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ЦІКАВЕ
Структура УГКЦ охоплює 6 митрополій: Львівську, Тернопільсько-Зборівську, Івано-Франківську, Перемишльсько-Варшавську, Філадельфійську, Вінніпезьку та Куритибську.
УГКЦ широко діє в таких країнах світу: Польща,
Франція, Німеччина, Великобританія, Канада, США, Бразилія, Аргентина, Австралія та
ін.
На території України в структурі УГКЦ діє
4 архиєпархії: Київська, Львівська, ІваноФранківська та Тернопільсько-Зборівська;
5 єпархій: Стрийська, Сокальсько-Жовківська, Коломийсько-Чернівецька, СамбірськоДрогобицька та Бучацька;
5 екзархатів: Донецький, Харківський, Одеський, Кримський та Луцький.
Структура УГКЦ налічує 115 монастирів, 3646
парафій має близько 2500 священиків та 1500
монахів та монахинь.
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Греко-католики перебувають у
єдності з Римським престолом
і водночас зберігають традицію східного християнства.
Та ніколи не забуваймо про любов
до християн інших конфесій!

Нову заповідь даю вам,
щоб ви любили один одного!
Як я був полюбив вас,
так любіте і ви один одного!
З того усі спізнають, що мої ви учні,
коли любов взаємну будете мати
(Йо. 13, 34–35).

Проект Створення інформації
розробки
таких напряматеріалів
мів:
для
морально біблійного;
духовного
 літургійного;
зросту
 морального;
вірних
Розробка буклетів
за підтримки Renovabis

Комісія у справах мирян УГКЦ
пл. Святого Юра, 5, м. Львів, 79000.
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ХТО ТАКИЙ
ГРЕКО-

КАТОЛИК?
Як зародилася УГКЦ?
Що пережила наша Церква у XXст.?
Який сучасний стан УГКЦ?

Унійна Церква

Переслідування та підпілля

Сучасний стан

Внаслідок укладання Берестейської унії в 1596 році в
історії Української Церкви розпочався новий період.
Це було повернення християн Київської традиції до
лона Католицької Церкви під проводом Папи Римського. Наша Церква зберегла свої традиції і знову з’єдналася з Римським архиєреєм. Унія сформувала церковне життя та покращила рівень освіти серед духовенства.

УГКЦ постійно розвивалася, особливо коли її главою був
митрополит Андрей Шептицький. Але через два
роки після його смерті в березні 1946 року нашу Церкву змусили піти у підпілля. Жорстоке переслідування з боку московської влади призвело до численних арештів єпископату та священиків в концентраційних таборах Росії. Тогочасний глава УГКЦ, Йосип
Сліпий, пробув на засланні 18 років, але залишився
вірним своїй Церкві, народу та Папі. Після заслання митрополита Йосипа, стоячи та аплодуючи, зустрічали в Римі єпископи з усього світу, коли він
входив на засідання ІІ Ватиканського Собору в 1963
році. А Папа Іван ХХІІІ назвав його «Живим ісповідником віри».

Сьогодні Українська Греко-Католицька Церква є
найбільшою Східною Католицькою Церквою свого
права (Ecclesia sui juris) і продовжує стрімко розвиватися. Структури УГКЦ працюють у багатьох напрямах.

Серед головних домовленостей унії були: збереження
Євхаристії під двома видами, збереження форми Тайни Хрещення, збереження календаря, одружене священство та дотримування своїх давніх релігійних
практик. Загалом є 33 артикули Берестейської унії.
Після 1596 року нашу Церкву називали Уніатською. Під
час перебування Галичини в Австро-Угорській імперії наша Церква отримала назву Українська ГрекоКатолицька Церква, а її вірні посали називатися греко-католиками. Це зробила імператриця Марія-Терезія у 1772 році. Це піднесло рівень Церкви на якісно новий рівень та зрівняло у правах з РимоКатолицькою Церквою.
Греко-католик отримує благодать єдності з апостольським престолом та одночасно благодать прославляти Бога в різноманітні способи, бо католики єднаються в різноманітті обрядів.

Йосип Сліпий зробив для свого народу дуже багато. Перебуваючи в Римі, він турбувався про духовний та
інтелектуальний зріст своєї пастви. Він вислав до
України дуже багато літератури, зокрема молитовник «Прийдіте поклонімося», який є в кожній християнській родині – це заслуга патріарха. Він казав:
«Буде книжка – знайдеться й читач».
В 2001 році Папа Іван Павло ІІ у Львові проголосив 28
блаженних УГКЦ. Історія життя кожного з них – це
свідоцтво віри та вірності, мужності та витривалості.
Їхній приклад надихає до наслідування та до розвитку Української Греко-Католицької Церкви. Вони
насіння посадили, а ми його ростимо.

В
2011
році
Синоду
Єпископів
УГКЦ
проголосив Стратегію розвитку УГКЦ на період до 2020
року «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом».
“Завданням цієї душпастирської програми є допомогти всім вірним нашої Церкви навчитися «жити на
вподобу Богові» (1 Сол. 4, 1), щоб таким чином зростати у святості і в єдності в Ісусі Христі.
…Кожна парафія має бути організованою спільнотою, в якій під опікою свого пароха та у співпраці з
ним кожен служить іншому тим даром, що його дістав від Господа”.
З Пастирського листа Блаженнішого Святослава

Головними напрямами праці УГКЦ є:
Провід – священик, монашество і миряни працюють разом, будуючи парафію як місце зустрічі з живим
Христом.
Літургія – вірні моляться Богу і зростають в Його благодаті.
Катехизація – вірні отримують знання про свою віру й
Церкву.
Койнонія – вірні будують спільноту.
Дияконія – вірні йдуть за межі парафії служити іншим.
Місійність – вірні євангелізують інших, запрошують їх
до життя в Христі.

