більше	людей	ззовні	 6	 6	
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Проповідувати	Євангеліє,	виходити	поза	межі	спільноти	 14	 6	
Пропонувати	 зцілення	 для	 римо-католиків,	 які	 втратили	
віру	через	скандали	

22	 6	

Місійна	 діяльність	 за	 допомогою	 реклами	 та	 соціальних	
мереж	

22	 6	

Розвивати	відкритість	(ми	не	лише	для	українців,	а	для	всіх,	
хто	хоче	бути	католиком/християнином)	

22	 6	

Допомагати	іншим	краще	розуміти	Церкву	 24	 6	
	

	

	



 

 
 

 

2.	Засідання	2	(Дари	мирян):	Підсумок	звітів	столів	(7	грудня,	2019)	
	
Повний	 звіт	 з	 засідання	 7	 грудня	 2019	 року	 Собору	 Філадельфійської	 Архиєпархії	
доступний	 окремим	 документом.	 Хоча	 делегатів	 заохочували	 зосереджуватись	 на	
тому,	 які	 дари	 миряни	 можуть	 запропонувати,	 щоб	 допомоги	 архиєпархії	 у	
виконанні	 її	 місії,	 часто	 обговорення	 переходило	 на	 питання	 «Що	 парафія,	
духовенство,	Архиєпархія	чи	Митрополія	можуть	зробити,	щоб	допомогти	мирянам».	
Цей	 документ	 виокремлює	 частини	 звіту,	 що	 стосуються	 дарів,	 вкладу,	 ролі	 та	
зобов’язання	 мирян	 в	 житті	 Церкви.	 Варто	 зазначити,	 що	 багато	 груп	
наголошували	 на	 ролі	 священника,	який	 бачить,	 заохочує,	 розвиває	 (навчає!)	та	
координує	 дари	 мирян.	 Також,	 більше	 пропозицій	 стосувались	 рівня	 парафії,	 а	 не	
архиєпархії.	
	
Що	миряни	можуть	запропонувати	як	дар	для	архиєпархії	задля	задоволення	її	
потреб	та	популяризації	її	місії?	
	
Слово	Боже	-	Катехиза	
	
Дар	/	порада	/	пропозиція	 Столи	
Залучення	 дорослих	 до	 філософських	 та	 релігійних	
обговорень/дискусій	

1	

Навчати	 та	 допомагати	 катехизмовими	 настановами/	
навчанням	 релігії	 на	 всіх	 рівнях	 (діти,	 підлітки,	 доросла	
молодь,	люди	похилого	віку,	новоприбулі)	

1,	 2,	 5,	 6,	 7,	 8,	 10,	
12,	 13,	 16,	 17,	 22,	
23	

Вивчення	Біблії/	обговорення	Святого	Письма	в	групах	 1,	8,	12,	17,	18,	22	
Батьки	 в	 якості	 перших	 вчителів	 віри	 (перші	 катехити),	
обговорення	вдома	

2,	7,	8,	13,	15,	19	

Друкувати	матеріали	зі	«Шляху»	для	дітей	на	парафії	 2	
Запропонувати	«екскурсії»	церквою	після	Літургії	 2	
Власні	свідчення	(християнське	життя	як	євангелізація)	 4,	5,	23	
Вміння	 висловити	 та	 пояснити	 віру,	 розуміти	 Святе	 Письмо	
(євангелізація)	

5,	13,	14	

Допомога	з	передподружньою	підготовкою		 7,	14	
Група	підтримки	(особливо	перед	смертю,	при	втраті	рідних)	 7	

Бути	 прикладом	 використання	 чистої	 мови	 (без	 лайки,	
образливих	висловлювань)	

8	

Обов’язок	зростати	в	пізнанні	віри	(ти	не	можеш	навчити	того,	
чого	не	знаєш!)	

10,	17,	22	

Допомога	у	підготовці	до	Першої	Сповіді	/	Святого	Причастя	 10	
Вивчати	Катехизм	УГКЦ	 12	
Запросити	 лекторів	 провадити	 лекції	 на	 теми,	 що	 цікаві	 12	
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дорослим	
Створювати	та	працювати	в	парафіяльних	школах	 13	
Час	 14	
Зріла	молодь	в	якості	катехитів	для	дітей	 14	
Група	«Теозис»	(Обожествлення)	 14	
Бути	там,	де	парох	не	має	змоги	бути		 17	
Бути	 залученими	 –	 забезпечити	 якісну	 комунікацію	 зі	
священником	(зворотній	зв’язок)	

17	

Професійні	вчителі	залучені	до	катехитичного	навчання	 23	
	

Що	миряни	можуть	запропонувати	як	дар	для	Архиєпархії	задля	задоволення	її	
потреб	та	поширення	її	місії?	
	
Літургія	та	Молитва	
	
Дар	/	порада	/	пропозиція	 Столи	
Відвідувати	богослужіння	(щотижня,	щодня,	якщо	можливо)	 1,	8,	10,	12,	22,	23	
Сформувати	парафіяльну	спільноту	молитви	на	вервиці	 1	
Часто	ходити	до	сповіді	(діти	та	дорослі)	 1	
Мирянин,	відповідальний	за	тропарі,	читання,	тощо	 2	
Щоденний	іспит	сумління	 4	
Молитися	щодня	–	Хвалити	Господа!	 4	
Практика	особистих	духовних	практик	 4	
Здійснювати	 різні	 функції	 на	 Літургії:	 спів,	 читання,	
прислуговування	(діти	та	дорослі),	помічники,	вітання	на	вході,	
тощо	

5,	 7,	 8,	 10,	 12,	 13,	
17,	22	

Організація	 та	 участь	 у	 молитовних	 групах,	 братствах,	
організаціях,	паломництвах		

6,	7,	11,	14,	16	

Технічна	підтримка	–	пряма	трансляція	богослужінь	 7	
Дяківська	практика,	дяки	вчать	дяків	 7,	11,	22	
Вівтарна	дружина	/	випікання	просфор	 7	
Куточок	з	іконами	вдома	 12	
Богослужіння	 без	 священників	 в	 церкві	 /	 вдома	 –	 єктенії,	
акафісти,	тощо	

13,	17,	22	

Впевнитись,	що	діти	 залучені	до	богослужінь	 (з	проповідями)	
та	молитов		

13,	19	

ЧАС	 14	
Залучати	 дітей	 та	 дорослих	 з	 особливими	 потребами	 до	
богослужінь	

15	

Хворі	парафіяни	можуть	жертвувати	в	молитві	свої	страждання	
(джерело	духовної	міцності)	

16	

Миряни	моляться	перед	Літургією	(Часи,	Вервиця)	 17,	18	



 

 
 

 

Виявляти	 повагу	 до	 всіх	 хвиль	 еміґрації	 /	 поважати	 їх	
літургійні	потреби	

18	

Плекати	дух	прийняття	 23	
	
	
Що	миряни	можуть	запропонувати	як	дар	для	архиєпархії	задля	задоволення	її	
потреб	та	поширення	її	місії?	

	
Служіння	ближньому	-	Дияконія	
	
Дар	/	порада	/	пропозиція		 Столи	
Долучитись	 до	 співпраці	 з	 парафіяльними	 благодійними	
організаціями	 	 (Товариство	 Святого	 Імені,	 Лицарі	 Колумба,	
Sunshine	Committee)	

1,	6,	7	

Жертвувати	 час	 (волонтерство)	 на	 різні	 благодійні	 ініціативи	
(в	парафії	та	спільноті)	

1,	8,	13,	14,	17	

Благодійна	 пожертва	 матеріальних	 благ	 (їжі,	 одягу,	 тощо),	
приготування	пакунків	з	їжею	для	потребуючих	парафіян	

1,	8,	14,	15,	16,	17,	
23	

Бути	залученим	локально	та	глобально	(напр.	війна	в	Україні)	 1	
Допомагати	з	соціальними	службами	людям	похилого	віку	 1,	6,	17	
Забезпечити	транспорт	людям	похилого	віку	 2,	8,	11,	17,	23	
Зголошувати	 потреби	 (матеріальні	 потреби,	 послуги)	
парафіяльній	спільноті	

2,	12	

Відвідувати	 людей	 похилого	 віку,	 хворих,	 прикутих	 до	 ліжка,	
психічно	хворих	(узгодивши	з	отцем)	/	відвідини	з	колядою	

2,	5,	6,	7,	8,	10,	11,	
14,	18,	22,	23	

Ліпити	вареники	для	благодійних	цілей	 2	
Допомагати	 в	 організації	 банків	 їжі,	 одягу,	 центрів	 їжі	 для	
бездомних,	їжі	на	колесах	

7,	8,	12,	14	

Листи	дітей	до	старших	осіб	 7	
Донація	крові	 8	
Підтримка	 сиротинців	 (напр.	 обрати	 певний	 сиротинець	 в	
Україні)	

8,	16	

Дзвонити	людям	похилого	віку,	прикутим	до	ліжка	 10	
Відвідування	центрів	паліативної	підтримки	 11	
Підтримка	 кризових	 центрів	 для	 вагітних,	 богослужіння	
зцілення	після	аборту	

11	

Ділитися	 інформацією	 про	 доступну	 допомогу,	 богослужіння	
для	потребуючих	(парафія,	як	ресурсний	центр	спільноти)	

12,	14,	17	

Залучати	підлітків	та	дорослу	молодь	до	благодійності	 13	
Долучатися	до	акцій	«За	життя»	 13	
Організовувати	 події	 для	 парафіян	 з	 особливими	 потребами	
(напр.	подарунки	на	Св.	Миколая)	

15	
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Що	миряни	можуть	запропонувати	як	дар	для	архиєпархії	задля	задоволення	її	
потреб	та	поширення	її	місії?	
	
Лідерство-Управління	
	
Дар	/	порада	/	пропозиція	 Таблиці	
Активне	 лідерство/членство	 в	 парафіяльних	 радах	 (в	 обох	 –	
пасторальній	та	фінансовій)	

1,	 4,	 5,	 8,	 10,	 12,	
23	

Організаційна	 самосвідомість	 (знати	 про	 фінансовий	 стан	 /	
життєздатність	парафії)	

1,	19	

Бути	відповідальними	за	заходи	зі	збору	коштів	 2	
Допомагати	пароху	виявляти	сильні	сторони	(дари)	парафіян	 2	
Нехай	 би	 обізнаний	 мирянин	 відвідав	 всі	 парафії	 та	
запропонував	варіанти	покращення	комунікації	між	ними	

2	

Участь	у	пасторальному	плануванні	 4	
Духовні	дари	(смирення,	набожність,	послух)	 4	
Послужити	в	різних	архиєпархіяльних	комісіях	 5,	7	
Запропонувати	 професійну	 експертизу	 (юристи,	 бухгалтери,	
власники	нерухомості,	тощо)	

7,	8	

Двомовні	миряни	можуть	допомогти	згуртувати	людей	 7,	17	
Дар	часу	 11,	14	
Фінансова	підтримка	 11	
Волонтерство	 12,	16,	18	
Анонімна	підтримка	 12	
Популяризувати	покликання	 13	
Бути	 залученим	 /	 бути	 готовим	 допомагати	 з	 реалізацією	
проектів	парафії	

16	

Діліться	добрими	ідеями	зі	священником,	парафією	 18	
	

	

	



 

 
 

 

3.		Засідання	2	(7	грудня,	2019):	Скринька	пропозицій	

Коментарі	 (AO):	 Загалом	 ми	 отримали	 198	 звернень	 від	 68	 осіб.	 УКРАЇНСЬКОЮ:	 46	
звернень	 від	 17	 осіб.	 АНГЛІЙСЬКОЮ:	 152	 звернень	 від	 51	 особи.	 Було	 згадано	 чимало	
проблем,	 що	 турбують	 мирян.	 Ми	 записали	 всі	 пропозицій	 і	 спробували	 їх	
посортувати	 за	 категоріями,	 керуючись	 тим,	 кому	 направлений	 запит	 та	 на	 яку	
тематику.	Коли	не	було	зрозуміло	хто	адресат,	ним	ставала	Архиєпархія.	Звернення	
англійською	 та	 українською	 розділили,	 аби	 краще	 зрозуміти	 чи	 мова/культура	
впливає	на	пріоритети	людей.	Виглядає,	що,	незважаючи	на	меншу	кількість	звернень	
українською,	 теми	 переважно	 збігаються	 зі	 зверненнями	 англійською.	 Спільні	
інтереси	 та	 проблеми	 включають	 в	 себе:	 візити	 (архиєпископа),	 загальні	 збори,	
катехизи,	фінанси,	інформування,	мова,	а	особливо	–	молодь.	
	
Звернення	українською	(46	звернень/коментарів	від	17	осіб)	
	
Єпископ	 має	 часто	 відвідувати	 парафії,	 бути	 ближчим	 до	
людей.	 Скасувати	 звичай	 оплати	 єпископського	 візиту,	 бо	 це	
шкодить	 репутації	 єпископа.	 Парафія,	 що	 любить	 свого	
єпископа,	сама	зробить	йому	дарунок.	

Архиєпископ	-	візити	

Всечеснішим	Владикам	відвідувати	парафії	 Архиєпископ	-	візити		
Просимо	 більше	 часу	 проводити	 з	 молоддю	 і	 власним	
прикладом	 показувати,	 як	 їм	 жити.	 Молоді	 тяжко,	 бо	 багато	
зараз	бореться	за	них.	Удачі	і	радості	Вам.	

Архиєпископ	-	молодь	

Добре	б	мати	Біблію	в	 додатку	на	 смартфоні	на	 основі	 наших	
Богослужінь	і	читань.	

Архиєпархія	–	Біблія	в	
смартфоні		

Зробити	 переоблік	 кількості	 родин	 в	 парафіях	 та	 зменшити	
катедратик	від	парафій	(давно,	понад	20	років,	ніхто	цього	не	
робив).	

Архиєпархія	 -	
катедратик	

Зосередити	 нашу	 увагу	 на	 Духові	 Святому,	 багато	 з	 нас	 не	 до	
кінця	 усвідомлює	 або	 й	 взагалі	 не	 розуміє	 важливість	 Духа	
Святого	 в	 нашому	 житті,	 в	 житті	 нашої	 церкви	 та	 нашої	
Архиєпархії.	 На	 жаль,	 дуже	 мало	 згадуємо	 Духа	 Святого	 в	
Церкві,	 а	 потребуємо	 Його,	 адже	 лише	 в	 Дусі	 Святому	
отримаємо	 правдиву	 єдність,	 яку	 вже	 неможливо	 буде	
роз’єднати.	

Архиєпархія	 –	
Християнське	вчення	

Церква	 мусить	 ідентифікувати	 і	 розмежовувати	 поняття,	 де	
смиренність	 –	 це	 чеснота,	 а	 де	 смиренність	 –	 це	 провина,	
байдужість	і	гріх	всієї	нації.	

Архиєпархія	 –	
Християнське	вчення	

Сім’ї	живуть	без	шлюбів	–	10-15-20	років.	Як	бути?	 Архиєпархія	 –	
Християнське	вчення	

Іконопис	і	будова	церков	–	згідно	з	обрядом.	 Архиєпархія	 –	
сакральне	мистецтво	

Міняти	(по	можливості)	священників	кожні	3-4	роки	(3-4	роки	
каденції)	

Архиєпархія	 –	 ротація	
духовенства	
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Просимо	нарешті	зробити	ротацію	на	Михайлівці.	 Архиєпархія	 –	 ротація	
духовенства	

Комунікація	 Архиєпархія	 –	
комунікація	

Використовувати	різні	технологічні	засоби	на	користь	церкви.	 Архиєпархія	 –	
комунікація	

Більше	інформації	подавати	на	медіа.	 Архиєпархія	 –	
інформація	

Створення	 інтернет	 порталу	 для	 об’єднання	 християн	 в	
Північній	 Америці.	 (Маю	 розроблену	 ідею,	 з	 якою	 можу	
поділитися.	Прошу	звернутись	на	vborosiuk@gmail.com)	

Архиєпархія	 –	
інформація	

Веб	сайт	митрополії,	щоб	був	сполучений	з	іншими	веб	сайтами	
про	віру,	обряд,	історію	Церкви,	тощо	

Архиєпархія	 –	
інформація	

Представляти	 УГКЦ	 по	 університетах	 так,	 як	 це	 роблять	
єврейські	та	інші	організації.	

Архиєпархія	 –	
інформація	

Потрібні	нові	богослужбові	книги,	особливо	на	Піст.	 Архиєпархія	–	Літургія	
Демонструвати	зв’язок	з	життям	 Архиєпархія	 –	 жива	

віра	
Вишкіл	священників,	щоб	включав	бодай	один	рік	в	семінарії	в	
Україні,	щоб	 користати	 з	 українських	 викладачів	 (УКУ).	Може	
об’єднати	семінарії	Канади	і	Америки-США	

Архиєпархія	 –	
покликання,	
семінарійна	формація	

Діти	 та	 молодь	 (робити	 все	 можливе,	 щоб	 притягнути	 і	
втримати	їх	в	церкві).	

Архиєпархія	 –	молодь,	
діти	

Ближча	комунікація	священників	з	парафіянами.	 Духовенство	 –	
комунікація	 з	
мирянами	

Спілкування	 священника	 з	 парафіянами	 не	 тільки	 під	 час	
літургії	 чи	 святкування:	 створення	 біблійних	 груп,	 відвідини	
парафіян	по	домівках	

Духовенство	 –	
комунікація	 з	
мирянами	

Зв’язок	 пароха	 з	 парафіянами:	 зустрічі,	 дискусії,	 проводження	
разом	свят	тощо.	

Духовенство	 –	
комунікація	 з	
мирянами	

Брак	комунікації	з	парафіями.	 Духовенство	 –	
комунікація	 з	
мирянами	

Як	 Ви	 гадаєте,	 парафіяни	 поважають	 церковнослужителя,	 у	
якого	 кілька	 авто,	 маєтки,	 цигарки	 в	 зубах,	 купа	 фінансових	
вимог	до	парафіян	і	проповіді	про	доброчесність,	жертовність,	
смиренність	та	інші	чесноти?!	Я	–	ні.	Це	не	зменшує	мою	віру	у	
Господа,	 але	 зменшує	 бажання	 бути	 на	 службі	 цього	
священника.	 Все	 дуже	 просто	 і	 водночас	 не	 дуже	 просто.	
Ставаймо	кращими	разом!	

Духовенство	 –	 спосіб	
життя	

Заохочення	отців	до	активної	праці	в	парафії.	 Духовенство	 –	 більше	
активності	

І	 священники,	 і	 парафіяни	 повинні	 займатися	 самоосвітою,	 Духовенство	 та	



 

 
 

 

оскільки	 низький	 рівень	 особи	 впливає	 на	 ставлення	 і	 тих,	 і	
інших.	

миряни	–	самоосвіта	

Спілкування	між	парафіянами.	 Парафія	 –	 побудова	
спільноти	

Духовна	 опіка	 над	 старшими	 людьми	 (Багато	 старших	 людей	
«загубляться»,	особливо	коли	немає	дітей).	

Парафія	 –	 опіка	 над	
старшими	людьми		

Відсутність	катехизації.	 Парафія	-	катехизація	
Катехитичне	виховання	різних	вікових	категорій	 Парафія	–	катехизація	
Катехизація	для	дорослих	і	дітей.	 Парафія	-	катехизація	
Релігійна	 просвіта	 віруючих.	 Відкрити	 при	 парафіях	 групи	
релігійного	навчання	дітей	та	дорослих	

Парафія	-	катехизація	

Уроки	англійської	мови	для	новоприбулих	емігрантів	 Парафія	-	мова		
Служби	Божі	відправляти	тільки	в	українській	мові	спеціально	
в	неділю	

Парафія	–	мова	

Навчання	та	підготовка	провідників	 Парафія	 –	 навчання	
провідників	

Дитяча	Літургія	(на	Михайлівці)!	 Парафія	–	Літургія	для	
дітей	

На	жаль,	маємо	багато	особливих	людей	(людей	з	інвалідністю)	
і	 чомусь	 так	 виглядає,	 що	 не	 зовсім	 вони	 нам	 потрібні,	 адже	
практично	всюди	немає	можливості	дістатись	до	церкви	через	
відсутність	 спеціальної	 доріжки	 або	 ширших	 дверей,	 в	 які	
проїхав	 би	 візок.	Дуже	велике	прохання	поступово	 виправити	
дану	 проблему,	 адже	 такі	 люди	 як	 ніхто	 інший	 потребують	
чути	 Слово	 Боже,	 потребують	 нашої	 підтримки,	 потребують	
відчувати,	що	є	потрібними,	адже	ми	маємо	вчитись	від	осіб,	а	
саме	терпеливості	та	покори.	

Парафія	 –	 місія,	
доступність	 для	
людей	з	інвалідністю	

Організовувати	 на	 парафіях	 спільні	 подорожі	 (прощі,	
відвідування	святих	місць,	церков)	

Парафія	 -	
паломництво	

Реколекції	 для	 матерів,	 загальні	 реколекції	 (не	 лише	 в	 часі	
Різдва	та	Великодня)	

Парафія	-	реколекції	

Залучення	 сестер	 і	 семінаристів	 з	 України	 в	 літній	 час	 до	
парафій	

Парафія	 –	 допомога	 з	
України	влітку	

Єдність	 парафіян	 через	 організацію	 реколекцій	 чи	 духовних	
відпочинкових	виїздів	(бракує	наук	протягом	року,	особливо	в	
різдвяний	 та	 великодній	 час,	 адже	 багато	 парафій	 є	
маленькими	 і	 немає	 можливості	 організувати	 реколекцій	 на	
парафії.	Але	можна	організувати	реколекції	об’єднавши	кілька	
парафій	(наприклад	як	були	об’єднані	соборчики).	Люди	в	наш	
час	є	особливо	спраглі	Слова	Божого,	адже	загубились	в	цьому	
світі.	Єдність	починається	з	зустрічей.	

Парафія	-	єдність	

Духовний	провід	та	науки	для	молоді,	дітей	 Парафія	-	молодь	
Притягнути	молодих	людей	до	церкви	 Парафія	-	молодь	
Заохочення	молоді	до	парафіяльного	життя	(гуртки,	змагання,	
спільні	 походи	 в	 кіно	 з	 подальшим	 обговоренням	 ,	 читальні	

Парафія	-	молодь	
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гуртки	і	т.д.)	
Праця	 з	 молоддю	 та	 різних	 рівнях	 -	 садочки,	 публічні	школи,	
коледжі	та	університети.	

Парафія	 –	 молодь	 та	
діти	

Від	серця	до	серця	різних	парафій	 Парафія	 –	 відкритість	
та	прийняття	

Запрошувати	парафіян	з	 інших	парафій	на	святкування	 і	різні	
презентації	(Бути	разом).	

Парафія	 –	 відкритість	
та	прийняття	

	
	

Звернення	англійською	(152	звернення/коментарі	від	51	особи)	
	
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЯ	 –	 Любов	 Митрополита	 до	 історії,	 мистецтва,	
культури,	музики,	архітектури	може	бути	частиною	бачення	та	
стратегії	 УГКЦ.	 Можливо,	 до	 розпорошених	 і	 «втрачених»	
українських	 католиків	 можна	 буде	 достукатись,	 коли	 вони	
шукатимуть	 своє	 коріння,	 свою	 спадщину,	 своє	 походження,	
свої	традиції.	Сьогодні	в	цій	галузі	є	великий	інтерес	–	можливо	
ті,	 що	 шукають,	 зможуть	 віднайти	 віру	 та	 стати	 активними	
членами	Церкви.	

Архиєпископ	–	вихід	/	
Євангелізація	

Періодичні	 візити	 митрополита	 до	 кожної	 парафії.	 Так	
почнеться	 довгий	 шлях	 побудови	 взаєморозуміння	 в	
Архиєпархії.	

Архиєпископ	–	візит	

*	Євангельські	церкви	збираються	у	кінотеатрах	та	на	складах	і	
заповнені.	 Наші	 прекрасні	 церкви	 порожні.	 Багато	
євангельських	християн	–	колишні	католики:	розлучені,	знову	
одружені,	 неодружені	 люди	 з	 дітьми.	 Вони	 не	 можуть	 жити	
згідно	з	тим	як	вчить	Католицька	Церква.	

Архиєпархія	 -	
*коментар	

*	 Можливість	 спілкування	 виманить	 людей	 з-за	 екранів	
комп’ютерів,	 торгових	 центрів	 та	 спортивних	 подій	 в	 неділю,	
коли	 вони	 можуть	 знову	 втішатися	 своїми	 церквами.	 (план	
залучення	 нових	 членів).	 Запрошуйте	 вірних	 сусідніх	 парафій	
брати	участь	у	ваших	заходах.	

Архиєпархія	 -	
*коментар	

Коментар:	 Священники	 мали	 б	 більше	 брати	 на	 себе	
відповідальності	 та	 управління.	 Зокрема,	 ми	 потребуємо	
більше	 активностей	 (школи,	 прибирання	 церков)	 та	
волонтерів.	 Парафіяни	 допомагають,	 але	 не	 завжди	
проявляють	ініціативу.	Лідери	повинні	починати	процес.	

Архиєпархія	 -	
*коментар	

Відновити	 відчуття	 сакрального,	 роблячи	 акцент	 у	 молитві	 /	
роздумах	та	катехизації,	що	враховуватиме	баланс	між	вірою	і	
розумом,	з	урахуванням	верховенства	віри	

Архиєпархія	 -	
*коментар	

Організована	 підтримка	 УГКЦ	 різного	 типу	 ініціатив	
(наприклад	 дослідження	 раку	 грудей)	 та	 їх	 поширення	 на	
національному	рівні,	що	також	популяризуватиме	нашу	церкву	
серед	інших	спільнот	

Архиєпархія	 —	
соціальна	активність	



 

 
 

 

Як	утворилася	УГКЦ	в	США?	 Архиєпархія	–	аналіз	
Хто	ми?	Варто	зробити	опитування	мішаних	сімей.	Як	виглядає	
практика	відвідання	богослужень	(чи	його	відсутність)	в	таких	
сім’ях?	Нам	потрібно	зрозуміти	динаміку	та	тоді	діяти.	

Архиєпархія	 –	 аналіз,	
демографія	

Духовенству	та	мирянам	бути	разом	–	це	вже	гарний	початок	 Архиєпархія	–	зустрічі	
Більше	 Соборів	 та	 інших	 зустрічей	 інформаційного	 чи	
катехитичного	характеру	

Архиєпархія	–	зустрічі	

Усі	 наші	 парафії	 мають	 намагатися	 частіше	 збиратися	 (напр.	
Собор),	 щоб	 в	 першу	 чергу	 підтримати	 одне	 одного.	 Як	 лише	
відчуваємо	себе	сильними,	ми	зможемо	розвиватися,	відчувати	
єдність,	 але	 якщо	 ми	 нічого	 не	 знаємо	 один	 про	 одного,	 ми	
розділені	 і	 нам	 важче	 рости	 та	 розвиватися.	 Тому	 спочатку	
треба	підтримувати	один	одного,	це	має	ключове	значення	для	
майбутнього	розвитку	

Архиєпархія	–	зустрічі	

Залучення	парафій	до	життя	катедри	у	Філадельфії,	наприклад	
День	в	Філадельфії.	 (багато	 хто	ніколи	не	був	 у	Філадельфії	 в	
катедрі)	

Архиєпархія	–	зустрічі	

Знайомство	сприяє	єдності	 Архиєпархія	–	зустрічі	
Заохочувати	 та	 підтримувати	 вивчення	 Святого	 Письма	 та	
проповіді,	що	ґрунтуються	на	Біблії	на	всіх	богослужіння	

Архиєпархія	 –	
вивчення	Біблії	

Духовні	матеріали	 для	 всіх	 вікових	 груп	 (веб	 сайти,	 семінари,	
тренінги)	

Архиєпархія	 –	
Катехизація	

КАТЕХИЗАЦІЯ	 -	 Визначити	 доступні	 ресурси	 /	 переконатися,	
що	 вірні	 знають	 їх	 знайти.	 Багато	 хто	 нарікає	 на	 відсутність	
катехизи,	але	вони	не	дослухаються	до	проповіді	та	не	читають	
церковний	бюлетень,	який	може	містити	багато	«безболісних»	
та	ефективних	способів	навчання,	нагадування;	читати	“Шлях”,	
роздаткові	 матеріали,	 книги;	 відвідувати	 Великопісні	 місії,	
відвідувати	лекції	тощо	(у	власній	церкві	чи	в	інших	церквах).	

Архиєпархія	 –	
Катехизація,	дорослі	

Катехитичні	програми	для	дорослих	 Архиєпархія	 –	
Катехизація,	дорослі	

Освіта	 для	 дорослих	 –	 духовність	 (зміцнення	 віри),	 Святе	
Письмо,	Історія	Церкви,	розуміння	Літургії,	тощо	

Архиєпархія	 –	
Катехизація,	дорослі	

Навчання	/	розуміння	віри	для	дорослих	/	молоді	 Архиєпархія	 –	
Катехизація,	дорослі	/	
молодь	

Вивчення	Літургії	та	чому	ми	робимо	те,	що	робимо	 Архиєпархія	 –	
Катехизація,	Літургія	

Міцно	 триматись	 Католицького	 соціального	 	 вчення	 та	
Київської	літургійної	традиції	

Архиєпархія	 –	
Християнське	вчення	

Сфокусуватись	 на	 східних	 традиціях,	 не	 змінювати	 їх	 на	
латинські	практики	та	богослов’я	

Архиєпархія	 –	
Християнське	вчення	

Навчати	щодо	питань	віри	 Архиєпархія	 –	
Християнське	вчення	

Підготовка	до	мучеництва/смерті/кінця	життя	 Архиєпархія	 –	
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Християнське	вчення	
Не	варто	призначати	тимчасових	парохів.	 Ті	 парафії,	 де	 отці	 є	
по	10-20	років,	процвітають	

Архиєпархія	 –	
Духовенство	

Священники	перебувають	надто	довго	на	одному	місці	(в	одній	
парафії).	Парафіяни	звикають	до		одноманітності	

Архиєпархія	 –	 ротація	
духовенства	

Міняти	священників	кожні	6	років	 Архиєпархія	 –	 ротація	
духовенства	

Шукати	 та	 втримувати	 священників,	 якщо	 треба	 –	
запрошувати	 з	 України.	 Не	 варто	 переводити	 священників	 з	
парафії	на	парафію	надто	часто.	Послідовність	та	згуртованість	
є	важливими.	

Архиєпархія	 –	 брак	
духовенства	

Бракує	священників	–	це	вирішило	б	чимало	проблем	 Архиєпархія	 –	 брак	
духовенства	

Збільшити	 число	 священників,	 навіть,	 якщо	 це	 означає	
запросити	їх	з		України.	Вони	полегшать	служіння	священників,	
що	зараз	обслуговують	кілька	парафій	

Архиєпархія	 –	 брак	
духовенства	

Комунікувати	через	соціальні	мережі	 Архиєпархія	 –	
комунікація	

Спосіб	 комунікації	 з	 тими,	 хто	 не	 користується	 соціальними	
мережами	(немає	комп’ютера,	смартфону)	

Архиєпархія	 –	
комунікація	

Комунікація	 Архиєпархія	 –	
комунікація	

Комунікація	 Архиєпархія	 –	
комунікація	

Створити	 базу	 даних,	 щоб	 мати	 добру	 комунікацію	 через	
листування,	електронну	розсилку,	соціальні	мережі	

Архиєпархія	 –	
комунікація	

Покращити	 ставлення	 до	 православних,	 аби	 ми	 могли	
навчитись	чогось	від	них	та	дізнатись	більше	про	їхнє	вчення	

Архиєпархія	 –
екуменізм	

Виходити	 до	 людей,	 які	 не	 мають	 українського	 коріння,	 аби	
євангелізувати		

Архиєпархія	 –
євангелізація	

Євангелізація,	а	не	лише	підтримка	життя	парафії.	 Архиєпархія	 –	
євангелізація	

Висвячення	жінок-дияконес	 Архиєпархія	 –	 жінки-
дияконеси	

Багаті	 парафії	 (як	 от	 церква	 св.	 Михаїла)	 можуть	 фінансово	
підтримувати		бідніші	парафії	

Архиєпархія	–	фінанси	

Забезпечити	фінансову	стабільність	Архиєпархії	 Архиєпархія	–	фінанси	
Реструктуризувати	 фінансові	 ресурси	 Архиєпархії	 так,	 аби	
розділити	фінансові	тягарі	поміж	усіма	парафіями	

Архиєпархія	–	фінанси	

Реформа	 страхування!!!	 Щомісячні	 виплати	 спустошують	
ресурси	 парафії	 та	 заважають	 впровадженню	 структурних	 /	
операційних	покращень.	Прозорість	операцій	

Архиєпархія	 –	
фінанси,	 зміни	 в	
страхуванні	

Об'єднати	 служби,	 що	 займаються	 управлінням	 майна,	 аби	
дати	 можливість	 парохам	 присвячувати	 більше	 часу	 духовній	
діяльності	

Архиєпархія	 –	
фінанси,	 управління	
власністю	



 

 
 

 

Ніколи	не	брехати	та	нічого	не	приховувати	 Архиєпархія	 –	
чесність,	цілісність	

Тексти	 онлайн.	 Молитовники,	 які	 можна	 завантажити	 на	
планшети,	 щоб	 стежити	 за	 Літургією.	 Це	 може	 бути	 також	
цікаво	дітям.	Зміна	розміру	шрифтів	для	дорослих.	

Архиєпархія	 –	
інформація	

Створити	 додаток	 (чимало	 талантів	 маємо	 в	 спільноті).	
Включити	 туди	 «Шлях»,	 місця	 Богослужінь	 /	 їх	 розпорядок,	
цікаві	 факти,	 проекти,	 до	 яких	 можна	 долучитись,	 зробити	
акцент	на	зображеннях	/	Святому	Письмі	

Архиєпархія	 –	
інформація	

Стати	помітнішими	для	римо-католиків.	Бути	сильними,	коли	
мова	йде	про	пояснення	нашої	ідентичності	собі	та	іншим	

Архиєпархія	 –	
інформація	

Архиєпархіальний	календар	всіх	парафіяльних	подій	 Архиєпархія	 –	
інформація	

Сайт	для	всіх	парафій	(легко	оновлювати)	 Архиєпархія	 –	
інформація	

Ефективне	 використання	 соціальних	 мереж,	 аби	
ознайомлювати	 людей	 з	 УГКЦ,	 наблизитись	 до	 них	 та	
коригувати	всі	непорозуміння,	що	 стосуються	нашої	Церкви	–	
ми	не	православні,	а	окрема	Церква	

Архиєпархія	 –	
інформація	

Веб-сайт	 зі	 змінними	 частинами	 богослужінь,	 Читаннями,	 які	
можуть	друкувати	церковні	бюлетені.	

Архиєпархія	 –	
інформація	

Чітка	 інформація	 /	 вказівки:	 Греко-католики	 чи	 Українські	
католики,	 використання	 календаря:	 Григоріанський	 чи	
Юліанський,	 звичаї:	 коли	 обряди	 виконують	 лише	 чоловіки	
(треба	 змінити,	 щоб	 також	 могли	 долучатися	 жінки),	
наприклад	внесення	плащаниці,	читання	Апостола.	

Архиєпархія	 –	
інформація	

Ефективніше	 використання	 «Шляху»	 в	 якості	 медіа-
інструменту.	Створювати	публічний	образ	

Архиєпархія	 –	
інформація	(Шлях)	

Нове	 та	 старе	 покоління:	 від	 толерантності	 до	 співпраці	 та	
залучення	

Архиєпархія	 –	
інформація	

Залучення	українських	переселенців	четвертої	хвилі	 Архиєпархія	 –	
інформація	

Відновити	День	Жінок.	Встановити	День	Чоловіків.	 Архиєпархія	–	миряни	
Зміцнити	роль	мирян	 Архиєпархія	–	миряни	
Краще	 усвідомити,	 що	 в	 Архиєпархії	 	 збільшується	 кількість	
людей,	що	не	спілкуються	українською.	Про	це	свідчить	Собор	
грудня	2019,	де	четвертина	делегатів	українською	не	володіла.	

Архиєпархія	–	мова		

Серйозно	сприймати	мовні	проблеми,	стреміти	до	двомовності	
(богослужіння,	матеріали,	тощо)	

Архиєпархія	–	мова	

Вирішити	мовне	питання.	Йти	вперед.	У	сопричасті.	 Архиєпархія	–	мова	
Просувати	 єдність	 між	 україно-	 та	 англомовними,	
взаємоповага,	спільна	праця	

Архиєпархія	–	мова	

Навчати	людей	з	України	літургії	англійською,	щоб	підтримати	
нащадків	тих,	що	були	перед	нами,	любили	Америку	 і	 бажали	
вивчати	 англійську	 мову.	 Сьогодні	 мені	 було	 сумно	 на	

Архиєпархія	–	мова	
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українській	 літургії	 -	 так,	 було	 трохи	 англійської,	 але	 хор	 не	
зміг	 заспівати	 англійською.	 Відвідайте	 нашу	 церкву	 -	 хору	
немає,	 кожен	 співає.	 Коли	 відбуваються	 зібрання,	 літургії,	
читайте	 також	 Євангеліє	 та	 проповідь	 англійською	 мовою,	
якщо	 вже	 читаєте	 її	 українською.	 Не	 міг/не	 могла	 молитися	
«Отче	наш»,	бо	це	не	та	українська,	яку	я	вчив/вчила.	Сьогодні	
я	 відчував	 /відчувала,	 що	 перебуваю	 в	 Україні,	 а	 не	 в	
Дженкінтауні,	 Пенсильванія.	 Сьогодні	 тут	 було	 111	 осіб,	 які	
вільно	володіють	англійською		–	тож		говоримо	англійською.	
Уроки	англійської	для	новоприбулих	з	України	 Архиєпархія	–	мова	
Прохання,	 щоб	 священники,	 що	 призначені	 на	 переважно	
англомовні	парафії,	вільно	володіли	англійською	

Архиєпархія	–	мова	

Книги	 для	 кожного	 (парохи	 можуть	 забезпечити).	 Спільні	
літургійні	 матеріали,	 а	 також	 тексти	 	 інших	 богослужінь	
(похорони,	 весілля,	 Навечір’я	 Різдва,	 піст,	 тощо).	 Ми	 повинні	
мати	 змогу	 заходити	 в	 будь-який	 український	 католицький	
храм	та	бачити	матеріали	так	як	це	є	у	римо-католиків	

Архиєпархія	–	літургія	

Миряни,	що	роздають	причастя	–	жінки	та	чоловіки	 Архиєпархія	–	літургія	
Оновити	 літургію,	 заохотивши	 служити	 Суботню	 Вечірню	 та	
Недільну	Утреню	

Архиєпархія	–	літургія	

Використання	однакових	літургійних	книг	на	парафії	 Архиєпархія	 –	
літургійне	

Використання	однострою	 Архиєпархія	–	літургія	
Зробити	 молитовники	 зручнішими	 у	 використанні.	
Молитовники,	 що	 написані	 у	 1980-х	 роках,	 потребують	
оновлення.	 Наприклад,	 коли	 стояти,	 а	 коли	 сидіти,	 більше	
інструкцій	щодо	того,	що	робити	під	час	літургії,	які	саме	пісні	
співати,	тощо	

Архиєпархія	–	літургія	

Кожна	 парафія	 має	 мати	 молитовники.	 Парафіяни	 мусять	
співати	 з	 хором,	 бо	 інакше	 відволікаються.	 Також,	 треба	мати	
співаники,	бо	багато	пісень	на	пам’ять	ніхто	не	знає.	

Архиєпархія	–	літургія	

По-справжньому	проживати	Божественну	Літургію	 Архиєпархія	–	літургія	
Служба	прощення	в	деканатах	та	архиєпархії	 Архиєпархія	–	літургія	
Зосередитись	 не	 лише	 на	 українцях,	 а	 старатись	
євангелізувати	всіх	людей,	запрошувати	їх	на	богослужіння	та	
послухати	Євангеліє	про	Ісуса	Христа.	Святе	Письмо	приведе	до	
нас	людей.	Ми	маємо	служити!	

Архиєпархія	–	місія	

Вихід	 поза	 межі	 (особливо	 до	 тих,	 хто	 не	 має	 українського	
коріння)	

Архиєпархія	–	місія	

Пропонувати,	 організовувати	 допомогу	 для	 тих,	 хто	 вже	 не	 є	
членами	 нашої	 спільноти	 через	 розлучення,	 повторне	
одруження	чи	інші	причини	

Архиєпархія	–	місія	

Особи	 з	 гомосексуальною	 орієнтацією	 /розлучені.	 Вони	 є	
дітьми	Божими.	

Архиєпархія	–	місія	

Є	 багато	 спільних	 речей,	 що	 стосуються	 всіх	 парафій.	 Архиєпархія	–	парафії		



 

 
 

 

Архиєпархія	повинна	фокусуватися	в	першу	чергу	саме	на	них.	
Працювати	 над	 сильними	 сторонами	 кожної	 парафії,	 але	
шукати	 шляхів,	 аби	 кожна	 могла	 зробити	 крок	 вперед,	
наприклад	більше	катехизації,	більше	богослужінь	

Архиєпархія	–	парафії	

Об’єднати	парафії,	зменшити	операційні	витрати	 Архиєпархія	–	парафії	
Будувати/придбати	церкви	там,	куди	переїжджають	люди	 Архиєпархія	–	парафії	
Зближувати	 парафії	 за	 рахунок	 спільних	 активностей	 та	
відправ	

Архиєпархія	–	парафії	

Об’єднувати	парафіяльні	автобуси	на	час	паломництва	 Архиєпархія	 –	
паломництва	

Суспільний	клімат	у	нашій	країні	вкрай	поганий,	і	буде	значно	
гірше.	 Переслідування	 християн	 (і	 зокрема	 католиків)	 буде	
жорстким.	 Спочатку	 церкви	 будуть	 оподатковувати,	 а	 потім	
просто	 стануть	 незаконними.	 Церква	 повинна	 почати	 думати	
про	 те,	 що	 вона	 може	 робити,	 коли	 її	 змушують	 до	 підпілля.	
Українська	 греко-католицька	 церква	 це	 переживала	 в	 Європі.	
Потрібно	підготуватися	до	нових	катакомб".	

Архиєпархія	 –	
політична	свідомість	

Потрібно	 боротися	 з	 надмірною	 чутливістю	 та	
політкоректністю,	що	 загрожують	 цілісності	 традиційної	 віри	
прикладом	благодійності,	а	не	тимчасовими	компромісами.	

Архиєпархія	 –	
політика	та	віра	

Єдність	та	включення	всіх	аспектів	 і	груп	–	монашество	і	його	
вплив	 в	 Архиєпархії	 часто	 ігнорується.	Щорічне	 паломництво	
до	Фокс	Чейз	-	Академія	Святого	Василя,	Манор	Коледж,	Центр	
василіанської	духовності.	

Архиєпархія	 –	
монашество		

Будучи	 монахинею	 Чину	 св.	 Василія	 Великого	 протягом	
останніх	 60	 років,	 я	 працювала	 в	 освіті	 і	 ділилась	 східною	
духовністю	 з	 іншими	 та	 допомагала,	 чим	 могла	 Українській	
Католицькій	Церкві.	Слухаючи	сьогоднішні	звіти,	відчуваю,	що	
не	 усвідомлюється	 потреби	 у	 монашестві.	 Видатний	 внесок	
богопосвячених	жінок	змінює	нашу	східну	духовність.	Потребу	
у	 плеканні	 духовності	 дорослих	 можна	 задовольнити,	
пропонуючи	онлайн-курси	в	наших	українських	університетах,	
коледжах	 та	 духовних	 центрах.	 Діліться	 цим	 зараз.	 Витягніть	
молодь.	 Заохочуйте	 та	 підтримуйте	 їх.	 Ми	 часто	 чуємо	 запит	
духовенства	щодо	братів	з	України.	Чи	можемо	ми	заохочувати	
покликання	 до	 богопосвяченого	 життя	 в	 Америці?	 Монаше	
життя	 свідчить	 про	 спільноту	 з	 Христом	 на	 землі,	 не	 лише	 у	
вічності.	

Архиєпархія	 –	
монашество		

Підтримувати	 наші	 українські	 католицькі	 школи	 та	
заохочувати	 мирян	 об'єднуватись	 та	 організовувати	
домашні/гібридні	католицькі	школи.	

Архиєпархія	–	школи	

Зосередитись	на	спасіння	душі	через	східну	духовність			 Архиєпархія	 –	 акцент	
на	духовності	

Духовне	життя	(Любити	Бога	та	ближнього)	 Архиєпархія	 –	 акцент	
на	духовності	
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Духовне	зростання	 Архиєпархія	 –	 акцент	
на	духовності	

Благодійність	в	Україні.	«Ялинка	дарунків»	для	сиріт	на	Різдво.	
Приклад:	американець	отримує	ім’я,	вік	та	розмір	одягу	дитини	
=	дуже	особистісний	підхід	

Архиєпархія	–	Україна	

Україна	зазнає	іноземної	агресії.	Українці	в	цілому	світі	повинні	
об’єднатися	та	висловити	підтримку.	Церква	–	це	місце,	звідки	
це	має	розпочатися.	Духовенство	має	популяризувати	бажання	
зростати	і	бути	сильними	

Архиєпархія	–	Україна	

Покликання	 до	 священства	 і	 монашества.	 Треба	 розвивати	
розпізнання	 	покликань,	навіть	через	такі	радикальні	підходи,	
як	обирати	стан	під	час	духовних	вправ	святого	Ігнатія	Лойоли.	

Архиєпархія	 –	
покликання	

Постійний	дияконат	або	малі	чини	 Архиєпархія	 –	
покликання,	
дияконат,	малі	чини	

Навчання	священників.	Втрачене	мистецтво	проповіді,	навиків	
бізнесу	та	управління	

Архиєпархія	 –	
покликання,	
формування	семінарії	

Жінки-священники!	Це	вирішить	проблему	браку	священників.	
Так,	ви	можете	це	зробити.	

Архиєпархія	 –	
покликання,	 жінки-
священники	

Молодіжне	служіння	на	Архиєпархіальному	рівні	 Архиєпархія	–	молодь	
Взяти	на	роботу	команду	молодих	служителів	–	україномовних	
та	англомовних	

Архиєпархія	–	молодь	

Запросити	 зрілу	 молодь	 (20-30	 років),	 аби	 вони	 були	
молодіжними	 лідерами,	 створювали	 контент	 Архиєпархії	 на	
YouTube,	в	соціальних	мережах	

Архиєпархія	–	молодь	

Ангажування	дітей,	підлітків,	зрілої	молоді	 Архиєпархія	–	молодь	
Зосередитись	на	молоді,	що	вже	не	ходить	до		церкви	 Архиєпархія	 –	молодь,	

що	відійшла	
Представники	 УГКЦ	 мають	 прийти	 до	 	 дітей	 в	
школи/університети/коледжі	 (як	 роблять	 інші	 організації),	
щоб	втримати	їх	в	нашій	церкві	

Архиєпархія	 –	молодь,	
університети	

Представники	УГКЦ	беруть	участь	у	Міжнародному	Дні	Молоді.	
Це	досвід,	що	змінює	людей	

Архиєпархія	–	молодь	

У	 час,	 коли	 здатність	 уважно	 слухати	 зменшується,	 проповіді	
мають	тривати	6-7	хвилин	

Духовенство	 -	
проповідь	

Поверніть	 людей	 до	 Таїнств	 -	 священники	 повинні	
проповідувати	 про	 необхідність	 Сповіді	 і	 як	 правильно	
сповідатися,	щоб	приймати	Святе	Причастя	в	стані	благодаті	

Духовенство	 –	
проповідь	

Навчити	священників	провадити	дитячі	літургії.	До	прикладу,	
як	 проповідувати	 дітям,	 залучати	 їх	 до	 діалогу.	 Рекламувати	
такі	літургії	завчасно	

Духовенство	-	літургія	

Священники	 мають	 мати	 щоквартальні	 зустрічі	 для	
обговорення	церковних	справ.	Надсилати	звіт	(хто	був,	про	що	

Духовенство	 –	
звітування	



 

 
 

 

говорили,	 яких	 висновків	 дійшли)	 з	 таких	 зустрічей	
митрополитові.	
Душпастирювання	в	госпісах,	де	священники	мають	змогу	бути	
з	людьми	впродовж	останніх	місяців/	тижнів/	днів	життя		

Духовенство	 –	
душпастирська	праця	

Бути	 близько	 до	 хворих	 /	 тих,	 хто	 в	 жалобі	 /	 старших	 /	
покинутих	

Духовенство	 –	
душпастирська	праця	

Наша	 місцева	 українська	 церква	 втратила	 парафіян,	 оскільки	
ми	 мали	 трьох	 літніх	 священників,	 які	 не	 мали	 зв’язку	 з	
молоддю	 та	 не	 виявляли	 терпеливості	 до	 малих	 дітей,	 що	
відвернуло	 молоді	 сім'ї,	 які	 пішли	 до	 церков	 латинського	
обряду	-	тепер	хочемо	їх	повернути.	

Духовенство	 –	
душпастирська	праця	

Заохочувати	 священників	 /	 сестер	 бути	 	 залученими	 до		
місцевих	спільнот	–	не	лише	українських,	але	й	американських		

Духовенство/монашес
тво	 –	 ангажування	 до	
спільноти	

Комунікація	між	деканатами	та	парафіями		 Деканати	 -	
комунікація	

Нагоди	 зустрічатися	 на	 деканальному	 рівні.	 Молодіжні	 групи	
на	деканальному	рівні.	

Деканати	 –	 зустрічі,	
молодь	

Використовувати	 деканати	 для	 зв’язку	 між	 парафіями	 =	
налагодження	стосунків	між	миряни		

Деканати	–	миряни		

Катехизація	 дорослих	 під	 час	 підготовки	 до	 одруження	 не	
менше	однієї	години	на	місяць,	в	ідеалі	–	щотижня	(готуючись	
до	 одруження,	 наречений	 і	 наречена	 зустрічаються	 зі	
священником,	крім	Передподружніх	наук	)	

Парафія	–	катехизація,	
дорослі	

Поглиблення	катезизації	для	всіх,	особливо	дорослих	 Парафія	–	катехизація,	
всі	вікові	категорії	

Матеріали	катехизації	для	дорослих	та	групи	із	вивчення	Біблії	
на	всіх	парафіях.	Ділитися	східною	духовністю.		

Парафія	–	катехизація,	
вивчення	Біблії	

Запропонувати	можливості	для	творення	спільноти	та	спільної	
молитви	для	усіх:	молодь,	одружені,	вдівці	та	удовиці.	

Парафія	–	спільнота	

Часта	сповідь	 Парафія	 –	 часта	
сповідь	

Майже	 кожен	 має	 смартфон.	 Використовуйте	 їх,	 аби	
інформувати	та	повідомляти	парафіян	про	новини	парафії.	Для	
дітей	 надсилайте	 молитви	 на	 щодень	 (або	 раз	 на	 тиждень,	
якщо	щодня	це	надто	часто)	

Парафія	–	інформація	

Прислухатися	 до	 мирян,	 чути	 та	 вчасно	 вирішувати	 їхні	
проблеми,	разом	будувати	парафію	та	боротися	з	фінансовими	
та	духовними	кризами	

Парафія	–	миряни	

Користуватись	допомогою	мирян.	Розуміти	своїх	парафіян,	їхні	
таланти.	Тоді	зможете	залучити	їх	там,	де	потрібно.	

Парафія	–	миряни	

Менше	використовувати	українську,	щоб	уникати	культурного	
шоку	для	нових	членів	парафії.	Навряд	чи	хтось	на	парафії	не	
знає	англійської			

Парафія	–	мова	

Допомога	в	організації	занять	з	української	та	англійської	мови	 Парафія	–	мова		
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Дитяча	недільна	літургія	(12:00)	 Парафія	 –	 Літургія,	
діти	

Проактивне	 ангажування	 нових	 членів	 парафії,	 починаючи	 із	
найнижчого	 рівня.	 Члени	 сімей	 активних	 членів	 спільноти	
чекають	 на	 запрошення.	 Члени	 спільноти,	 що	 втратили	 віру,	
чекають	на	запрошення.	

Парафія	 –		
ангажування	

Парафіяльні	ради	 Парафія	 –	
парафіяльна	рада	

Зміна	членів	парафіяльної	ради	 Парафія	 –	
парафіяльна	рада	

Присутність	 міцного	 духовного	 зв’язку	 між	 парохом	 та	
парафіянами	 через	 молитву,	 співчуття,	 відкритість,	 гарну	
комунікацію	

Парафія	 –	
парох/парафіяни	

Позитивне	 ставлення	 до	 новоприбулих	 з	 України	
американських	українців	

Парафія	 –	
душпастирських	
підхід	

Об'єднувати.	 Залучати	 маргіналізованих	 членів	 спільноти:	
розлучених,	 самотніх	 (чи	 неодружених)	 батьків,	 осіб	
гомосексуальної	орієнтації.	Не	лише	повчати	«не	можна	те,	не	
можна	се».	Наприклад	матеріально	допомогти	матері/дитині,	а	
не	проповідувати	проти	абортів,	ангажуватися	(підтримувати)	
рух	“за	життя”	

Парафія	 –	
душпастирський	
підхід	

Намагатися	 завоювати	 довіру	 католиків,	 що	 відійшли	 від	
Церкви,	не	лише	українців	

Парафія	 –	
душпастирський	
підхід	

Втримати	членів	парафії.	Дати	їм	причину	залишитись	 Парафія	 –	
душпастирський	
підхід	

Всі	 парафіяни	 повинні	мати	можливість	 читати	 «Шлях»	—	це	
прекрасне	видання	

Парафія	–	Шлях		

Приймати	одне	одного	–	знайомитись	з	сусідами,	тиснути	руки,	
усміхатися,	виявляти	любов	

Парафія	 –	 Дух	
прийняття	

Створити	 просту	 листівку	 «Запрошуємо»	 та	 роздавати	 її	
людям,	що	живуть	в	межах	десяти	миль	від	церкви.	На	особливі	
богослужіння	або	звичайні	Літургії	за	розкладом	–	інколи	наші	
сусіди	знають,	що	ми	є,	але	не	мають	уявляють	хто	ми	і	що	ми	
робимо	

Парафія	 –	 Дух	
прийняття	

ПАРАФІЯЛЬНЕ	 ЖИТТЯ	 –	 “Церква,	 що	 приймає”	 –	 це	 щось	
більше	 ніж	 волонтери,	що	 вітають	 при	 вході	 до	 храму.	 Кожен	
гість	 є	 потенційним	 парафіянином,	 благодійником,	
волонтером,	 співрозмовником,	 покровителем,	 підтримкою,	
послом	 доброї	 волі,	 тощо.	 Церква	 має	 бути	 відкритою	 для	
нових	людей,	не	українців,	римо-католиків,	слухати,	коли	вони	
висловлюють	 занепокоєння,	 діляться	 ідеями	 чи	 просто	
висловлюють	свої	думки,	що	можуть	бути	корисними.	Почуйте	

Парафія	 –	 Дух	
прийняття	



 

 
 

 

їх.	Використайте	ці	можливості.	Радо	приймайте	не	лише	їхню	
працю	 руками,	 але	 й	 працю	 головою.	 Добре,	 коли	 тебе	
поважають,	але	чудово,	коли	цінують.	Без	них	парафія	не	буде	
живою	
Робити	наші	парафії	привітними	–	парохи	та	вірні.	 Парафія	 –	 Дух	

прийняття	
Залучати	 більше	 дітей	 та	 молодь	 через	 спів	 у	 молодіжному	
хорі,	 читання	 Апостола,	 організацію	 церковних	 пікніків	 та	
бенкетів,	святкувань,	допомогу	старшим	

Парафія	-	молодь		

Залучити	молодь,	давши	 їм	можливість	служити,	 зустрічатися	
та	робити	добро	

Парафія	-	молодь	

Активно	залучати	молодь,	бо	вони	–	майбутнє	нашої	Церкви.	 Парафія	-	молодь	
Залучати	молодь	до	життя	Катедри		 Парафія	 –	 молодь	

(катедра)	
Залучати	 до	 церкви	 більше	 молодих	 сімей	 з	 дітьми.	 Мати	
формаційні	програми	для	них	–	поєднати	з	ПЛАСТом	чи	СУМом	
–	щоб	привабити	молодь	

Парафія	 –	 молодь,	
діти,	сім’ї	

Допомогти	 парафіям	 налагодити	 контакт	 з	 місцевими	
католицькими	парафіями	

Парафія	–	співпраця		

Зміцнювати	співпрацю	між	парафіями	 Парафія	–	співпраця	
Зробити	 співану	 Божественну	 Літургію	 та	 Часи	 нормою	 на	
парафіях	

Парафія	–	літургія	

Де	 ми?	 Парафії,	 що	 розташовуються	 біля	 коледжів	 та	
університетів,	 повинні	 співпрацювати	 з	 католицькими	
осередками	 при	 університетах	 (Newman	 Centers),	 аби	 знайти	
греко-католиків	 та	 забезпечити	 їм	 транспорт	 до	 	 парафій.	
Можливо,	 вони	 зможуть	 поєднати	 свої	 таланти	 з	 потребами	
парафії,	наприклад,	догляд	за	хворими,	спів,	навчання,	тощо.	

Парафія	 –	 вихід	 до	
університетів	
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4.	Засідання	3:	Пріоритетні	рішення	/	Спалах	COVID-19	(Листопад-Грудень	2020)	
	
Примітка:	Наступного	року	після	засідання	у	грудні	2019,	в	розпал	пандемії	COVID-19	
Архиєпархія	вирішила	підвести	підсумки	ключових	пропозицій	двох	попередніх	засідань	
у	форматі	 резолюцій	та	 представити	 їх	 делегатам	 для	того,	щоб	 вони	 виставили	
пріоритети.	Оскільки	провести	спільне	засідання	було	неможливо,	вирішили	провести	
чотири	регіональні	засідання,	використовуючи	платформу	для	зустрічей	ZOOM.	
	
PH:	14	листопада	(Деканат	Філадельфії)	10	парафій	/	10	священників	/	1	диякон	/	

представниці	сестер-служебниць	і	сестер-василіанок	

NJ:	21	листопада	(Деканат	Нью	Джерсі)	16	парафій	/	11	священників	/	1	диякон	/	
представниця	сестер-служебниць	

NS:	5	грудня	(Деканати	Північного	та	Південного	вугільного	регіонів)	22	парафій	
/	12	священників	/	1	диякон	/	одна	представниця	сестер-служебниць	

WL:	 12	 грудня	 (Деканати	 Вашингтон	 і	 Лігай-Скайкілл)	 18	 парафій	 /	 12	
священників	

	

Група	1:	Пріоритетність	рішень	

Загально	церковний	рівень	
Деканати	
(Пріорите
ти	груп)	

Разом	

1.	Розробити	та	популяризувати	багатомовні	програми	та	
проекти	 євангелізації	 та	 катехизації,	 використовуючи	
можливості	участі	онлайн	та	розповсюджуючи	матеріали	
через	інтернет.		

PH:	3,	4,	6	
NJ:	1	2	3,	6	
NS:	
WL:	1	3	5	6	

11	

2.	Ділитись	часом	та	талантами	між	єпархіями	та	регіонами.	
Різні	 комісії	 в	 Патріаршій	 курії	 повинні	 сприяти	 процесові	
обміну	 дарами	 та	 успішним	 досвідом	 в	 межах	 усієї	 нашої	
Церкви.	

PH:	4	
NJ:	
NS:	3	4	6	
WL:	

4	

3.	 Працювати,	 щоб	 зрозуміти	 рани	 в	 суспільстві,	 зокрема	 в	
Церкві,	плекати	дух	співчуття	та	пропонувати	зцілення	через	
присутність	і	дію.	

PH:	5	
NJ:	
NS:	2	
WL:	5	

3	

4.	Зосередитися	на	формації	та	молоді	

PH:	1,	2,	3,	
5,	6	
NJ:	 3,	 5,	 6,	
7	
NS:	1	5	
WL:	3	4	

13	

5.	 Зосередитися	 на	 покликанні	 та	 свідченні	 християнського	
подружжя	та	християнської	родини	(“домашня	церква”)	

PH:	1,	2,	5	
NJ:	5,	7	 10	



 

 
 

 

NS:	1	3	5	
WL:	2	6	

6.	 Популяризувати	 регулярні	 загально	 церковні,	 регіональні	
та	 місцеві	 зустрічі	 щодо	 питань	 релігійно-катехитичного	
виховання	 та	 навчання;	 популяризувати	 зустрічі	 для	 різних	
груп,	 зокрема	 для	 жінок,	 молоді,	 людей	 похилого	 віку;	
створити	 можливості	 для	 обміну	 дарами	 та	 ідеями	 між	
духовенством,	 мирянами	 та	 монашеством.	 Особливо	 це	
стосується	 тих	 років,	 коли	 не	 відчуватимуться	 сесії	
Патріаршого	Собору.	

PH:		
NJ:1,	2	
NS:	2	4	6	
WL:	1	2	4	

8	

	

Регіон	(Митрополія)	
Деканати	
(Пріоритет
и	груп)	

Разом	

1.	 Навчати	 дорослих	 щодо	 Церкви	 та	 Її	 місіі,	 зокрема	
щодо	 ідентичності	 Української	 Католицької	 Церкви	
Київської	традиції	

PH:	 1,	 2,	 3,	
4,	6	
NJ:	2,	3	
NS:	2	4	6	
WL:	3	5	6	

13	

2.	 Розвивати	 спільну	 програму	 катехизації	 для	 дорослих	
(катехуменат)	в	Північній	Америці		

PH:	4,	5	
NJ:	5	
NS:	2	5	
WL:	2	4	

7	

3.	 Допомогти	 мирянам	 Північної	 Америки	 сповняти	 своє	
місійне	покликання		

PH:	5	7	
NJ:	7	
NS:	1	3	
WL:	1	

6	

4.	 Плекати	 дияконське,	 піддияконське	 та	 мирянське	
служіння	 (катехизація,	 літургія,	 благодійність)	 у	 наших	
єпархіях		

PH:		
NJ:	1,		6	
NS:	4	6	
WL:	3	5	

6	

5.Забезпечити	 батьків	 ресурсами,	 щоб	 вони	 могли	
сповняти	 покликання	 перших	 катехитів	 для	 власних	
дітей	через	навчання,	молитву	та	приклад.	

PH:	1,	2,	3,	6	
NJ:	1,	2,	3,	5,	
6,	7	
NS:	1	3	5	
WL:	1	2	4	6	

17	

	
		

Архиєпархія	
Деканати	
(Пріоритет
и	груп)	

Разом	

1.	 Згуртованість	 парафій	 задля	 допомоги	 потребуючим	
(локально	та	глобально),	особливо	в	критичних	ситуаціях.	

PH:	3,	4,	5	
NJ:	3,	5	
NS:	1	2	6	

10	
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WL:	1	4	

2.	 Плекати	 зв’язок	 та	 співпрацю	 між	 парафіями	
Архиєпархії,	особливо	на	деканальному	рівні.	

PH:	1,	2,	5,	6	
NJ:	1,	3,	6,	7	
NS:	1	3	4	6	
WL:	2	3	5	6	

16	

3.	 Використовувати	 соціальні	 мережі,	 аби	 краще	
познайомитись	 між	 собою	 та	 зі	 спільнотами	 в	 межах	
Архиєпархії.	

PH:	6	
NJ:	1,	2,	5,	6	
NS:	5	
WL:	3	5	

8	

4.	 Створити	 Архиєпархіальну	 душпастирську	 Раду,	
об’єднавши	 представників	 духовенства,	 монашества	 та	
мирян,	 щоб	 обмірковувати	 та	 радитися	 стосовно	 місії	
Архиєпархії	

PH:	1,	2,	3,	4	
NJ:	2,	7	
NS:	2	3	4	5	
WL:	1	2	4	6	

14	

	

		

Парафія	
Деканати	
(Пріоритет
и	груп)	

Разом	

1.	Плекати	церковну	культуру,	 відкриту	до	всіх	людей	
доброї	 волі,	 та	 місійний	 дух,	 який	 прагне	 ангажувати	
спільноту	 у	 всій	 її	 розмаїтості:	 різні	 хвилі	 міграції,	
мовні	групи,	не	українців	тощо.	

PH:	 1,	 2,	 3,	
4,	6	
NJ:	1,	3,	6	
NS:	4	6	
WL:	 1	 3	 4	 5	
6	

15	

2.	 Розвинути	 активне	 біблійне	 служіння:	 вивчення	 Біблії		
для	 різних	 вікових	 груп	 та	 молитовне	 читання	 Святого	
Письма	(Lectio	Divina)	

PH:	4	
NJ:	2,	5,	7	
NS:	
WL:	

4	

3.	 Важливо	 звернути	 увагу	 на	 літургійну	 катехизу,	 щоб	
вірні	 могли	 активно	 та	 свідомо	 долучатись	 до	
літургійного	життя	Церкви.	

PH:	4,	5	
NJ:	6,	7	
NS:	1	2	4	5	6	
WL:	2	5	6	

12	

4.	Відвідувати	старших	людей	та	хворих	--	активні	миряни	
повинні	підтримувати	духовенство	у	такому	служінні.	

PH:	
NJ:	
NS:	3	
WL:	2	

2	

5.	Навчати	вірних	щодо	питань,	пов’язаних	із	Церквою:	
віра	 та	 вчення	 католицької	 церкви,	 мораль,	
східнохристиянська	 традиція,	 таїнства,	 іконопис,	
духовність,	 тощо.	 Таке	 навчання	 можна	 здійснювати	
по-різному:	дискусії,	форуми,	фільми,	інтернет-ресурси	
тощо.	

PH:	 1,	 2,	 3,	
5,	6	
NJ:	1,	2,	3,	5,	
6	
NS:	1	2	3	5	
WL:	1	3	4	

17	

	



 

 
 

 

Група	2:	COVID-19	

	
Вплив	коронавірусу	на	діяльність	та	єдність	нашої	Церкви.	Чого	ми	навчилися?	Які	
труднощі	нам	ще	треба	подолати?		
	

1. БЛАГОСЛОВЕННЯ	(позитивний	вплив,	досвід)	
2. ТРУДНОЩІ-ВИКЛИКИ	(негативний	вплив,	досвід)	
3. ОДНЕ	ЧІТКЕ	РІШЕННЯ	(Наше	покликання/пріоритет,	з	яким	йти	вперед)	

	
PH:	 14	 листопада	 (Філадельфія)	 10	 парафій	 /	 10	 священників	 /	 1	 диякон	 /	

представниці	сестер-служебниць	і	сестер-василіанок	
NJ:	 21	 листопада	 (Нью	 Джерсі)	 16	 парафій	 /	 11	 священників	 /	 1	 диякон	 /	

представниця	сестер-служебниць	

NS:	 5	 грудня	 (Північний	 та	 Південний	 вугільний	 деканати)	 22	 парафій	 /	 12	
священників	/	1	диякон	/	представниця	сестер-служебниць	

WL:	 12	 грудня	 (Деканати	 Вашингтон	 —	 Лігай	 і	 Скайкілл)	 18	 парафій	 /	 12	
священників	

	
Звіт	використовує	програму	Живої	Парафії	в	якості	шаблону	для	аналізу:	
	

1. Віра	та	розуміння	(Слово	Боже/Катехизація)	
2. Близькість	до	Бога/Святість	(Літургія	та	Молитва)	
3. Благодійність	та	турбота	про	ближніх	(Служити	ближньому	-	Дияконія)	
4. Використовувати	 доступні	 	 Божі	 дари	 та	 таланти	 (Лідерство	—	 Управління	

дарами)	
5. Відчуття	 сім’ї,	 парафії,	 єпархії,	 церкви,	 суспільства	 (Сопричастя	 –	 Єдність	 -	

Спільнота)	
6. Свідчити	–	і	поза	Церквою	(Дух	проповідництва)	

	
	
БЛАГОСЛОВЕННЯ	
	
Позитивний	вплив,	досвід	/	Місця	зростання	 Груп

а	
Жив
а	
пара
фія	

Час	та	можливість	чути	наших	релігійних	лідерів	(онлайн)	 PH1	 1	
Більше	часу	для	читання	та	медитацій		 PH1	 1	
Переосмислення	цінностей	та	пріоритетів	людського	життя	в	світлі	
стосунку	з	Господом	та	іншими	

PH4	 1	

«Дзвіночок»,	щоб	поглибити	віру,	перебороти	страхи	та	вірити,	що	з	
нами	Бог	

PH	5	 1	
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Переосмислення	пріоритетів		 NJ2	 1	
Церква	цінується	більше	(життя	парафії,	прийняття	Святих	Таїнств)		 NJ6	 1	
Глибше	усвідомлення	того,	що	Церква	–	це	Тіло	Христове	(не	лише	
будівля)	

NJ6	 1	

Зміцнення	віри	 NS2	 1	
Митрополит	Борис	виходить	поза	межі	катедри	 NS2	 1	
Євхаристія	цінується	більше,	бо	богослужіння	недоступні	 NS3	 1	
Зосередились	на	найважливішому	 NS3	 1	
Зрозуміли,	чого	бракує	сучасній	культурі	 NS4	 1	
Зрозуміли,	 що	 "туга	 за	 Богом"	 часто	 заповнюється	 чимось	
недостатнім	або	ж	шкідливим.	

NS4	 1	

Цінується	те,	що	справді	важливо	 NS5	 1	
Усвідомлення	 важливості	 літургії	 в	 моєму	 житті.	 Це	 не	 просто	
звичка.	

NS6	 1	

Глибше	 усвідомлення	наскільки	 важлива	 парафіяльна	 спільнота,	 з	
якою	разом	молимося	

NS6	 1	

Те,	що	зв'язок	не	переривається	(напр.	Катехизація	онлайн,	тощо)	 WL3	 1	
Навчилися	 приймати	 залежність	 від	 Бога	 та	 Його	 Провидіння	
(побачили	 недоліки	 американського	 «індивідуалізму»,	 прийняли	
те,	що	ми	не	завжди	контролюємо	наше	життя)	

WL3	 1	

Повернулися	до	навчання,	аби	зміцнити		віру	 WL4	 1	
Ми	усвідомили	наскільки	все	було	добре	до	пандемії	 WL5	 1	
Ми	усвідомили,		що	ми	не	боги	 WL5	 1	
Люди	знову	звернули	увагу	на	Церкву	 WL5	 1	
Завдяки	молитві	стали	ближчими	до	Бога	 PH1	 2	
Можливість	бути	присутніми	на	Літургії	через	Інтернет	 PH2	 2	
Час	для	молитви,	роздумів,	переосмислення,	що	важливе	в	нашому	
житті	

PH6	 2	

Більше	можливостей	для	молитви	 NJ2	 2	
Добре	організована	трансляція	Літургії	 NJ2	 2	
Пряма	трансляція	Літургії	зі	Святилища	відкрила	іншу	перспективу	 NJ6	 2	
Відвідування	Літургії	з	переконання,	а	не	з	обов’язку	 NS2	 2	
Онлайн	Літургії	послужили	стимулом	зміцнення	особистої	віри		 NS4	 2	
Молитва	за	інших	 NS5	 2	
Літургії	онлайн	в	храмі	 WL1	 2	
Літургії	влітку	на	вулиці	 WL1	 2	
Онлайн	Літургії	допомогли	заповнити	порожнечу	 WL2	 2	
Можливість	відвідувати	Літургії	(віддалено)	від	час	локдауну	 WL4	 2	
Можливість	прийняти	Євхаристію,	коли	храми	знову	відкрилися	 WL4	 2	
Пряма	 трансляція	 служб	 (Божественна	 Літургія,	 Маївки,	 молебні,	
тощо)	

WL6	 2	

Усвідомлення	відповідальності	щодо	себе	та	 інших	(носіння	масок,	
соціальна	дистанція,	тощо)	

NS5	 3	

Забезпечення	 їжею	 тих,	 хто	 не	 має	 можливості	 вийти	 з	 дому	 (на	 WL1	 3	



 

 
 

 

Різдво,	Великдень)	
Більше	часу	для	благодійності	(напр.	ковдри	для	дітей	у	лікарнях)	 WL1	 3	
Дізнались	 більше	 про	 героїв	 серед	 лікарів	 та	 середньої	 медичної	
ланки,	що	цілодобово	живуть	та	працюють	з	хворими	на	COVID-19		

WL6	 3	

Більше	відпочивали,	що	позитивно	вплинуло	на	здоров’я	 PH1	 4	
Навчились	бути		терплячішими	 PH1	 4	
Використання	 технологій	 допомогло	 бути	 в	 контакті	 з	 парафією,	
іншими	парафіями	та	усім	світом	

PH6	 4	

Вдале	використання	технологій:	стрімінгові	платформи	 NJ1	 4	
Старші	люди	опановують	соціальні	мережі	 NS1	 4	
Люди	допомагають	один	одному	 NS1	 4	
Духовенство	виходить	до	людей	 NS1	 4	
Щедрість	вірних	в	час	закритих	церков	 NS2	 4	
Пізнали	інші	парафії	в	Америці	завдяки	прямим	трансляціям	 NS2	 4	
Збільшили	технічні	навички	 NS3	 4	
Виявили	цінність	соціальних	мереж	як	нового	способу	спілкування	 NS4	 4	
Зрозуміли,	 що	 технології	 можуть	 заповнити	 пустку	 чи	
задовольнити	потребу	

NS5	 4	

Віддані	волонтери	багато	працювали,	що	під	час	пандемії	у	нас	була	
можливість	безпечно	молитися	

NS5	 4	

Ніхто	не	заразився	в	нашій	церкві	 NS6	 4	
Винайшли	творчі	способи	залучення	коштів	 NS6	 4	
Дотримувалися	правил	відвідування	церков	 WL1	 4	
Знайшли	нові	шляхи	служіння	під	час	карантину	 WL1	 4	
Використовували	інтернет,	щоб	продовжувати	служити	людям	 WL2	 4	
Соціальні	 мережі	 допомогли	 говорити	 з	 вірними	 про	 важливість	
спілкування	з	Богом		

WL2	 4	

Церква	гарно	використала	можливості	навчання	дорослих	онлайн	 WL2	 4	
Перешкоди	допомогли	людям	розкритись		 WL3	 4	
Тривав	пошук	коштів		 WL3	 4	
Люди	ставали	волонтерами,	щоб	вмикати	прямі	трансляції	Літургій	 WL5	 4	
Сучасні	 методи	 комунікації	 (MS	 Teams,	 Zoom,	 Slack)	 дали	
можливість	людям	зустрічатись	віртуально	

WL6	 4	

Виявили,	наскільки	люди	щедрі	 WL6	 4	
Одна	парафія	спромоглася	купити	будівлю,	щоб	мати	власний	храм	 WL6	 4	
Проводили	більше	часу	зі	сім’єю	 PH1	 5	
Відновлення	стосунків	з	близькими,	друзями	та	сусідами	 PH6	 5	
Сім’ї	зблизились	 NJ1	 5	
Насолоджувались	часом	зі	сім’єю	 NS3	 5	
Ще	 більше	 почали	 цінувати	 своїх	 подругів,	 родину	 та	 церковну	
спільноту	

NS4	 5	

Глибше	зрозуміли,	що	означає	спільнота	 NS5	 5	
Поглибили	відчуття	церковної	спільноти	 WL1	 5	
Вірні	стали	ближчими	одне	одному,	спільнотою	 WL2	 5	
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Сім’ї	 почали	 творити	 домашні	 церкви	 (молились	 разом,	 читали	
Святе	Письмо,	співали,	тощо)	

WL3	 5	

Збільшилася	кількість	тих,	хто	відвідує	літургії	(на	одній	з	парафій)	 WL4	 5	
Люди	залишилися	вірними	церковній	спільноті	 WL5	 5	
Члени	спільноти	усвідомили,	наскільки	хорошими	є	люди	навколо	
(сім’ї,	друзі	та	знайомі	гуртувались	та	підтримували	один	одного)	

WL6	 5	

Люди	простягають	одне	одному	руку	підтримки	і	допомоги	 NS6	 6	
	

ТРУДНОЩІ-ВИКЛИКИ	
	
Негативний	вплив/досвід	 Груп

а	
Жива	
Парафі
я	

Злість,	роздратування,	страх,	депресія,	втрата	довіри	 PH6	 1	
Під	 питанням	 залишається	 ефективність	 євангелізації	
онлайн		

NJ1	 1	

Для	деяких	онлайн	служби	стали	приводом	не	приходити	 NS1	 1	
Батьки	не	намагаються	залучити	дітей	 NS1	 1	
Відчуття	страху	 NS2	 1	
Страх	заразитись	COVID-19	 NS3	 1	
Люди	мають	страхи	та	застереження	(носіння	масок,		Причастя)	 NS5	 1	
Переживаємо,	що	люди	не	повернуться,	бо	зникла	звичка	ходити	
до	церкви	

NS6	 1	

	COVID-19	 як	 виправдання	 відсутності	 на	 Літургії	 (хоча	 роблять	
закупи	та	інші	речі)	

NS6	 1	

Брак	довіри	чи	дискомфорт	при	прийнятті	Причастя	 WL2	 1	
Страх,	 що	 люди	 не	 повернуться	 до	 церкви	 (недостатньо	 лише	
скасувати	звільнення	від	обов’язку	недільної	літургії)	

WL3	 1	

Багато	 важливих	 богословських	 принципів	 є	 незрозумілими	
(напр.	пряма	трансляція,	як	виправдання	не	йти	до	церкви)	

WL3	 1	

Диспенза	 від	 обов’язку	 недільної	 чи	 святкової	 літургії	 –	 чи	
повернуться	люди?	

WL4	 1	

Розуміння	того,	що	Євхаристія	–	джерело	зцілення	для	усіх	нас	 WL4	 1	
Потреба	більшої	довіри	до	Бога	–	наскільки	сильною	є	наша	віра?	 WL4	 1	
COVID-19	розлякав	людей.	Вони	все	ще	бояться	йти	до	церкви	 WL5	 1	
Забагато	часу	на	роздуми	призводить	до	депресії	 WL6	 1	
Люди	похилого	віку	не	можуть	відвідувати	церкву	 NS1	 2	
Зменшилася	відвідуваність	богослужень	 NS2	 2	
Незмога	відвідувати	церкву	 NS3	 2	
Неможливість	причащатися		 NS4	 2	
Зменшилася	відвідуваність	церкви	 NS5	 2	
Закриття	храмів	на	Великдень		 NS6	 2	
Життя	без	Святих	Тайн	протягом	довгого	часу	 NS6	 2	
Вірним	складно	без	Святої	Євхаристії	 WL2	 2	



 

 
 

 

Близько	третини	ще	не	повернулись	до	церкви	 WL2	 2	
Старші	 люди	 у	 групі	 ризику,	 тому	 ризикують,	 відвідуючи	
богослужіння	

WL4	 2	

Невеликі	храми	і	соціальна	дистанція	 WL4	 2	
Негнучкість	 священників	 та	 парафіян.	 Люди	 не	 захотіли	
модифікувати	обряд,	щоб	убезпечити	один	одного	від	небезпеки	
COVID-19.	“У	нас	то	не	робимо”	

WL6	 2	

Неможливість	відвідати	хворих	та	людей	похилого	віку	 NS3	 3	
Неможливо	відвідувати	парафіян	вдома,	в	лікарнях	та	притулках	 NS4	 3	
Обмежений	доступ	духовенства	до	хворих,	особливо	в	лікарнях	 WL2	 3	
Обмежений	доступ	до	людей	похилого	віку	та	прикутих	до	ліжка,	
що	не	мають	інтернету	чи	відповідних	технічних	засобів	

WL3	 3	

Парафії	втрачають	людей	та	фінанси	 PH6	 4	
Фінансова	та	соціальна	нестабільність	 NJ2	 4	
Зменшилися	надходження	 NS1	 4	
Неможливість	збору	коштів	на	парафії	 NS3	 4	
Фінансові	 виклики	 (зменшення	 регулярного	 відвідування	
богослужінь,	 збільшення	 кількості	 людей,	 що	 мають	 фінансові	
труднощі,	брак	можливостей	збирати	кошти)	

NS5	 4	

Церкви	без	 технологічного	 забезпечення,	 інтернету	та	парафіян,	
що	добре	на	цьому	знаються,	потерпають	

NS6	 4	

Фінансова	скрута	/	відсутність	фандрейзингових	подій	(страх,	що	
парафії	закриватимуть)	

NS6	 4	

Технологічні	недоліки	обладнання	прямих	трансляцій	 WL1	 4	
Онлайн	літургії	часом		недоступні	для	старших	парафіян	 WL2	 4	
Щотижневих	внесків	не	було,	це	спричинило	фінансові	труднощі	 WL2	 4	
Деякі	парафії	потерпають	через	брак	пожертв	 WL3	 4	
Деякі	 парафії	 мають	 недостатньо	 розвинуте	 технологічне	
забезпечення	 (напр.	 якість	 трансляції),	 мало	 присутні	 в	
соціальних	мережах	

WL3	 4	

Зменшення	відвідувань	церкви	–	фінансовий	аспект	 WL4	 4	
Відсутність	заходів	для	збору	коштів	 WL5	 4	
Фізична	розлука	та	ізоляція	від	сім’ї	та	друзів	 PH6	 5	
Неможливість	відвідати	різні	події,	похорони,	відвідати	близьких	 PH6	 5	
Брак	щонедільних	зустрічей/комунікації	 NS2	 5	
Втрата	близькості	між	людьми	 NS5	 5	
Вірним	важко	бути	поряд	з	іншими	парафіянами	 WL2	 5	
Неможливість	 зустрічатися	 і	 залишатися	 в	 людському	 і	
соціальному	зв'язку	з	іншими	

WL6	 5	

	
	
	
	
	



 

40 

РІШЕННЯ	ЩОДО	COVID-19	
	
Наше	покликання/пріоритети,	щоб		йти	вперед	 Груп

а	

Ми	повинні	прагнути	бути	близькими	і	вірними	Богові,	бути	сильними	у	
вірі,	відвідувати	 богослужіння	 та	 намагатися	виправити	 труднощі,	 що	
з'явилися	через	віртуальну	присутність	на	богослужіннях.	

PH1	

Щоб	 продовжити	 все	 те	 добре,	 що	 з'явилося	 завдяки	 COVID-19,	 ми	
покликані	 бути	 терплячішими	 і	 співчутливішими	 кожен	 зокрема,	 і	 як	
Церква.	Нашим	пріоритетом	має	бути	відкритість	до	змін	у	нашому	житті,	
наших	громадах	та	нашій	Церкві.	Нам	потрібно	проаналізувати	та	побачити	
чи	і	як		можна	у	майбутньому	використовувати	набутий	досвід.	

PH2	

Ми	 повинні	 робити	 все	 можливе,	 щоб	 заохотити	 вірних	 відвідувати	
Божественну	 Літургію	 вживу,	 навіть	 якщо	 будуть	 ще	 локдауни.	
Додатково	підготувавшись,	ми	можемо	забезпечити	соціальну	дистанцію	в	
наших	парафіях,	носити	маски	та	слідувати	будь-яким	іншим	вказівкам,	які	
використовували	 “життєво	 необхідні”	 установи,	 що	 залишались	
відкритими	 навіть	 під	 час	 пандемії.	 Заохотити	 людей	 повернутися	 до	
Церкви	буде	складним	завданням.	

PH3	

Ми	вважаємо,	що	найбільшою	потребою	чи	пріоритетом	є	зв’язок	парохів	
з	 тими	 парафіянами,	 що	 з	 тих	 чи	 інших	 причин	 не	 повернулись	 до	
церкви;	 а	 також	 допомогти	 тим,	 хто	 повернувся,	 знову	 прийняти	
найсвятіші	і	найчистіші	Тіло	і	Кров	нашого	Господа	Бога	і	Спасителя,	Ісуса	
Христа.	

PH5	

Парохи	 повинні	 спілкуватися	 всіма	 доступними	 методами	 (технології,	
пошта,	на	живо),	щоб	дати	надію	парафіянам	та	повернути	їх	до	церкви,	
щоб	вони	оновили	своє	духовне	життя	та	поглибили	віру.	

PH6	

Постійне	покращення	комунікації	з	парафіянами	 NJ1	

Пропозиція	для	Собору	—	створити	комітет,	метою	якого	буде	своєчасне	
пояснення	вчення	Церкви,	зважаючи	на	замішання,	що	з'являється	через	
ЗМІ	та	пропаганду.	

NJ2	

Продовжувати	 практику	 літургій	 онлайн	 для	 тих,	 хто	 не	 може	
приходити	 фізично.	 Також	 дотримуватися	 заходів	 безпеки	 (ложиці	 для	
причастя,	 маски,	 дезінфікуючий	 засіб	 для	 рук)	 серед	 тих,	 хто	 відвідує	
літургії	особисто.	

NJ3	

Складіть	 план	 швидкого	 реагування	 в	 надзвичайних	 ситуаціях	 на	
майбутнє,	щоб	наша	Церква,	використовуючи	всі	наявні	ресурси	та	заходи,	

NJ5	



 

 
 

 

могла	 швидко	 адаптуватися	 до	 нових	 викликів,	 була	 в	 контакті	 з	
вірними,	підтримувала	літургійне	життя	 та	 християнське	 служіння,	 а	
також	 духовні	 потреби	 парафіян	 та	 могла	 втримати	 їх	 у	 церковній	
спільноті.	

Кожна	парафія	повинна	мати	онлайн	посилання	для	пожертв,	щоб	дати	
можливість	 тим,	 хто	 залишається	 вдома,	 надалі	 підтримувати	 свою	
парафію.	 Наша	 Церква	 пережила	 утиски	 та	 існувала	 в	 підпіллі	 протягом	
десятиліть.	Порівняно	з	цим,	пандемія	є	лише	маленькою	перепоною.	Щоб	
поділитися	 цим	 літургійним	 досвідом,	 нам	потрібно	 виходити	 назовні	 і	
залучати	інших	до	нашої	парафіяльної	громади	 і	нагадати	 їм,	що	церква	
була,	є	і	буде	завжди	для	них.	

NJ6	

Продовжувати	 транслювати	 літургії	 онлайн.	 Місія	 церкви:	 збиратися	
разом;	 молитися	 разом;	 бути	 разом;	 Спілкуватися	 з	 тими,	 хто	 не	 може	
відвідувати	живу	літургію	або	потребує	допомоги.	

NJ7	

Аби	 повернутись	 до	 церкви,	 ми	 потребуємо	 підбадьорювання	 від	
єпископа	та	священника.	Церква	потребує	вас,	а	ви	потребуєте	церкви.	
Поясніть	обов’язок	ходити	до	церкви.	Організуйте	День	Подяки	 ,	що	ми	
змогли	пережити	пандемію.	

NS1	

Донесіть	 до	 людей,	 нагадайте	 їм	 -	 Їжте	 моє	 Тіло,	 пийте	 мою	 Кров	 і	
матимете	життя	вічне.	Продовжуйте	транслювати	богослужіння.	Парохам	
варто	 надсилати	 листи	 до	 парафіян	 разом	 із	 різдвяною	 листівкою,	
запрошуючи	на	літургії	та	дякуючи	за	постійну	підтримку	парафії,	за	те,	
що	 вони,	 не	 маючи	 можливості	 відвідувати	 літургії,	 все	 ж	 надсилають		
внески.	

NS2	

Продовжуйте	транслювати	літургію	і	після	пандемії.	Багато	парафіян,	що	
не	мають	можливості	вийти	з	дому,	з	цього	користають.	Багато	людей,	що	
більше	 не	 живуть	 поблизу	 української	 католицької	 церкви	 можуть	
спостерігати	 за	 богослужіннями.	 Це	 	 зв'язок	 з	 рідною	 парафією.	 Церква	
існує	 для	 захисту	 беззахисних	 і	 тих,	 хто	 знаходиться	 на	 маргінесах	
суспільства.	

NS3	

Пандемія	 пробила	 дірку	 в	 нашій	 культурі	 і	 ми,	 як	 церква,	 прагнули	
заповнити	цю	порожнечу	за	допомогою	соціальних	мереж	та	старих	добрих	
телефонних	 дзвінків.	 Ми	 хочемо	 повернутися	 до	 Святого	 Причастя	 та	
Святих	 Тайн	 і	 продовжувати	 задовольняти	 потреби	 людей	 похилого	
віку,	тих,	що	не	можуть	виходити	з	дому	та		тих,	хто	у	лікарнях.	

NS4	

Технологія	 була	 благом	 під	 час	 пандемії.	 Зараз	 же	 ж	 нам	 потрібно	
повернути	людей	до	церкви,	відновити	стосунки	та	практику	спільної	
молитви.	Наш	заклик	такий:	Церква	-	це	не	будівля,	а		спільнота.	Будьте	

NS5	
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частиною	спільноти.	

Сфокусуйтесь	на	повернені	«отари»	та	придумайте	як	її	знайти	 NS6	

Ми	повинні	використовувати	катехизацію	онлайн	для	дітей,	15-20	хвилин	
на	 день	 чи	 тиждень	 або	 ж	 зустрічі	 в	 ZOOM	 або	 GOOGLE	 MEET.	 Будь-яка	
платформа,	 за	 допомогою	 якої	 можна	 достукатися	 до	 молоді	 (першими	
катехитами	 повинні	 бути	 батьки).	 Створювати	 подкасти	 для	 молоді	 та	
старших,	 щоб	 заохотити	 приходити	 до	 Церкви	 та	 приймати	 Святі	 Тайни.	
Євхаристія	робить	нас	тим,	ким	ми	є	-	Церквою	

WL1	

Церква	 повинна	 знову	 стати	 живою	 спільнотою,	 заохочуйте	 	 вірних	
повернутися	до	неї.	Це	повинно	робити	не	лише	духовенство,	але	й	інші	
вірні.	

WL2	

Постійний	 заклик:	 «Якнайшвидше	 поверніться	 до	 звичного	 режиму!»	
Парафії	повинні	створити	робочі	групи,	які	співпрацюватимуть	з	парохом,	
щоб	 підготувати	 можливості	 для	 (1)	 повернення	 до	 "нормального	 стану"	
(відновлення	 катехиз,	 богослужінь,	 тощо);	 (2)	 подальших	 трансляцій	
богослужінь	 (як	 часто,	 і	 т.д.);	 (3)	 	 способи	 євангелізації	 для	 тих,	 з	 ким	
втратили	зв'язок	під	час	пандемії;	та	(4)		план,	на	випадок	локдауну	або	
нової	пандемії,	використання	нових	технологій.	

WL3	

Продовжуйте	транслювати	Літургії	та	більше	використовуйте	цифровий	
простір	 для	 освітніх	 можливостей	 (напр.	 Вивчення	 Біблії)	 на	 рівні	
деканату.	Відновіть	обов’язок	відвідувати	Літургії.	

WL4	

Постійний	 заклик:	 Як	 допомогти	 людям	 знову	 відвідувати	 церкву,	 а	 не	
дивитись	трансляції.	Найважливіший	пріоритет	 -	щоб	люди	прийшли	до	
церкви.	

WL5	

Комунікуйте	з	усіма,	використовуючи	будь-які	сучасні	технології,	з	увагою	
до	тих,	хто	перебуває	в	 ізоляції	або	до	тих,	що	мають	особливі	потреби	та	
переконайте	їх	у	тому,		що	зараз	безпечно	та	нормально	повертатися	до	
церкви,	мати	 спільні	кавування,	 вечері,	 просфора	/	 свячене,	базари,	 тощо.	
Запевніть	 їх,	 що	 контактувати	 з	 іншими	 в	 церкві	 та	 спільноті	 є	
нормальним,	 і	 що	 люди	 повинні	 повертатися	 до	 церкви	 та	 бути	 вірними	
Богу,	 нашій	 церкві,	 нашим	 парафіянам,	 сусідам	 та	 друзям.	 Продовжуйте	
комунікувати	 через	трансляції	 богослужінь	 та	проповіді,	щоб	 говорити	
до	людей	у	всьому	світі,	а	не	лише	до	наших	парафіян		(особливо		тих,	хто	
перебуває	вдома	або	більше	не	в	змозі	їздити	на	автомобілі).	Богослужіння	
переглядають	з	України,	Канади	та	тих	куточків	США,	де	немає	українських	
чи	східних	церков.	

WL6	

	
	



 

 
 

 

КЛЮЧОВІ	ПРІОРИТЕТИ	НА	ЧАС	COVID-19	(Підсумки):	
● Продовжувати	 онлайн	 трансляції	 для	 тих,	 хто	 не	 може	 відвідати	 церкву	

(старші	люди,	хворі,	немічні)	
● Повернути	людей	до	церкви	та	практику	прийняття	Святих	Тайн	
● Використовувати	 нові	 набуті	 технологічні	 навички,	 аби	 розширити	

можливості	навчання,	катехизації	та	євангелізації	
● Коли	 все	 повернеться	 до	 «норми»,	 треба	 бути	 спокійними,	 пильними	 та	

чутливими	до	питань	безпеки	наших	вірних	
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5.	Сесія	4:	Звіт	підсумкового	ZOOM	засідання	(23	січня	2021	року)	
	

Собор	Філадельфійської	Архиєпархії	
Підсумок	сесії	в	ZOOM	
23	січня	2021	року	

	

МЕТА:	
1)	Переглянути	роботу	трьох	попередніх	засідань:	

● 9	жовтня	2019	року			
● 7	грудня	2019	року		
● листопад-грудень	2020	року	(по	деканатах)		

2)	Обговорити	утворення	Архиєпархіальної	душпастирської	Ради		
	
“Якщо	 це	 дораджують	 пастирські	 обставини,	 слід	 в	 єпархії	 установити	
душпастирську	раду,	завданням	якої	є	під	проводом	єпархіального	Єпископа	вивчати	
все,	 що	 стосується	 пастирської	 діяльності	 у	 єпархії,	 а	 також	 обмірковувати	 і	
пропонувати	щодо	неї	практичні	рішення”	(ККСЦ,	Кан	-	272)	
	

ПОРЯДОК	ДЕННИЙ:	
	
10:00-10:15	Молитва,	вступні	зауваги	(митрополит	Борис)		
10:15-10:30	Звіт	щодо	резолюцій	(владика	Андрій)		
10:30-11:00	Звіт	щодо	пандемії	коронавірусу	(о.	Андрій	Онуферко)		
11:00-11:15	 Пропозиція	 створити	 Архиєпархіальну	 душпастирську	 Раду	
(повноваження,	члени)	
11:15-45	Поділ	по	деканатах	/	Два	завдання		

● Висловити	 сподівання	 і	 очікування	 щодо	 функціонування	 Архиєпархіальної	
душпастирської	Ради		

● Запропонувати	двох	кандидатів	від	кожного	деканату	(з	 інших	парафій,	аніж	
парафія	отця-декана)			

11:45-12:15	Звіти	з	деканатів		
12:15-12:40	Вільний	мікрофон:	коментарі	та	пропозиції		
12:40-12:45:	Заключні	зауваги	(митрополит	Борис)		
	
Сподівання	і	очікування	(поділ	на	деканати)		
	
Філадельфійський	деканат		
	

● Сприяти	“контактам”	і	комунікації,	особливо	на	деканальному	рівні		
● Встановлювати	парафіяльні	ради	
● Збирати	усіх	разом,	щоб	обговорювати	визначені	цілі		
● Потреба	 обговорювати	 (наболілі)	 питання,	 для	 прикладу,	 “чому	 молодь	

відходить”	



 

 
 

 

● Важливо	 обмінюватися	 ідеями	 і	 шукати	 способи	 мислити	 творчо,	 щоб	
залучати	дітей	та	молодь		

● Можливо,	варто	провести	молодіжний	архиєпархіальний	собор		
● Допомагати	 іншим	 у	 наших	 парафіях	 у	 їхніх	 потребах,	 наприклад	 літнім	

людям			
● Відкритість,	 особливо	 до	 молоді,	 щоб	 вони	 були	 включені	 у	 те,	 що	

відбувається	на	парафії,	щоб	таким	чином	задовольнити	їхні	духовні	потреби,	
ангажувати	молодих	людей	у	церковне	життя		

	
Деканат	Лігай	і	Скайкілл		
	
Сподівання:	
	

• Налагодити	 добру	 систему	 спілкування	 між	 усіма	 парафіями	 Архиєпархії,	
щоб	 інформувати,	 що	 відбувається,	 а	 також	 попонувати,	 що	 ми	 можемо	
робити	разом		

• Розвинути	місійну	роботу	молоді,	вони	добре	розуміються	на	комп’ютерах	і	
використовують	 інтернет	 для	 навчання,	 тому	 можуть	 використовувати	
платформи	ZOOM	чи	google	meet,	щоб	розповідати	як	можна	ангажуватися	
в	 життя	 Церкви	 через	 освіту,	 вивчення	 Святого	 Письма,	 також,	 можливо,	
розвивати	покликання			

• Розробити	Інтернет-програму	чи	подкасти	для	вивчення,	зокрема	Святого	
Письма.		

• Дзвонити,	писати	(електронно	чи	фізичні	листівки)	літнім	парафіянам,	що	
не	можуть	відвідувати	богослужіння	 і	не	вживають	YouTube	чи	 	Facebook.		
Інформаційна	 робота	 серед	 тих,	 хто	 планує	 знову	 почати	 відвідувати	
літургій	та	брати	участь	у	Таїнствах	Церкви.		

		
Очікування:	
	

• Інформація	 “Що	відбувається	 в	Архиєпархії”,	щоб	 включати	 усіх,	має	 бути	на	
сайті,	у	газеті	“Шлях”,	церковних	бюлетенях	українською	і	англійською		

• Розробити	план	дій	та	орієнтири	щодо	того	як	відбуваються	зміни.	Цілі	мають	
бути	вимірювальними	і	досяжними		

• Краща	 комунікація	 у	 Архиєпархії.	 Почуття	 приналежності	 до	 спільноти	 тих,	
хто	почувається	самотньо	та	ізольовано	під	час	коронавірусу		

• Запланувати	Собор	для	молоді	на	парафіях.			
		
	
Деканат	Нью-Джерсі		
	
Загальне	 очікування	 і	 сподівання	 щодо	 роботи	 Архиєпархіальної	
душпастирської	Ради				

● Це	 має	 бути	 структура,	 що	 плекає	 кращу	 комунікацію,	 навчання	 та	
різносторонню	діяльність	в	Архиєпархії			
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Сім	точок,	що	стосуються	очікувань	і	сподівань	щодо	роботи	Архиєпархіальної	
душпастирської	Ради		
		
1)	 Наша	 Українська	 Католицька	 Церква	 в	 США	 є	 одностайною	 у	 любові	 до	 віри	 та	
вірності	Святішому	Отцеві.	Однак	вона	є	розмаїтою,	коли	йдеться	про	мову,	культуру,	
розмір	 парафій	 та	 вік	 парафіян.	 Душпастирська	 Рада	 має	 пропонувати	 способи	
євангелізації	 і	 підсилювати	 талант	 розмаїття	 членів	 Церкви,	 визнаючи	 потреби	
неоднорідних	спільнот	та	ефективно	з	ними	комунікуючи.		
2)	Необхідно	показувати	справжні	досягнення	(не	говорити	про	ідеї,	а	їх	втілювати)		
3)	Використовувати	різні	канали	комунікацій,	наприклад	проводити	вебінари	щодо	
духовної	освіти	та	історії	Церкви.		
4)	 Плекати	 єдність,	 наприклад	 звернути	 увагу	 на	 питання	 двох	 календарів:	 або	
прийняти	 один	 григоріанський	 календар,	 або	 дозволити	 парафіям	 на	 вибір	
дотримуватися	і	григоріанського,	і	юліанського	календарів.		
5)	 Підсилити	 комунікацію	 між	 парафіями	 і	 Архиєпархією.	 Крім	 того,	 підсилити	
комунікацію	між	парафіями.	
6)	Підтримати	глибинне	обговорення	наступних	питань:	

6 Як	 ми	 —	 Українська	 Католицька	 Церква	 в	 США	 —	 тут	 опинилися?	 (тобто	
виклики	перших	мігрантів)	

7 Куди	ми	—	Українська	Католицька	Церква	в	США	—	йдемо?		
7)	Коли	члени	УКЦ	в	США	покидають	Церкви	варто	їх	питати,	чому	саме	вони	йдуть,	
щоб	краще	усвідомлювати	причини	і	проблеми.		
	
Північно-вугільний	деканат		
	

1. Створення	 Ради	 необхідне,	 щоб	 разом	 планувати	 і	 обмінюватися	 ідеями	 в	
Архиєпархії.	 Це	 дасть	 голос	 парафіянам	 і	 дозволить	 налагодити	 зворотній	
зв’язок	щодо	питань,	які	цікавлять	парафії.		

2. Рада	 допоможе	 парафіях	 збільшити	 комунікування	 між	 деканатами	 і	
парафіями		

3. Рада	 дасть	 можливість	 висловлювати	 нові	 ідеї	 та	 зустрічатися	 з	 іншими	
парафіями,	щоб	обговорювати	цілі	та	вирішення	спільних	проблем.	

4. Рада	зможе	використовувати	медіа-ресурси,	щоб	поширювати	інформацію	про	
парафіяльні	зустрічі,	молитви,	події,	зокрема	під	час	Великого	Посту,	тощо.	Це	
дозволить	Архиєпархії	єднатися	як	великій	родині.		

5. Рада	зможе	запропонувати	способи	ангажувати	членів	наших	спільнот,	які	не	є	
українцями,	але	є	католиками.		

6. У	минулому	парафії	почувалися	відокремленими	від	єпископа	та	Архиєпархії	і	
спілкування	було	мінімальним.	Рада	допоможе	відкрити	канали	комунікацій,	
щоб	 парафіяни	 відчували	 зв'язок.	 Це	 заохочуватиме	 їх	 брати	 участь	 у	
церковних	подіях.		

7. Рада	підказуватиме	ідеї	як	утримувати	наші	парафії	фінансово	і	духовно,	щоб	
статистика	росла,	а	не	падала.			

	



 

 
 

 

Південно-вугільний	деканат		
	

● Архиєпархіальна	 душпастирська	 рада	 стане	 рупором,	 завдяки	 якому	 парафії	
зможуть	говорити	про	свої	тривоги	і	позитивні	події/досягнення/радості.	

● Архиєпархія	складається	з	різних	парафій	у	різних	околицях.	Рада	братиме	до	
уваги	 різниці	 у	 потребах.	 Зважуючи	 питання	 з	 перспективи	 нашої	
різноманітності,	Рада	має	приходити	до	консенсусу,	що	вигідно	Архиєпархії	як	
цілісній	структурі.	

● Завдяки	 різноманітному	 досвіду	 делегатів	 дискусії	 будуть	 реалістичними.	
Часом	ми	говоримо	з	надмірним	оптимізмом,	нам	потрібна	дрібка	реалізму,	не	
заради	того,	щоб	знищити	оптимізм,	а	щоб	бути	реалістами.	

● Розробити	план	дій	для	Української	Католицької	Церкви	після	коронавірусу	—	
щоб	 заохочувати	людей	повертатися	 до	 парафій	 і	 відновлювати	парафіяльні	
родини.		

● З	огляду	на	те,	що	Архиєпархіальна	Рада	складатиметься	з	делегатів	з	різних	
регіонів,	 сподіваємося,	 що	 зможе	 запропонувати	 ідеї,	 як	 заохотити	 нашу	
молодь	більше	долучатися	до	життя	парафій.		

● Почати	працювати	над	пріоритетами,	які	були	оголошені	на	сесіях	Собору.		
● Зі	 зменшенням	 кількості	 членів	 на	 парафіях	 і	 процесом	 старіння	 наших	

парафіян,	 ми	 можемо	 допомогти	 одне	 одному	 рости.	 Парафії	 можуть	
підтримувати	і	радіти	діяльності	інших	парафій.		

	
Вашингтонський	деканат		
	
Представництво	розмаїтості		
	

• Члени	Ради	повинні	віддзеркалювати	розмаїтість	Архиєпархії,	враховуючи	вік,	
стан	(одружені,	неодружені,	літні	парафіяни),	походження	 і	мову	(українці	та	
не	українці)	

• Групи,	що	близькі	до	Церкви	(наприклад	скаутські	організації)	також	повинні	
мати	 представника	 або	ж	 бути	 у	 активному	 зв’язку	 з	 Радою,	що	 розумітиме	
їхні	інтереси		

	
Прозорість	та	відкритість	
	

● Протоколи	 зустрічей	 і	 новини	 про	 діяльність	 [Ради]	 мають	 бути	 публічно	
доступними,	можливо	на	веб-сторінці	Архиєпархії.		

● Створити	 механізм	 зворотного	 зв'язку,	 наприклад	 відкрите	 коментування,	
щоб	ті,	хто	не	є	членами	Ради,	все	ж	могли	брати	участь	і	пропонувати	ідеї.		

● Завданням	 членів	 Ради	 є	 активно	 ангажуватися	 у	 життя	 своїх	 парафій	 і	
деканатів.		

● Рада	 повинна	 координувати	 свою	 діяльність	 із	 парафіяльними	
душпастирськими	радами.		

	
Пріоритети	дій	
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1. Координувати	 і	 заохочувати	 комунікацію	 з	 усіма,	 особливо	 з	 тими,	 хто	 не	
належить	 до	 української	 громади	 (наприклад	 люди,	 які	 живуть	 поблизу	
наших	парафій)	

2. Повернути	дітей	до	Церков	і	забезпечити	батьків	ресурсами,	щоб	вони	могли	
навчати	дітей	віри	в	домашній	Церкві.		

3. Продовжувати	адаптовуватися	до	нового	нормального,	постковідного	світу.	
4. Бути	 місцем	 для	 поширення	 найкращих	 практик,	 але	 також	 розуміння	

проблем	 і	 потреб	 на	 парафіяльному,	 деканальному	 та	 архиєпархіальному	
рівнях.			

Представники	деканатів	 до	дискусійної	 групи	Архиєпархіальної	 душпастирської	
Ради		
Філадельфійський	деканат	
Данута	Савицька	(Собор	Непорочного	Зачаття,	Філадельфія)	
Іван	Яворський	(Парафія	Христа	Царя,	Філадельфія)	
	
Деканат	Лігай	і	Скайлкілл	
Ненсі	Клафлін	(церква	святої	Анни,	Warrington,Pa.)	
Дебора	Марко	(церква	Різдва	Богородиці,	Reading,	Pa.)	
	
Деканат	Нью-Джерсі	
Майкл	Грицак	(парафія	святого	Володимира,	Elizabeth,	NJ)	
Вікторія	Вудмаська	(парафія	святих	Петра	і	Павла,	Ramsey,	NJ)	
	
Північно-вугільний	деканат	
Бонні	Барч	(парафія	святих	Петра	і	Павла,	Simpson,	PA)	
Біл	Наги	(парафія	святих	Кирила	і	Методія,	Berwick,	PA)	
	
Південно-вугільний	деканат	
Едвард	Тіван	(парафія	святих	Петра	і	Павла,	Mt.	Carmel,	PA)	
Джо	Крушинський	(парафія	Пресвятої	Богородиці,	McAdoo,	PA)	
	
Також:	
Диякон	 Павло	 Спотс	 (парафія	 святого	 Михаїла,	 Frackville),	як	 представник	
духовенства		
сестра	 Наталія	 Сточанин,	 СНДМ	 (парафія	 святого	 Миколая,	 Minersville),	 як	
представниця	монашества		
	
Вашингтонський	деканат	
Роман	Качур	(парафія	Пресвятої	Трійці,	Silver	Spring,	MD)	
Кайл	Гейс	(парафія	святих	Йоакима	і	Анни,	Front	Royal,	VA)	
	

	



 

 
 

 

Вільний	мікрофон		
	
Розрізняти	між	правдою	і	брехнею.	Вміти	бачити	брехню!		
Україномовні	можуть	почуватися	відчужено		
Робота	Собору	має	бути	широко	доступна	усім	вірним	
Нерівне	ставлення	до	обох	мовних	груп,	коли	вони	присутні	
Намагатися	бути	двомовними	вдома	і	на	парафіях	
Молитовники	треба	повернути	в	лавки	
Рада	має	допомагати	Архиєпархії	у	промоції	покликань	
Питання	 про	 приїзд	 молодих	 священників	 з	 України	 —	 постійний	 процес	 оцінки,	
розпізнавання,	а	також	подолання	візових	та	фінансових	труднощів	
Наша	Церква	зміниться	—	ми	можемо	втрачати	у	статистиці,	але	не	повинні	впадати	
у	відчай	


