
 ■ Підпиши, ким є кожен із цих 
священнослужителів.

Ми вивчили!

 ■ На київських землях Добру Новину проповідував 
святий апостол Андрій.

 ■ Українська Греко-Католицька Церква – це като-
лицька Церква візантійського (грецького) обряду, 
що має свої звичаї.

 ■ Візантійський обряд виражається у способі будів-
ництва храмів, у їх облаштуванні, у богослужіннях.

Тема 3

УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-
КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
За літописною легендою, Добру Новину на наших зем-
лях проповідував святий апостол Андрій Первозван-
ний. Він дійшов аж до Київських гір.

Що пророкував апостол Андрій?
«Вірте мені, що ____________________________________ ,  
велике місто буде тут, і Господь воздвигне там 
багато церков і просвітить церковним хрещенням 
усю землю». 
Пророцтво апостола Андрія здійснилося 988 року, 
за князя Володимира Великого, коли християнство 
стало державною релігією на київських землях. А Київ 
став центром християнства східних слов’ян.

Назва нашої Церкви
Те, що у назві Церкви є слово «Українська», не озна-
чає, що вона тільки для українців і на території Украї-
ни. До УГКЦ у різних частинах світу належать англій-
ці, американці, ірландці і навіть китайці. Всі ці люди 
відкрили для себе унікальну християнську традицію, 
якою український народ збагатив вселенську Церкву. 
Вони захотіли славити Бога так, як українські гре-
ко-католики.

Друга частина назви — «Греко-Католицька» — озна-
чає, що Церква є частинкою великої католицької сім’ї, 
яка практикує візантійську (грецьку) традицію.

 
Купол 

на храмі є 
символом 

неба

 ■ Вписуй у «сліди» слова-відповіді за прин-
ципом чайнворду. З літер, які будуть 
у зелених «слідах», склади фразу і впиши її 
в цитату апостола Андрія. Цифра в дуж-
ках — це кількість букв у слові-відповіді.

1. Зображення святих (5)
2. Знижка у супермаркеті (5)
3. Новорічне деревце (6)
4. Жителька Абхазії (7)
5. Зелена кисла ягода (5)
6. Число після 39 (6)
7. Житель Казахстану (5)
8. Хозари в однині (5)
9. Довжина тіла людини (4)
10. Дитинча корови (4)
11. Маленьке яйце (5)
12. Іменник від слова «обмовляти» (6)
13. У світильнику плафон, або ... (6)
14. Він ходить задом наперед (3)
15. Столиця Афганістану (5)
16. Поле, нива, або … (3)
17. Погана погода (6)
18. Земляний горіх (6)
19. Вона буває жіноча і чоловіча (5)

 ■ Коло кожної церкви напи-
ши, що означає кількість її 
куполів.

Пророцтво — 
це дар від 

Бога бачити 
майбутнє

Початок


