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Тема 4 
Наша парафія

Мета катехитична — загальна
Парафія є спільнотою Церкви.

Мета навчальна
Дитина знатиме: парафія є церковною спільнотою, парафія — це міс-
це зустрічі з живим Богом та ближніми.
Дитина вмітиме: навести приклад, з чого видно, що вони активні 
парафіяни.
Методи: розповідь, гра «Провідник», метод «Інтерв’ю», метод «Знайди 
пару».
Дидактичні матеріали: пов’язка для зав’язування очей, предмети, які 
б створювали «перешкоди» на дорозі (крісло, відро тощо), мікрофон, 
завдання-складанка (Додаток 1).
Спеціальні гості з парафіяльної спільноти (дяк, регент, паламар, дзво-
нар).

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування 

Привітання
Катехит вітається з дітьми. Запитує, як минув тиждень, чи трапилася 
у них за цей час якась смішна історія. Розповість свою. Завдання катехи-
та — створити легку і невимушену атмосферу, в якій усі почувалися б 
комфортно.

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Моляться молитву «Царю небес-
ний».

ІІ. Актуалізація опорних знань
На минулому занятті ми говорили про те, що на київських землях 
Добру Новину проповідував святий апостол Андрій. Українська Гре-
ко-Католицька Церква — це католицька Церква візантійського (грець-
кого) обряду, що має свої звичаї і традиції. Візантійський обряд 
виражається у способі будівництва храмів, у їх облаштуванні, бого-
служінні. Ми ознайомилися із зовнішньою та внутрішньою будовою 
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храму. Дізналися також, що в будівлі церкви ми в особливий спосіб 
єднаємося з Богом. 
Сьогодні ми поговоримо про парафію як спільноту християн, які зби-
раються у парафіяльному храмі для спільної молитви і мають свого 
провідника.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма
Гра «Провідник» 

Катехит запрошує до гри кілька учнів (не менше п’яти). Можна 
використати приміщення класу або ж простір на вулиці, у дворі, 
у лісі. Одному гравцеві зав’язують очі. Серед решти гравців виби-
рають одного, який буде «провідником». У приміщенні класу (дво-
рі, лісі) ставлять різні перешкоди. Гравець із зав’язаними очима 
повинен пройти певний шлях між цими розставленими предме-
тами, а всі інші в цей час радять йому, як іти. «Провідник» завж-
ди говорить правду, решта намагаються збити його зі шляху. 
Подорожньому потрібно зрозуміти, чий голос говорить правду, 
і потім постійно його слухати. 
Обговорення гри. 
Після гри катехит ставить дітям запитання:

• Наскільки легко було зрозуміти, чий голос потрібно слуха-
ти? 

• Чи збивали гравця з правильного шляху голоси інших учнів? 
• Що означає чути Божий голос?

Ми стаємо Ісусовими приятелями, коли приймаємо cвяті таїн-
ства. Ісус Христос є нашим Провідником, якого ми наслідуємо. 
Усі християни йдуть Його шляхом. Ми не плутаємося і не бен-
тежимося, коли йдемо за Христом. 
Кожна християнська спільнота є реальною, її члени живуть на 
конкретній території, збираються у конкретному храмі і мають 
провідника — священника, якого призначив єпископ.
У Катехизмі УГКЦ читаємо: «Спочатку християни збиралися на 
молитву й ламання хліба по домах, а в часи переслідувань — 
на місцях поховань мучеників, де згодом почали споруджу-
вати храмові будівлі. На відміну від поганських храмів, де не 
було місця для людей, християнські храми будували як місце 
зібрання спільноти: спільнота, яка є «храмом Бога живого», 
освячує будівлю, а не будівля спільноту» (п. 582). 
При кожному храмі формується спільнота вірних на чолі зі 
священником. Священник як провідник парафії відповідає за 
пастирську опіку над членами спільноти вірних. До пастир-
ської опіки належить:

• відповідальність за проповідь Євангелія, 
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• турбота про духовний поступ вірних у їхньому житті 
з Богом, 

• звершення святих таїнств, 
• обов’язок провадити в молитві всю спільноту, 
• заохочення мирян до активної участі в богослужіннях, 
• заохочення до практики вчинків християнського милосердя. 

Парафія — це місце, де зароджується, зростає і дозріває свя-
тість християнина. Члени парафії, кожен у свій спосіб і відпо-
відно до свого покликання, допомагають Церкві у виконанні її 
головного завдання — вести людей до спасіння. 
У парафії здійснюються різні види служіння та діяльності.
Парох як провідник парафії має подбати, щоб відповідно 
до душпастирських потреб у парафії були: 

• катехит, 
• дяк, 
• регент, 
• паламар, 
• дзвонар, 
• скарбник,
• відповідальний за інформаційну діяльність,
• старші брати — це перші помічники пароха в господар-

ських справах парафії. Вони, зокрема, дбають про чистоту 
й охайність території, прилеглої до храму, та організову-
ють роботу з її благоустрою, залучаючи до цього інших 
парафіян,

• старші сестриці — це помічниці пароха в парафії, які забез-
печують чистоту та регулярне прибирання храму.

При парафії також діють парафіяльні мирянські спільноти 
та катехитична школа.

Метод «Інтерв’ю»

Пропонуємо запросити на це заняття когось із парафіяльної 
спільноти для інтерв’ю. Це може бути дяк, регент, паламар, дзво-
нар… Кожен з них робить свій вклад у загальний добробут Церкви. 
Постарайтеся організувати щонайменше три інтерв’ю з кимось 
із згаданих осіб. Якщо є час, можна провести і більше.
Зразки запитань.

• Що ви робите для нашої парафії?
• Чи отримуєте від цього задоволення? Чому?
• В який спосіб ми, третьокласники, можемо Вам допомогти?

Підсумовуючи, катехит звертає увагу учнів на те, що кожен є 
наділений талантом і покликаний ним ділитися у спільноті. 
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Священник турбується про духовний зріст вірних, катехит 
супроводжує у вірі, регент і дяк керують співом, старші брати 
і сестриці дбають про чистоту у храмі та на прилеглій терито-
рії. Наше завдання — розпізнати свій талант і вміти ним поді-
литись із парафіяльною спільнотою.
У своїй парафіяльній спільноті ми, третьокласники, може-
мо: молитися, співати в хорі, допомагати іншим, відвідувати 
заняття з катехизму, вітатися християнським привітом, ходи-
ти у храм на богослужіння, тримати хоругви, прислуговувати 
при престолі (для хлопців), приймати Євхаристію, робити діла 
милосердя.

ІІІ. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків

Церква — це спільнота християн. І ви, третьокласники, — також є її 
частиною. Ви — Церква. Кожен у цій спільноті має своє місце і завдан-
ня. 

Метод «Знайди пару»

Катехит роздає учням завдання-складанку із Додатку 1. Завдання 
полягає в тому, щоб знайти і з’єднати стрілками відповід ності.

ІV. Підсумок заняття
• Парафія є церковною спільнотою, яка має свого провідника — 

пароха.
• Священник як провідник парафії відповідає за пастирську опі-

ку над членами спільноти вірних. 
• Кожен член парафіяльної спільноти має своє місце і завдання, 

відповідно до своїх здібностей. Як учень катехитичної школи, 
я також маю своє місце і завдання у парафіяльній спільноті.

V. Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Разом з дітьми робить знак хре-
ста. Моляться разом молитву подяки за кожного члена парафіяльної 
спільноти. Катехит провадить, діти йому допомагають.

Дякуємо Тобі, Боже, за нашого священника (ім’я),  
який звершує Божественну Літургію.

Дякуємо Тобі, Боже, за нашого дзвонаря (ім’я),  
який б’є у дзвони перед початком Літургії.
Дякуємо Тобі, Боже, за нашого регента (ім’я),  
який керує нашим хором.
Дякуємо Тобі, Боже, за нашого катехита (ім’я),  
який нас навчає.
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СВЯЩЕН НИК

добре знає устав 
богослужінь, вміє гарно 

співати

КАТЕХИТ

відвідує катехитичні 
заняття, вивчає Біблію 

та Катехизм, бере 
участь у Божественній 

Літургії та інших 
богослужіннях

ДЯК 

прислуговує 
біля престолу 

під час звершення 
Божественної Літургії, 
носить запалені свічки, 

відчиняє і зачиняє 
дияконські двері

СТАРШИЙ 
БРАТ

обізнаний із різними цер-
ковними передзвонами 
та їх значенням, своє-

часно б’є у дзвони перед 
церковними богослужін-
нями та іншими нагодами 
згідно з традицією УГКЦ

Д о д ато к  1
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СТАРША 
СЕСТРИЦЯ

вчасно відчиняє 
і замикає двері храму, 

запалює й гасить світло, 
відповідає за кадило 

й ладан, подає і забирає 
аналой, дбає про чистоту 

й порядок у захристії

ВІДПОВІ-
ДАЛЬНИЙ 

ЗА ІНФОРМА-
ЦІЮ

помічник пароха 
в господарських 

справах

УЧЕНЬ 
КАТЕХИТИЧ-
НОЇ ШКОЛИ

уділяє святі таїнства, 
провадить доручених 
йому вірних, звершує 
Божественну Літургію 

в неділі та свята 
церковного року

ДЗВОНАР

допомагає парохові 
чесно та відповідально 

вести фінансові 
та бухгалтерські справи 

парафії
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РЕГЕНТ 

добре знає 
диригентську справу, 

обізнаний з церковними 
богослужіннями, 

відзначається 
побожністю, має повагу 

серед парафіян

ПАЛАМАР

вчасно поширює 
інформацію на сторінці 

парафії у соціальних 
мережах і дошці 

оголошень

СКАРБНИК 

навчає основ віри 
й християнського 

життя, готує до святих 
таїнств, організовує 
прощі, табори, бере 

участь у реколекціях

ВІВТАРНИКИ 

помічниця пароха 
в парафії, яка 

забезпечує чистоту 
та регулярне 

прибирання храму


