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ВСТУП
Із перших віків існування Церкви християни збиралися для «ламання хіба» — Євхаристії.
Саме відтоді почалося формування поняття «обряд», адже ламання хліба не було
поодиноким дійством, після якого християни поверталися додому. Перші християнські
богослужіння містили також читання Святого Письма, і «братолюбні вечері» — т.зв.
агапе, в контексті яких сформувався сучасний чин Божественної Літургії. Вже тоді були
священичі чини — єпископи, диякони, згодом священики. В катакомбах Риму досі
знаходять давні престоли, на яких звершували християнські богослужіння.

Варто зазначити, що не лише в давнину, але й досі саме Євхаристія, як літургійне
сопричастя вірних, є осердям християнської спільноти. Тому ІІ Ватиканський Собор
називає Євхаристію вершиною і джерелом життя Церкви (пор. SC, 10). Відтак, це
Таїнство є також центром життя найменшої церковної структурної одиниці, тобто
парохії. Загалом серед різних площин парохіяльного життя особливо актуальним є саме
літургійний вимір життя парохії, котрий і є темою нашої дипломної роботи.
Напрямок обраної праці — насамперед пастирський, а не літургійний чи канонічний.
Відтак, найбільше нас цікавитиме роль пастиря у формуванні літургійної ситуації на
парохії. Водночас богослужіння у східній літургійній традиції звершує не лише сам
священик, а й вся громада, предстоятелем якої він є. Тому ще однією важливою
складовою нашої теми є участь мирян у богослужіннях, адже вони разом із священиком
становлять парохію, формуючи, відповідно, і літургійну ситуацію в ній. У наш час, однак,
є чимало труднощів у сприйнятті й розумінні вірними літургійного життя Церкви. Багато
людей або взагалі не приходять до храму, або відвідують його один раз на рік. Чимало
парохіян із подібною частотою причащаються, не бачать сенсу сповідатися, не розуміють
літургійних текстів, своєї ролі на богослужінні тощо. В цьому контексті актуальною є
обрана нами тема дипломної праці, метою якої є аналіз сучасного стану розуміння
вірними літургійного життя парохії, а також подання окремих пастирських пропозицій та
ідей, завдяки використанню яких з’являється шанс покращити цей стан.
На цій основі було побудовано план цієї дипломної роботи, яка містить у собі два розділи.
У першому з них звернемо увагу на саму особу пастиря. Першим, на чому зупинимося, є
особиста підготовка пастиря до літургісання, зокрема в інтелектуальному, духовному та
тілесному аспектах. Цьому присвячений перший підрозділ цього розділу. Наступні два
підрозділи ґрунтуються на пастирському обов’язку щодо літургійного виховання вірних,
яке відбувається для і через самі богослужіння. Зокрема в другому підрозділі розглянемо
те, як пастир на парохії має водночас особисто пильнувати за красою храму та чистотою
богослужбових речей, і виховувати вірних в розумінні такої необхідності. Також у межах
цього підпункту висвітлимо окремі пропозиції щодо літургійної катехизи для різних
вікових груп на парохії. Натомість у третьому підрозділі розглянемо одну зі складових
т.зв. «пастирського планування» — встановлення богослужбового розпорядку, адже
літургійне виховання вірних відбувається насамперед через самі богослужіння.
Другий розділ нашої дипломної праці стосується ролі мирян у літургійному житті парохії.
Про необхідність їхньої активної участі в богослужіннях зазначив
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ІІ Ватиканський Собор, виділяючи три аспекти такої активності — повна, свідома та
діяльна участь вірних у богослужбовому житті спільноти (пор. SC, 14). Саме на цих трьох
аспектах побудована структура другого розділу нашої праці, який, відповідно,
складається з трьох підрозділів. Відтак, у першому з них розглянемо повну участь вірних
у богослужіннях через причастя Євхаристії та участь в інших Святих Таїнствах Церкви. У
другому підрозділі зосередимо увагу на свідомій участі мирян у літургійному житті
спільноти, де важливе місце займає розуміння вірними літургійних особливостей свого
обряду, самих богослужбових текстів та необхідності відповідної постави тіла у храмі.
Натомість діяльна участь вірних, тобто через матеріальну жертву, а також виконування
різного роду служіння при храмі, є темою третього підрозділу нашого дослідження.
Безперечно, ми розглянемо ці три аспекти їхньої участі у богослужіннях у пастирському
ключі, подаючи певні пропозиції, за допомогою яких можна було би досягнути такої
активності на парохії.
Однією з проблем при написанні нашої праці є те, що на сьогодні відсутні джерела та
література, у яких би містилася безпосередня оцінка сучасного стану літургійної
свідомості вірних УГКЦ. У більшій частині джерельної літератури, яку використовуємо у
нашому дослідженні, описані пастирські поради для парохій
ХІХ–ХХ ст. Відтак, найпершим джерелом у цій праці стали результати опитування
«Розуміння богослужбового життя парохії» (див. Додатки №1–2), яке ми спеціально
провели на декількох парохіях СДЄ УГКЦ. Питання були складені так, щоб відобразити
один з аспектів участі мирянина у Літургії — повної, свідомої чи діяльної, — тому їх
використовуватимемо насамперед у другому розділі праці. Безперечно, наше опитування
не претендує на повну об’єктивність у масштабах усієї УГКЦ, адже тоді воно мало б
охоплювати різні парохії на всіх теренах України та в діаспорі. Однак аналітичний метод,
який ми використали при опрацюванні його результатів, сприяє ілюстрації окремих думок
сучасних вірних УГКЦ щодо Її літургійного життя.
Відштовхуючись від особливостей сучасної літургійної свідомості вірних, розглянемо
літургійний вимір пастирського служіння на парохії, беручи за основу укладений о.
Михайлом Баричком Єрейский провідник духовний з молитвословом, Літургіку владики
Юліяна Пелеша та Практичный проводникъ для священиковъ въ загалѢ, а въ
особенности для душпастырей о. Олександра Бачинського. Також джерельною
літературою для нас є пастирське послання митрополита Андрея Шептицького Про
відправлювання Служби Божої та обрядово-пастирські поради і зауваги, подані блаж.
Еміліяном Ковчем у книзі Чому наші від нас утікають?. Часто будемо звертатися до
окремих постанов Замойського (1720 р. Б.) та Львівського
(1891 р. Б.) Синодів, подекуди аналізуючи їх актуальність у сьогоденні. Натомість сучасні
пастирсько-літургійні поради ми відшукали в доповіді Літургічний аспект парохії, яку
виголосив о. Петро Галадза на Львівському архиєпархіальному соборі «Наша парохія», а
також у постановах Синоду Єпископів УГКЦ.
Специфікою теми нашої дипломної роботи є тематична спільність із іншими науковими
галузями, зокрема з літургійним богослів’ям, канонічним правом, а також із психологією
та соціологією. Відтак, при написанні роботи ми використали синтетичний метод для
поєднання пастирського богослів’я з окремими нормами та принципами названих
галузей. Із літургійної точки зору, використовуватимемо твори і дослідження о. Роберта
Тафта, а також Літургію Церкви Міхаеля Кунцлера. Необхідні для нас канонічні приписи
містяться насамперед у Кодексі канонів Східних Церков, а також в Інструкції
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застосування літургійних приписів Кодексу канонів Східних Церков, яка є обов’язковим
документом в УГКЦ і подає багато літургійних вказівок. Основні принципи вікової
психології, зокрема для пошуку способів літургійної катехизи у різних вікових групах
мирян, шукатимемо у підручнику Вікова психологія Ірини Шаповаленко.
Одночасно для глибшого вивчення теми праці нами був використаний порівняльний
метод дослідження, зокрема в описі досвідів Римо-Католицької та Російської
Православної Церков. Насамперед для розгляду питання літургійної катехизи корисним є
погляд на великий досвід Римо-Католицької Церкви у цій галузі, зокрема на відповідні
катехитичні матеріали. Натомість багато конкретних пропозицій щодо залучення мирян
до богослужіння шукатимемо в матеріалах міжнародної богословської конференції
«Парохія в Православній Церкві».
Наша праця є спробою подати окремі напрямні літургійно-пастирського служіння на
парохії в ХХІ ст. Відтак, вона не претендує на детальне розкриття всіх аспектів цієї теми.
Однак сподіваємося, що наше дослідження стане поштовхом для подальших ідей та
наукових пошуків.
ВИСНОВКИ
У нашій дипломній праці ми окреслили основні складові літургійного життя парохії УГКЦ.
Насамперед звернули увагу на особу пастиря та його обов’язки щодо цього аспекту
парохіяльного життя. Тому першою складовою нашої праці стала тема підготування
пастиря до літургісання. Така підготовка повинна включати інтелектуальний, духовний
та тілесний аспект.
Одночасно ми проаналізували тему літургійного виховання пастирем своїх парохіян, що,
як ми побачили, є його безпосереднім обов’язком. До такого літургійного виховання,
отже, можемо віднести належний догляд (і священиком, і вірними) за красою храму і
богослужбовими речами. Крім того, існує необхідність літургійної катехизи різних вікових
груп вірних на парохії, де критерієм успішності та плідності є поняття інкультурації через
врахування вікових особливостей слухачів. Однак літургійне виховання парохіян не може
відбуватися лише словесно. Найперше таке виховання реалізовується через самі
богослужіння, а тому ми розглянули і певні критерії встановлення богослужбового
розпорядку на парохії.
Ще однією важливою складовою нашої дипломної праці стала тема активної участі мирян
у богослужінні. Як і було передбачено у вступі, ми описали цю участь у трьох аспектах —
як повну, свідому та діяльну, відштовхуючись від думки
ІІ Ватиканського Собору (пор. SC, 14). Опираючись на результати нашого опитування,
можемо зробити висновок про досить високий загальний рівень сучасної літургійної
свідомості мирян УГКЦ. Однак в окремих питаннях, згідно з нашими спостереженнями,
таки існує дуже велика потреба літургійної катехизи тощо. Відтак, у порівнянні з
актуальним станом було окреслено певні напрямні стосовно того, як часто вірні мають
приходити до Сповіді та Причастя. Подібно ми проаналізували необхідність розуміння
мирянами літургійних та богословських особливостей візантійсько-слов’янського обряду.
З пастирської точки зору також дійшли до висновку про необхідність текстів богослужінь
для вірних під час їхнього перебування у храмі, що би могло полегшити розуміння його
змісту та сенсу, усвідомлення відповідної постави тіла, яке часто безпосередньо
випливає з літургійного тексту. Останнім важливим моментом, який ми розглянули, була
діяльна участь мирян у богослужінні, тобто їх матеріальна жертва, а також різноманітні
служіння чи навіть нижчі церковні чини, які колись відігравали значну роль в Церкві, але
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сьогодні подекуди абсолютно втратили свій сенс.
Наша спроба окреслити тему літургійного виміру сучасного пастирського служіння на
парохії в УГКЦ є у певному сенсі новаторською, у чому полягає її цінність. Звертаючися
до пастирських порадників ХІХ–ХХ ст., ми не лише наводили давні принципи та поради,
але й шукали відповіді на сучасні актуальні проблеми та труднощі, свідчення про які
отримали з результатів нашого соціологічного опитування. Ми намагалися довести, що у
східному обряді сама Літургія досі має бути найпершим способом катехизації і
євангелізації на парохії. Для цього священику слід насамперед самому усвідомити це, а
тоді докласти належні зусилля, щоби вірні не були пасивними слухачами Літургії, але
брали в ній активну участь як у «всенародній справі». Врешті-решт, вся спільнота є
служителем Божественної Літургії, і на цій думці ґрунтується вся наша дипломна праця.
Одночасно необхідно зазначити, що наше дослідження не претендує на повну
об’єктивність та абсолютність у вирішенні дотичних проблем чи питань, але залишається
лише спробою звернути увагу на літургійне життя парохії в УГКЦ у ХХІ ст. Адже це
доволі широка тема, яка тісно переплітається з різними науковими та богословськими
дисциплінами. Відтак, вона потребує, з одного боку, багатьох досліджень і доповнень, а
з іншого — постійного оновлення для актуальності. Адже через короткий час, провівши
подібне соціологічне опитування, можемо отримати зовсім інші результати. Зокрема
доцільним би було би конкретніше дослідження теми частоти приступання до Сповіді та
Причастя з літургійної та канонічної точки зору, як і питання молитви Часослова
священиком тощо. Дуже широким полем для дослідження досі залишаються методи,
принципи та ідеї щодо літургійної катехизи вірних з урахуванням основних принципів
вікової психології. Оскільки нашим завданням було відшукати пастирські елементи у
богослужбовому житті спільноти, то варто було би окремо розглянути їх під час
звершення Святих Таїнств на парохії. Водночас на рівні всієї УГКЦ на теренах України та
в діаспорі варто було би провести повноцінне соціологічне дослідження стосовно того,
чому люди приходять до храму, як вони розуміють літургійне життя своєї парохії тощо.
Наші пропозиції щодо подальших досліджень базуються також на труднощах, які
супроводжували нас у написанні дипломної праці. Маємо на увазі те, що чіткі пастирські
поради владики Юліяна Пелеша, о. Михайла Баричка, о. Олександра Бачинського,
блаж. Еміліяна Ковча та інших авторів найбільше відповідають потребам і проблемам
парохій ХІХ–ХХ ст. Вони, отже, не завжди можуть бути корисними в наш час. У ХХІ ст.
перед священством постають значні виклики, в чомусь навіть більші, ніж були раніше.
Відтак, все більш актуальним стає пастирське планування, невід’ємною і ключовою
складовою якого має залишатися Літургія і храм. У наш час вони продовжують
пропонувати християнинові той містичний та безпосередній зв’язок з Богом, якого не
може запропонувати ні євангелізація в мережі-Інтернет, ні спільні поїздки та прощі з
молоддю чи старшими, ні жодна інша, хоч і дуже необхідна в наш час, сфера
євангелізації вірних УГКЦ.
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