СТАТУТ МИТРОПОЛИЧОЇ КАТЕХИТИЧНОЇ КОМІСІЇ
ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ПОЛЬЩІ

Розділ І. Загальні положення

Арт. 1. Катехитична комісія (далі Комісія) Перемисько-Варшавської митрополії
Української Греко-Католицької Церкви (далі УГКЦ) в Польщі є колегіальним та
дорадчим органом єпархіяльних єпископів Перемисько-Варшавської митрополії УГКЦ
в Польщі.

Арт. 2. Комісія створюється рішенням Митрополичого синоду Перемисько Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі та затверджується декретом Архиєпископа
і Митрополита Перемисько-Варшавського УГКЦ.

Арт. 3. У своїй діяльності Комісія керується:
1) Катехизмом Католицької Церкви;
2) Загальним катехитичним довідником від 1999 р. (Конгрегація у справах
духовенства);
3) Катехитичним Правильником УГКЦ від 1999 р.;
4) Катехизмом УГКЦ;
5) Програмою катехуменату для дорослих в УГКЦ від 2014 р.;
6) Катехизмом УГКЦ для молоді;
7) Інструкцією щодо Причастя немовлят і дітей в УГКЦ від 2016 р.;
8) нормами Кодексу канонів Східних Церков;
9) законами та рішеннями Синоду єпископів УГКЦ;
10) декретами, інструкціями та посланнями Глави УГКЦ (кан. 82 ККСЦ);
11) канонами партикулярного права УГКЦ;
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12) рішеннями Митрополичого синоду Перемисько-Варшавської митрополії
УГКЦ в Польщі;
13) цим Статутом.

Розділ ІІ. Членство в Комісії

Арт. 4. Комісія складається з шести членів, по двох з кожної єпархії, делегованих до
праці в Комісії правлячими єпископами кожної з трьох єпархій ПеремиськоВаршавської митрополії.

Арт. 5 § 1. Комісію творять: :
1) голова,
2) секретар,
3) чотирьох членів Комісії;
§ 2 У випадку необхідності, до складу Комісї, за згодою Синоду єпископів
Перемисько-Варшавської митрополії, буде можна залучити додаткових спеціалістів з
ділянки катехитичного навчання.

Арт. 6. § 1. Голова, за згодою єпископів Синоду єпископів Перемисько-Варшавської
митрополії, іменується декретом Митрополита Перемисько-Варшавського терміном на
п’ять років.

§ 2. Голова Комісії може бути іменований повторно, але не більше двох термінів.
§ 3. Інші члени, делеговані до праці в Комісії своїми правлячими єпископами,
також іменуються окремим декретом Митрополита Перемисько-Варшавського
терміном на п’ять років.
§ 4. Члени Комісії можуть іменуватись на наступні терміни, проте не можуть
бути в її складі довше, ніж на 3 (три) каденції поспіль.
Арт. 7. § 1. Засідання Комісії проводиться два рази у рік. Засідання може відбуватися у
дистанційному форматі – онлайн.
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§ 2. Архиєпископ і Митрополит Перемисько-Варшавський відповідно до
потреби, та порадившись з єпархіяльними єпископами Перемисько-Варшавської
митрополії УГКЦ в Польщі, може скликати позачергове засідання Комісії.
§ 3. Голова Комісії відповідно до встановленої програми річної діяльності, може
скликати позачергові засідання, повідомивши про це секретаріат Синоду.
§ 4. Якщо дати засідання не є заздалегідь встановлені, секретар повинен
повідомити всіх членів про дату проведення щонайменше два тижні наперед.
Арт. 8. До компетенції голови Комісії належить:
1) керувати і координувати діяльність Комісії;
2) представляти Комісію в церковних та державних структурах;
3) скликати загальні формаційні збори катехитів митрополії та головувати на
них;
4) інформувати єпископів Перемисько-Варшавської митрополії про стан і
проблеми катехитичної діяльності в митрополії;
5) залучати до співпраці інших спеціалістів.
Арт. 9. Під час першого засідання, члени Комісії обирають з-поміж власного числа,
більшістю голосів секретаря та його заступника.
Арт. 10. § 1. До секретаря належить:
1) повідомляти членів Комісії про скликання засідання;
2) приготовляти порядок денний зборів Комісії за згодою голови Комісії та
заздалегідь надсилати його членам;
3) оформлювати документацію та вести архів;
4) записувати перебіг засідання та виготовляти протоколи, які своїм підписом
потверджують голова Комісії та секретар.
5) вести облік приходів та витрат Комісії та приготовляти річні фінансові звіти;
6) дбати про необхідний інвентар.
§ 2. Осідок Комісії знаходиться у приміщенні митрополичої курії ПеремиськоВаршавської архиєпархії.
Арт. 11. Якщо секретар Комісії не може виконувати своїх функцій, обов’язки якого є
вказані в арт. 10 § 1, виконує його заступник.

Розділ ІІІ. Завдання Комісії
Арт. 12. Завдання Комісії:
1) координувати євангелізаційну та катехитичну діяльність на території
митрополії;
2) оформлювати конспекти катехиз для ознайомлення з різними церковними
заходами, призначеними Апостольською Столицею, Синодом УГКЦ, єпархіяльними
єпископами Перемисько-Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі;
3) виготовляти катехитичну програму та програмну підставу навчання релігії.
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4) координувати працю над виготовленням підручників до навчання релігії для
учнів та вчителів;
5) стежити за змінами в державному освітньому законодавстві, що стосується
навчання релігії в державних школах;
6) виготовляти та розповсюджувати катехитичний матеріал (створення
катехитичних аудіо- та відеоматеріалів);
7) організувати конференції, семінари, тренінги для катехитів, щоб підвищити їх
кваліфікації;
8) сприяти організації духової формації для катехитів (особливо мирян);
9) співпрацювати з катехитичними структурами окремих єпархій УГКЦ
у Польщі та патріаршої катехитичної комісії і іншими катехитичними структурами
Греко-Католицької і Римо-Католицької Церков;
10) розробляти пропозиції проєктів та річного бюджету Комісії.
Арт. 13. Діяльність Комісії фінансується зі спільних внесків єпархіяльних єпископів
Перемисько-Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі.
Розділ VІ. Кінцеві положення
Арт. 14. Комісія припиняє діяльність на підставі декрету Архиєпископа і Митрополита
Перемисько-Варшавського за згодою Синоду єпископів Перемисько-Варшавської
митрополії.
Арт. 15. Єпархіяльні єпископи Перемисько-Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі та
члени Комісії мають право вносити зміни та доповнення до даного Статуту, які
набирають чинності з хвилиною затвердження Синодом єпископів ПеремиськоВаршавської митрополії.
Арт. 16. Статут набирає чинності з моменту його прийняття Синодом єпископів
Перемисько-Варшавської митрополії та затвердження декретом Архиєпископа і
Митрополита Перемисько-Варшавського і діє аж до відкликання.
Арт. 17. Автентичне тлумачення Статуту належить до Синоду єпископів ПеремиськоВаршавської митрополії.
Арт. 18. Зміни та доповнення до Статуту узгоджені єпархіяльними єпископами
Перемисько-Варшавської митрополії УГКЦ в Польщі, затверджуються Архиєпископом
і Митрополитом Перемисько-Варшавським та проголошуються окремим декретом.
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