
ПАТРІАРША КАТЕХИТИЧНА КОМІСІЯ 
УГКЦ

методичні матеріали для 
біблійного апостоляту і 

катехизації вірних 
різних вікових та 
спеціальних груп

http://ct.ugcc.ua/
http://ct.ugcc.ua/


Біблійний апостолят:
•Святе Письмо

Організовано друк Святого Письма. Різні: 

• Формати; 

• Величина шрифта; 

• Обкладинки;

• Ціна…



Біблійний апостолят:
•Документи

Перекладено і видано документи Святішого Отця та 
Папської Біблійної Комісії: 

• Богонатхнення і правда у Святому Письмі;

• Тлумечення Біблії в Церкві; 

• Біблія та мораль; 

• Слово Господнє;

• Радість Євангелія.



Біблійний апостолят:
Молитовне читання Святого Письма

• Опрацьовано і видано програму молитовного 
читання Святого Письма у сім’ї та парафії 

• Кожного року видається програма 

молитовного читання Святого Письма 

та коментар до одного Євангелія: Марка; Матея; 
Луки;



БІБЛІЙНИЙ АПОСТОЛЯТ
молитовне читання

http://ct.ugcc.ua/wp-content/uploads/2019/01/4.-Molytovne-chytannya-SvP._ukr.pdf
http://ct.ugcc.ua/wp-content/uploads/2019/01/4.-Molytovne-chytannya-SvP._ukr.pdf


БІБЛІЙНИЙ АПОСТОЛЯТ:
переклад і друк



БІБЛІЙНИЙ АПОСТОЛЯТ:
інша література



КАТЕХИЗМ УГКЦ – 2011р.

Видано - українською

Видано переклади:
- португальською

- російською

- англійською

Тривають переклади на:

- іспанську

- польську

- німецьку

- французьку

- словацьку

http://catechismugcc.org/


Документи стосовно катехизації:



КАТЕХИТИЧНИЙ ПРАВИЛЬНИК 
УГКЦ – 1999р.

переклади:
- португальською

- російською

- англійською



Моральна катехиза
«Життя людини у Христі»:



Загальна катехитична програма

Видано доповнену

програму 

від дошкілля до 11 класу

у 2004р.



Посібники для дошкілля



Серія “З нами Бог”



Посібники підготовка до
Першої Святої Сповіді

та Урочистого Святого Причастя



Інші катехитичні посібники



Активні методи в катехизі



Катехитичні карти



Катехитичні ігри



Батьки діти яких готуються до 
Першої Сповіді



Програма “Тіло-храм Святого Духа”



Приготування до 
Святого Таїнства Подружжя



Програми душпастирства 
дітей сиріт



Програми для людей з 
особливими потребами



Програма 
катехуменату:



Програма 
духовного супроводу освітян



Душпастирський 
катехитичний порадник



Програма християнських таборів
“Моя мандрівка з Ісусом та друзями”



Конкурс дитячої 
християнської пісні



Вишкіл катехитів
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