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Що таке літургія?

• Грецьке слово λειτουργία (літурґія) означає спільне діло 
або службу людей

• Життя, смерть і воскресення Ісуса Христа надали літургії 
нового значення. Ісус Христос свідчить, що справжнє 
служіння – це віддавання цілого себе Богові.  Тобто, це є 
служба Божа.   

• Це прослава Бога Отця, через Його Сина, Ісуса Христа, у 
Святому Дусі



Поема Івана Франка: «Ботокуди»

• «Найсвятіше в чоловіка/ як він Ботокуда хватський/ крім азбуки, є 
святий/ обряд греко‐уніятський./ Та бо ж це обряд хороший!/ І таке
його багатство/ і краса його такая,/ що ніхто його докладно/ в повній
цілости не знає!/ Чи клякати, чи стояти,/ чи раз, два, чи три
дзвонити,/ чи “мир православний”, чи/ “правовірний” говорити,/ як
вівтарі будувати,/ як ікони малювати,/ чи попам лице голити,/ чи їм
бороди держати/ все те вкрите тьмою спорів/ ритуально‐
догматичних,/ все те тягне до таборів/ папських або схизматичних./ 
[...] Мов на знак: одні в церквах/ всі дзвінки покасували,/ другі знов
позаводили/ ще й орґани та цимбали./ Вкінці ревнули крики,/ 
свари, лайки, що аж страх/ ‐ по соборчиках, касинах,/ по пиварнях і 
шинках./ Роздалася давня пісня:/ “Зрада! Схизма! Гей же! Гала!”/ 
Декуди отверта навіть/ революція настала./ [...] В вашім краю най
повік/ релігійних війн не буде!/ Не за віру, лиш за обряд/ 
Ботокудські бийтесь люде!/ І во віки твердо стійте,/ хоч би як враги
вас тисли,/ не за зміст, а лиш за форму,/ за слова, а не за мисли» 
(Іван Франко. Зібрання творів у 50 томах, т. 1. Київ: Наукова думка
1976, с. 115‐118).



КУРІЯ ТА ІНШІ ОРГАНИ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЕКЗАРХІЇ
В НІМЕЧЧИНІ ТА СКАНДИНАВІЇ УГКЦ

• Apostolische Exarchie ‐
Organisationsstruktur.pdf

• Exarchiesobor Monitor UA 15.04.2015.pdf



Ціль Собору Екзархії:

• Підкреслити роль парафії у здійсненні завдання 
Церкви та пояснити вірним, яким має бути це 
завдання.

• Як оживити парафіяльне життя, щоб роль і завдання 
Церкви могло розвиватися, базуючись на 
напрямних, які Синод УГКЦ пропонує в програмі 
розвитку УГКЦ до 2020 року під титулом: “Жива 
парафія – місце зустрічі з живим Христом”. 

• Допомогти Єпископу, Духовенству, пропонуючи 
практичні поради для формування наших парафій 
як “місць зустрічі з живим Христом”.



Жива Парафія – де вона 
починається?

• Слово «ідентичність»  ‐ це сукупність виявів богословлення, 
богопочитання, духовної практики (аскези, тощо), культури та 
канонічної дисципліни окремо взятої Церкви, яка протягом 
тривалого часу (в нашому випадку – майже століття) 
перебуває на конкретній території і, через тривалу взаємодію 
з культурами свого оточення, набула певних притаманних 
саме їй рис вищезгадиних виявів. 

• Менш феноменологічно: ідентичність Церкви – це особливий 
витвір Святого Духа, який надихає спільноту християн, 
об’єднаних спільною історичною долею, виражати єдину 
християнську віру своєрідними способами, які можна пізнати і 
описати, і які остаточно, співдіють для побудови і скріплення 
будівлі, що росте у святий Храм у Господі, на житло Бога у Дусі 
(Еф. 2,21).



«Жива парафія»
основна структурна одиниця нашої Церкви

Означення ідентичності через:
• Богопочитання: літургічні практики, можливості, 

надбання, плани
• Культура та канонічна дисципліна: традиція майже 90‐

річної давності (Бл. Вергун прибув у 1927 р.), ККСЦ 1992 р.; 
Партикулярне Право 2015 р.

• Духовна практика: християнин сьогодення; український 
християнин сьогодення; український християнин 
сьогодення в умовах Німеччини та Скандинавії –
постмодерне суспільство



Побажання

«Дай нам Боже, щоби все духовенство Архиєпархії і я недостойний, щоби ми
той свій перший і найважніший обов’язок достойно сповняли; щоби в усіх
церквах Епархії богопочитання, богослуження, загальні й спільні молитви були
дійсно безупинним прославлюванням Всевишнього, щоби цілий церковний
обряд і всі обряди були так свято заховувані й справовані, щоби ми ними
прославляли Бога, бо не лише в самій Службі Божій маємо прославляти Бога: 
кожне хрещення, кожна св. сповідь, кожний вивід, а передовсім церковне
правило відправлене в церкві прилюдно й приватно вдома ‐ в усьому тому
треба нам прославляти Бога. Від цього, чи ми будемо цей обов’язок уважати за
перший і найважніший, і чи будемо його сповняти достойно, з переняттям, з 
любов’ю, а передовсім з чистим серцем, без найменшої плями на душі ‐ від
цього буде залежати цілий успіх нашої душпастирської праці, і то цілий без
виїмку; і не тільки цей успіх: від нього буде залежати вічне і дочасне добро на‐
шого народу та вартість і щастя будучого покоління» 
(Митрополит Андрей Шептицький (1923 р.). Твори (аскетично‐моральні). Рим: Видання
УКУ ім. Св. Климента Папи 1978, с. 87).



Жива парафія – місце зустрічі з живим 
Христом!


