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Послання Преосвященного Владики Венедикта (Алексійчука),  

єпископа єпархії св. Миколая, до мирян, з нагоди 

 нового навчального року у Місійному інституту. 

 

«Служіть один одному, кожен тим даром,  

що  його прийняв, як добрі домоуправителі  

 різноманітної  Божої благодаті». 1 Пт.4,10 

 

Слава Ісусу Христу! 

 

Дорогі моєму серцю брати і сестри у Христі! 

 

Сьогодні звертаюся до Господа Бога з подякою за кожного з Вас, за дар Вашого життя і 

за таланти, якими наділив Вас Господь Бог. Кожний з Вас є неповторний і має унікальну місію в 

житті. Кожного з Вас покликав Ісус Христос, щоб служити у наших парафіяльних спільнотах, 

допомагати священнику, а особливо допомагати і служити один одному, і у такий спосіб, 

виконати завіт Христа, а саме: жити за двома Заповідями Любові.  

 

Ми, християни, повсякчас повинні зростати в Любові до Бога, до себе, до ближніх. Чим 

більше ми наближаємося до Ісуса Христа, тим краще розуміємо наше покликання, усвідомлюємо 

як саме маємо творити добро та служити у нашій парафіяльній спільноті тими талантами, якими 

наділив нас Господь. Ми всі є дуже різні, маємо різноманітні характери, переконання, але 

одночасно нас лучить в одну парафіяльну родину Христова Любов. Як говорить апостол Павло: 

«Бо як в одному тілі маємо багато членів і всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми: 

численні – одне в Христі тіло, кожен один одному член. Маючи ж, згідно з даною нам 

благодаттю, різні дари: коли то дар пророцтва, виконуймо його мірою віри; хто має дар служіння, 

нехай служить; хто навчання, нехай навчає; хто напоумлення, нехай напоумляє. Хто дає – у 

простоті; хто головує – дбайливо; хто милосердиться – то з радістю» (Рим.12,4-8).  

 

Зі слів апостола Павла бачимо, що до служіння на парафії покликаний не тільки 

священник, але також кожен парафіянин. Саме тому, у нашій єпархії створено Місійний інститут, 

який має допомогти зростати в усвідомленні та розумінні унікальності покликання кожного з нас 



 

і розвивати таланти кожного з наших вірних. Цей інститут є відкритий для усіх, хто хоче 

поглибити свою віру, свої знання, особливо для того, щоб пізнати, як би він міг найкраще 

послужити Господу і своїй парафіяльній спільноті. В часі навчання кожний з учасників буде мати 

добру змогу заглибитися в особисте пізнання Ісуса Христа, отримати знання з богословських 

наук через твори святих отців, історію Церкви та отримати досвід через зустрічі з унікальними 

особами.  

 

Якщо хтось має дар навчання та лідерства, то для нього є катехитична програма та 

програма лідера християнських спільнот. На цій програмі Ви можете навчитися як працювати з 

дітьми, з молоддю, подружніми парами, старшими людьми, як організовувати різні християнські 

заходи. Якщо хтось відчуває в собі покликання для служіння в храмі на богослужіннях і служіння 

людям, може вибрати програму навчання для дияконів. Кого Господь наділив голосом і слухом, 

і він хоче цим даром послужити в Церкві, то може вибрати програму для дяків-співців, щоб 

вдосконалити свої таланти і прославляти Господа завдяки своєму співу. Як хтось захоче і, 

звичайно, зможе, то буде можливість навчатись одразу на двох або ж на всіх трьох програмах. 

Для духовного супроводу кожен має обов’язково вибрати для себе духівника, який допомагатиме 

йому у глибшому пізнанні Господа. 

 

Все навчання в інституті буде провадитись під кутом місійності та євангелізації, а саме, - 

як ми маємо зростати в Господі і ділитись своєю вірою в Нього з іншими людьми. З однієї 

сторони ми маємо молитись, працювати самі над собою, пізнавати та змінювати себе і це немов 

би “провадження місії” в середину себе, а з іншої - вчитись і набиратись досвіду, як допомагати 

іншим людям знаходити дорогу до Бога. 

 

Навчання триватиме чотири роки. За цей час будуть викладені 20 загальних дисциплін, як 

також, будуть ще предмети, які безпосередньо стосуються напрямку, який Ви оберете. Навчання 

буде відбуватись онлайн. Всі учасники програми, перед зустрічами, будуть отримувати 

відповідні матеріали, які потрібно буде заздалегідь прочитати, переслухати(аудіо) або 

переглянути(відео). Такий формат буде для того, щоб онлайн зустрічі відбувались у вигляді 

семінарів, а не лекцій. Якщо будуть виникати труднощі в учасників з програмою навчання, то 

старатимемось, в міру можливостей, шукати індивідуальний підхід. Найголовніше в програмі 

Місійного інституту не лише подана інформація, але формація в місійному дусі кожного з 

учасників.  

За рік плануємо одну або дві спільні зустрічі (це буде залежати від можливості учасників), 

а всі інші зустрічі будуть відбуватись онлайн. Крім навчання, щомісяця, будемо організовувати 

онлайн зустрічі з цікавими та відомими особистостями, які будуть ділитись своїм досвідом 

місійної і євангелізаційної праці. 

 

Навчання є доступним також для всіх тих, хто бажає отримати місійну і євангелізаційну 

формацію, поглибити свої богословські знання та закінчити весь 4 річний курс навчання без 

вибору спеціалізації.  

Плануємо можливість навчання як англійською, так і українською мовами. Оплата за рік 

навчання  складає 900$ і ми передбачаємо три джерела цих коштів: єпархія (300$), парафія, з якої 

походить кандидат (300$) та сам студент (300$). Просимо звернути увагу також на те, що 

Місійний інститут є відкритим до тих студентів, які дуже прагнуть навчатися, але у них немає 

цих коштів. Якщо Ви зараховуєте себе до цієї категорії, то опишіть Ваше фінансове становище і 

подайте Ваше прохання на стипендію, пошуком якої ми будемо займатися.  

 



 

 

 

 

 

Навчання розпочинається з місяця жовтня. 

УМОВИ ВСТУПУ ДЛЯ КАТЕХИТІВ 

Зарахування на навчання відбувається за результатами співбесіди.  

(знання основ християнської віри). 

 

УМОВИ ВСТУПУ ДЛЯ ДЯКІВ-СПІВЦІВ ТА ДИЯКОНІВ 

Зарахування на навчання відбувається за результатами співбесіди (перевірка 

музичних даних та знання основ християнської віри). 

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

1. Мотиваційний лист довільної форми. 

2. Заява (згідно встановленого зразка). 

3. Виповнена анкета (згідно встановленого зразка). 

4. Автобіографія. 

5. Копія документа про освіту. 

6. Копія свідоцтва про Хрещення і Миропомазання. 

7. Копія свідоцтва про церковний шлюб (для одружених). 

8. Фотографії (4х5 см.) – 4 шт. 

9. Рекомендаційний лист пароха. 

10.  Характеристика від одного з парафіян, з парафії, до якої належить кандидат. 

11.  Кожен кандидат має мати полагоджений статус проживання в Америці. 

   

Рекомендована література перед проходженням співбесіди: 

 

Катехизм УГКЦ “Христос - наша Пасха”. 

 

Співбесіда буде проводитись особисто або онлайн.  

Для отримання анкети та заяви (зразок) потрібно написати на емейл: 

(mission@esnucc.org). 

Більш детальна інформація про місійний інститут знаходиться на сайті єпархії 

chicagougcc.org, а саме у розділі освіта--місійний інститут. 

 

Документи потрібно надсилати на поштову адресу до 30-го вересня, 2021 р. Б.:  

Mission Institute  

2245 West Rice Street,  

Chicago, IL 60622  

а також копію документів на елетронну адресу: mission@esnucc.org 

 

Упродовж навчання, катехити будуть щороку отримувати посвідчення, які дадуть 

право катехизувати протягом наступного року. По закінченні навчання, всі студенти 

захищають дипломну працю та отримують відповідний сертифікат. Єпископ звершує 

поставлення тих, хто закінчили дияконську програму на диякона, поставляє випускників 
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програми дяківства в читці-співці,  а катехити отримують від єпископа канонічну місію, 

щоб катехизувати у парафії, до якої вони належать. 

Дипломна праця має бути не стільки теоретичною, як практичною. В ній необхідно 

врахувати місійну складову, а саме: створення місійної групи в парафії, створення місії-парафії, 

започаткування хору, різних парафіяльних спільнот, створення місійно-благодійного фонду, 

катехетичної школи при парафії, створення парафільного сайту і т. д.  

 

Дорогі у Христі, маю велике бажання, щоб завдяки Місійному інституту кожний з нас зріс 

у Бозі і ділився своїми свідченнями, вірою, знаннями у своїй парафіяльній спільноті, оживляючи 

її в Ісусі Христі! 

 

З нетерпінням чекаємо на Вас! Будьте відважні, перестаньте нарешті боятись!  

Бо ж все ми можемо, в укріпляючому нас Ісусі Христі! 

 

 

 

ВЕНЕДИКТ 

єпископ єпархії св. Миколая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Зразок заяви та анкети 

Єпарху 

Чиказької Єпархії святого Миколая УГКЦ 

Преосвященному Владиці 

Венедикту Алексійчуку 

 

_____________________________(П.І.Б) 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Я,   __________________________________, (ім’я та прізвище) прошу прийняти мене на 

навчання до місійного інституту на спеціалізацію ____________________________ (дяк, катехит, 

диякон, без спеціалізації). 

 

Також я зобов’язуюся виконувати положення місійного інституту: 

 

- Брати активну участь в навчальному процесі; 

- Вибрати духівника для поглиблення духовного життя; 

- Допомагати священнику у парафії до якої Ви належите; 

- Поглиблювати свої знання через різноманітні зустрічі; 

- Бути свідком Христа і свідчити про Нього повсякчас; 

- Розвивати свої таланти і ділитися з ними; 

- Вчасно вносити оплату за навчальний рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aнкета  

1. Ім’я та прізвище 

 

 

2. Дата народження 

 

 

3. Місце проживання (фактична адреса) 

 

 

4. Електронна адреса 

 

 

5. Ваш контактний номер телефону 

 

 

6. Місце праці (якщо працюєте) 

 

 

7. Адреса парафії до якої належите 

 

 

8. Чи маєте попередньо закінченні навчальні заклади, якщо так, то які? 

 

 

9. Ваше хобі? 

 

 

10. Якими мовами володієте? 

 

 

11.  Ваші побажання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


