
 



   
 
 

 
 
 

 

4 липня, у день спомину  
бл. П’єр Джорджіо Фрассаті, 

небесного покровителя 
Комісії, ми надаємо звіт нашої 

діяльності за 2020 – 2021 рр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Всі матеріали, про які  йдеться у звіті, можна знайти на:  
 
                  juvanima.org.ua   
                  juvanima 
 

                  juvanima 
 

                  Комісія у справах душпастирства молоді РКЦ 

 
 

 



 

СКЛАД КОМІСІЇ: 
 

 

 
 
 
 

Єпископ Ян Собіло – Голова комісії      
 
 
 
о. Міхал Воцял SDB – заступник Голови Комісії  
 
 
 

Дієцезіяльні душпастирі 
 
 
о. Міхал Воцял SDB  
Київсько - Житомирська  
 
 
о. Артем Петренко 
 Одесько – Сімферопольська 
 
 
о. Кшиштоф Орліцкі 
Луцька  
 
 
о. Олександр Пухальський 
 Харківсько - Запорізька  
 
 
о. Микола Бистрицький 
Кам’янець - Подільська 
 
 
о. Євген Фізер 
Мукачівська  
 
 

          

   



       СКЛАД КОМІСІЇ: 
 

Відповідальні:  
 

за тренінги душпастирів молоді 
о. Юстин Олександр Копитко OFM 
 
 
 
у справах захисту неповнолітніх  
о. Якуб Гонцяж OP  
 
 
 
за душпастирство покликань  
с. Тетяна Нетреба 
 
 
за участь української молоді в СДМ  
о. Вальдемар Павелець SAC 
 
 
За проєкт «Адвокація молоді» 
Анастасія Кур’ята  
Євген Голінський  
 
 
 
 
 
 
Секретаріат  
Анна Додар  
Олена Пономаренко 
Анастасія Волинська 
Вікторія Вострякова 
Тарас Довба



1. ДУШПАСТИРСТВО ПОКЛИКАНЬ  
 
 
 
 

ІІ Зустріч відповідальних за покликання  
«Приводити Молодь До Ісуса»    
19 – 20.11.2020. Хмельницький 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
19-20 листопада у Хмельницькому відбулась ІІ зустріч 

відповідальних за покликання, яку організувала Комісія у 
справах душпастирства молоді РКЦ в Україні. Цього разу зустріч 
об’єднала священиків, монахів та монахинь, богопосвячених дів 
та членів Світського Інституту Богопосвячених, а також мирян, які 
належать до світського Кармелю та світського інституту 
Салезіанських співпрацівників. 

 
 
 
 

 

Створення групи відповідальних за покликання 
 

Для більш якісної співпраці з 
відповідальними за покликання була 
створена група відповідальних за 
покликання, куди увійшли відповідальні 
як з монаших чинів, так і з третіх орденів. 

 Відповідальною за групу 
призначено с. Тетяну Нетреба.  

 



Збір статистичних даних  
щодо кількості покликань в Україні у 2020 р. 

 
 
Наприкінці Року 

Покликання було зібрано 
інформацію щодо нових 
покликань.  

У 2020 році Римсько-
Католицька Церква в 
Україні збагатилася 32-ма 
покликаннями, що удвічі 
більше, ніж минулого 
року.  
 

 В  чоловічих згромадженнях розпочало формацію 14 хлопців.  

 До 3 жіночих згромаджень вступило 7 дівчат.  

 До дієцезіальних семінарій вступило 11 хлопців. 
 
 
 
 

Зустріч «новопокликаних» у Ворзелі 

 

Зустріч відбулась у Вищій 
Духовній Семінарії Пресвятого 
Серця Ісуса у Ворзелі 5-7 
лютого.  

Тема зустрічі - «Любов 
Христова спонукає нас». 

Відбулася перша зустріч 
«новопокликаних», 
постулантів, постуланток 
різних Конгрегацій, інститутів 
та семінаристів з пропедевтичного року з різних Римсько-
Католицьких Дієцезій в Україні, тобто зустріч тих, яких покликав 
Господь у Році молитов за покликання.  



                            2. ОХОРОНА НЕПОВНОЛІТНІХ 
 
 
 

«Правила захисту неповнолітніх у душпастирській та 
виховній практиці римсько-католицької церкви в 

Україні»  
 
 

Восени 2020 року «Правила захисту неповнолітніх у 
душпастирській та виховній практиці римсько-католицької 
церкви в Україні» були видані окремою книжкою.   

 

 

«Завданням документу є 
усвідомлення, що проблема 
може існувати. Ми маємо  
підготуватися до можливих дій 
у випадках зловживання. Але 
передусім ходить про 
профілактику, або щоб ми 
могли зробити все можливе, 
щоб уникнути ситуацій, в яких 
страждатимуть діти та 
підлітки.»  

                 о. Якуб Гонцяж ОР 
 

За цей період було розповсюджено 750 екземплярів.  

 

 

 

 

 

 



Зустріч Комісії  у справах душпастирства                               
молоді   РКЦ   с   п. Миколою  Кулебой  -                       
Уповноваженим   Президента     України                                                 

з прав дитини. 9.12.2020 
 

 

 
 
Тема зустрічі - співпраця в сфері запобігання сексуальному 
насильству над неповнолітніми . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проведені тренінги для священників та монахинь 
 

 13 квітня  2021, Гайворон 

 15 квітня 2021, Київ 

 10 травня 2021, 
Хмельницький, деканат;  

 11 травня 2021, Чернівці 
обл. Вінницька, деканат;  

 7 червня 2021, Вінниця, 
Семінарія Святого Духа та 
2 деканати 

 



                     3. НАВЧАННЯ ТА ТРЕНІНГИ 
                         ДЛЯ ДУШПАСТИРІВ МОЛОДІ 

 
 

 

Школа душпастирів молоді. І сесія.  
 

 

 

20 - 22 травня 2021 відбулась І триденна сесія Школи 
душпастирів молоді, яка зібрала 14 учасників. Темами сесії були: 

 тренінг «Принципи взаємодії із молоддю» (психолог 
Вікторія Кондратюк) 

 відвідання Центру  св.Мартина (м. Фастів), де досвідом 
свого служіння ділився о. Михайло Романів ОР.  

 лекція «Характеристика сучасної молоді» (о. Міхал Воцял 
SDB) 

 доповідь  «Превентивна система св.Йоана Боско» (єпископ 
В. Кривицький) 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                         4. АДВОКАЦІЯ ПРАВ МОЛОДІ 
 

 
 
 

                               Школа адвокації прав молоді ІІІ сесія 
“Odesa: I. Youth Advocate” 

 
29 травня 2021 року в 

Одесі відбулась чергова сесія 
Школи адвокації молоді. Сесія 
зібрала 11 учасників з Одеси, 
Києва та Львова і була 
присвячена медіації, проблемі 
конфліктів і їх вирішення та 
нетерпимості.  

 
 
 

 
 
 
 
Спікери:  

 Алла Сорока – психолог, менеджер американської 
громадської організації «Ця дитина поруч», фасилітатор 
міжнародного проекту «Альтернатива насиллю» 

 Інна Терещенко і Катерина Гусєва, члени Одеської обласної 
групи медіації 

 
Нагадуємо, що Школа адвокації молоді має на меті формування 
активної громадської позиції у християнської молоді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зустріч  з Уповноваженим Президента України                          
з прав дитини Миколою Кулебою.  

 
 

 
 
24 листопада  2020 року відбулась зустріч молоді з 

Уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою 
Кулебою.  
 
 
 
Теми розмови:   

 Розлучення серед молодих 
сімейних пар. 

 Проблема міграції серед 
молоді 

 Елементи гендерної 
ідеології в підручниках для 
дітей. 

 Права ненароджених дітей 

 Сурогатне материнство в 
Україні… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зустріч молоді 
 з заступником Міністра молоді та спорту України               

з європейської інтеграції Андрієм  Чесноковим 
 
 

 
 
 
 

Теми зустрічі:   
 Особиста історія успіху. 

Рецепт від Андрія 
Чеснокова. 

 Основні цілі Міністерства 
в контексті європейської 
інтеграції, і як молода 
особа в Україні відчує на 
собі їх реалізацію. 

 Успішні приклади 
співпраці молодіжних 
міністерств країн-членів ЄС з релігійними організаціями. 

 Образ успішного молодого українця в очах Міністерства 
молоді та спорту України. Чи це образ є поки що мрією, чи 
вже втілений у життя. 

 Чи можна сміливо назвати сферу молодіжної політики ЄС 
взірцевою, чи все ж таки є певні підводні камені.  

 Міністерство молоді та спорту без молоді та спортсменів, 
міф чи реальність. 

 
 

 
 
 
 



      5. ІНТЕГРАЦІЯ СЕРЕДОВИЩ ТА ОСІБ,                               
ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ДУШПАСТИРСТВОМ МОЛОДІ 

 

 
 
 
Протягом року сайт juvanima публікував інтерв’ю з 

дієцезіальними душпастирями молоді, в яких розкривались 
основні напрямки діяльності, перемоги та виклики в служінні. 
Починаючи з квітня, члени Комісії розповідають про свою роботу 
і на Радіо Марія в передачі «У ваших намірах» 

 
 
 

 

 
 

Передачі на Радіо Марія  
                4.06.2021. Наша молодь потребує дружби та прикладу  

  7.05.2021 Ціль душпастирства молоді - об'єднувати 
навколо Христа 
  9.04.2021. Душпастирство молоді в хаті 
12.03.2021. Молоді не вистачає духовного супроводу 
12.02.2021. Що насправді вивчає християнська етика? 
15.01.2021.  Що таке покликання? 
18.12.2021. Як виховати та не збожеволіти 
20.11.2020. PRO VOCATIO 
23.10.2020. Францисканська молодь. Проповідувати Ісуса 
ділами 
25.09.2020. Сучасні католицькі школи 
28.08.2020. Веселі канікули 
 

Всі ці передачі можна прослухати і на нашому you tube 
каналі.  
 



Систематична розсилка матеріалів для душпастирів 
електронною поштою. 

 
 

 
Комісія Душпастирства 

молоді систематично 
знайомить своїх підписників 
з різними заходами, які 
проводять як українські, так 
іноземні молодіжні 
організації.  
  
 
 

Наша діяльність в Інтернеті 

 
Минулого року ми більше уваги приділили нашим інтернет 

ресурсам. Так минулого року був оновлений сайт 
juvanima.org.ua, а також створений You Tube канал, на якому ми 
розташовуємо наші матеріали, як відео, так і  подкасти.  
 
Також цього року ми спланували  стратегію всіх наших інтернет 
ресурсів, з якою ви можете ознайомитися на нашому сайті. 
                        juvanima.org.ua 
 
                                                                       juvanima 
                        
                                                            juvanima 
 
                                   Комісія у справах душпастирства молоді РКЦ 
 



                                           6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 
 

 

Зустріч крайових відповідальних Європи за душпастирство 
покликань 14.05.2021 
 

Тема зустрічі –  
душпастирство покликань під 
час коронавірусу.  
 

Щорічна конференція, 
організована Європейською 
службою покликання, 
відбулася 14 та 15 травня. 
Онлайн-режим дозволив взяти 
участь близько п'ятдесяти 
делегатів з двадцяти двох 
європейських єпископських 
конференцій. Комісію у 
справах душпастирства молоді 
представляли с. Зита Врона та 
с. Тетяна Нетреба.  
 
 
 
 
Зустріч крайових відповідальних Європи за охорону 
неповнолітніх 24.06.2021  
 

Від Комісії душпастирства 
молоді приймав участь о. Якуб 
Гонцяж. 
 
Дана зустріч стала підготовкою 
до засідання на дану тему в 
Варшаві в вересні цього року.   
 
 



Світова зустріч крайових душпастирів молоді на тему  
«Як організувати Дієцезіальні Дні Молоді?» 

 
  

  З ініціативи кардинала 
Кевіна Фарелл, префекта 
Декастерії мирян, сім’ї та 
життя, 8 червня відбулась 
зустріч з молодіжними 
душпастирями.  

Мета зустрічі – 
обговорення документу 
Папи Франциска від 22 
листопада 2020 р., в якому 
запропоновані рекомендації 
щодо проведення Дієцезіяльних днів молоді. Від Комісії в зустрічі 
приймав участь о. Міхал Воцял.  
  
 Нагадуємо: Папа Франциск змінив дату проведення 
Дієцезіальних Днів Молоді і переніс її на урочистість Христа Царя 
Всесвіту. 
  
 
 
 

 
Підготовка до Світових Днів Молоді 

 
18 листопада 2020 р. 

відбувся Міжнародний 
форум «Від Панами до 
Лісабону. Покликані до 
місіонерської 
синодальност». 
Від Комісії у справах 
душпастирства молоді 
прийняли участь о. 
Вальдемар Павелець SAC 
та Анастасія Кур’ята.  



                                       7 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
КОМІСІЇ 

 
 

 

XV Засідання Комісії Душпастирства молоді  
Брюховичи 6-7.10.2020 
 

 
 
 

 Представлення 
молодіжного катехизму You 
Cat. Прохання допомоги в 
розповсюдженні книги по 
дієцезіях 

 Звіт відповідальних про 
свою діяльність   

 Звіт молодіжних 
душпастирів 

 Затвердження дат 
проведення Тижня виховання 
2021 

 Обговорення стратегії Комісії на 2021 – 2023 рр. 
 
 
 
 
 



XVI Засідіння Комісії Душпастирства Молоді  
Мукачево  

9-10.02.2021 
 
 

 Підсумки роботи Комісії 
за 2020 рік  

 Звіт відповідальних за 
сектори про свою 
діяльність 

 Було озвучено наступні 
кроки підготовки до СДМ 
Lisboa2023 

 Звіт по дієцезіям  

 Затвердження календаря 
заходів на 2021 рік. 

 Затвердження теми Тижня Виховання 
 

 
 
 
 

Прийняття стратегії на 2021 – 2023 
Ми розробили стратегію розвитку Комісії, яка складається з 

таких напрямків:  
1. зміцнення 

душпастирства молоді у 
дієцезіях 

2. розвиток (сприяння) 
душпастирства молоді в 
Інтернеті 

3. душпастирство 
покликань 

4. католицькі навчальні 
заклади 

5. організаційний розвиток 
Комісії 
 
Ознайомитися зі стратегією можна на сайті juvanima.org.ua 

https://www.facebook.com/hashtag/lisboa2023?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-Q3si8030VMdmrt7hOsdw9qYhDr62cM-T3GtjB2bFOBj4AdnYzjneNUSqma2ASA0XMgunIPTAcyrLGfne9-wc7GpxZfxOxY9dXdb733kG2uaofFMg9Go1RrUB0-9PdNyIsmIgnUPF2XtDblL1DsgDsJ2nYXqBBFM3jUisTQuv8xzp-3pY38npKiK0R290VOM&__tn__=*NK-R

