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“Народний Катехізм католицької релїґії з образками”, зложе
ний: о. Др. І. Перепелицею не має нічого противного католицькій вірі, 
длятого єго потверджаємо і позволяемо друкувати. З огляду, що 
між нашим народом в Канаді' є поширених много катехізмів фал- 
шивих, припоручаємо, що руських греко-католицьких дїтий має ся 
учити релігії лише зі сего Нами потвердженого “Народного Кате- 
хізму”.

Вінніпег, 16. лютого, 1917.
І НИКИТА ЕПП.

(Передрук заборонений)



Сьвята Родина і Пресьвята Тройця.



Сотворене сьвіта і чоловіка.



Введене.

1. Хто сотворив нас і цілий сьвіт?
Господь Бог сотворив нас і цілий сьвіт.

2. З чого сотворив Господь Бог цілий сьвіт?
Господь Бог сотворив сьвіт з нічого.
3. Як сотворив Бог сьвіт?
Бог сотворив сьвіт своїм всемогучим словом: “не

хай стане ся!”
4. На що сотворив нас Бог?
Нас сотворив Бог на те, щоби ми його пізнавали, 

його любили, йому служили і за то заслужили собі на 
небо.

5. Що то значить служити Богу?
Богу служити, значить виповняти його сьвяту волю.
6. Щож хоче Бог, щоби ми виповняли?
Бог хоче, щоби ми: І. вірили у всьо, що Він об-

нвив і Церква католицька учить вірити; 2. виповняли 
заповіли1; 3. приймали сьвяті тайни; 4. молили ся.



ЧАСТЬ ПЕРША.

Наука о Католицькій Вірі.

РОЗДЇЛ І.

1. ЩО МАЄМО ВІРИТИ.

1. Що значить: вірити?
Вірити значить приймати за правду веьо, що Бог 

обявив і сьвята Католицька Церков подає до віруваня.
2. Котрі правди повинні ми передівсїм знати і віри

ти?
Ми повинні передівсїм знати і вірити в шість правд 

віри, а то :
1. Що єсть один Бог;
2. Що Бог єсть справедливий судія, що за добре на

городжує, а карає за зле;
3. Що є три Особи Божі: Бог Отець, Бог Син і Бог 

Дух Сьвятий;
4. Що друга особа Син Божий, став ся чоловіком і 

умер на хрестї для нашого спасеня ;
5. Що душа людська є безсмертна;
6. Що ласка Божа є до спасеня конечно' потрібна.
3. Що повинні ми знати ще крім шести головних 

правд?
Крім шести головних правд віри повинні ми знати:

1. Символ віри; 2. Господню молитву : Отче наш і Ан
гельський привіт: Богородице Діво; 3. десять заповідий 
Божих і заповіди церковні; 4. сїм сьвятих тайн; 5 най- 
сьвятїйші річи христіянсьїкої праведности.

4. Яким знаком визнає христіянин-католин свою ві- 
РУ-

Христіянин - католик визнає свою віру знаком 
сьвятото хреста.



5. Де єсть коротке зібране всьо то, в що ми повинні 
вірити?

То, ю що ми повинні вірити, є зібране коротко в 
“Символі віри” .

6. Як говоримо Символ Віри?
'Символ віри говоримо таж:
Вірую в єдиного Бога Отця, вседержителя, творця 

неба і землі і всего-, що видимо і не видимо.
І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого еди

нородного, від Отця родженого раньше всіх віків. Сьвіт- 
ло від сьвітла, Бога правдивого від Бога правдивого, ро
дженого не сотвореного, єдиносущного з Отцем, через 
котрого всьо стало ся.

Що для нас люїдий і для нашого опасеяя зійшов з 
небес і приняв тіло від Духа Сьвятого і Марії Діви, і 
став чоловіком.

ІЦо був рознятий за нас при Понтийськім Пилата, 
страдав і був погребший.

І воскрес в третий день, як було писано.
І возніс ся на небеса і сидить праворуч Отця.
І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих 

а Ого царству не буде кінця.
І в Духа Сьвятого, Господа животворного, що від 

Отця і Сина походить, котрому з Отцем і Сином однако
вий поклін і однакова слава, котрий говорив пророками.

В єдину, святу, соборну і апостольську Церков.
Ісловідую єдине хрещене на відпущене гріхів.
Жду воскресеня мертвих.
І житя будучого віка. Амінь.
7. Що обявив Бог?
Бог обявив усе то, що нам треба знати і робити, що 

би заслужити собі на царство небесне.
8. Хто учить нас, що Бог обявив?
Сьвята католицька Церков учить нас, що Бог об-

явив.
9. Чому маємо вірити в то, чого учить нас Церков 

католицька?



Тому маємо вірити у те все, чого нас учить церков 
католицька, бо таж приказав нам Ісус Христос.

2. О БОЗЇ.
1. Хто єсть Бог?
Бог єсть найдооковальший дух, що все сотворив, 

а сам єсть від Себе.
2. Що значить: “ Бог єсть сам від Себе” ?
“Бог єсть сам від Себе” значить, що Бога ніхто не 

сотворив, анї не дав Єму ніякого довершеньства.
3. Чому кажемо, що Бог єсть найдоскональший дух?
Кажемо, що' Бог є н ай до с конайяЕші ий дух, бо має 

найдоскональший розум і найдоскональшу волю, а не 
має тіла.

4. Чи Бог є вічний?
Бог є вічний; Бог завсіТди був, єсть і буде.
5. Чи Бог єсть незмінний?
Так єсть, Бог був, є і буде все тойеам.
6. Чи Бог єсть на кождім місци?
Так, Бог єсть в небі, на земли і на кождім місци; то 

му кажемо: Бог єсть всюди присутний.
7. Чи Бог єсть всеївідучий?
Таж єсть, Бог знає все, що було .̂ що єсть і буде. Бог 

знає також наші найтайнійші мисли.
8. Чому кажемо, що Бог єсть наймудрійший?
Кажемо, що Бог єсть наймудрійший тому, бо Бог

устроює всьо таж, що завсїгди осягає то, що хоче.
9. Чи Бог єсть всемогучий?
Бог є всемогучий, 'бо може учинити всьо, що хоЧе,
10. Що значить: Бог є найсьвятїйший?
Бог є найсьвятїйший, значить, що Бог хоче і лю

бить все, що єсть добре, а мерзить ся злим.
11. Що значить, Бог єсть найсправедливійший?
Бог є найсправедливійший значить, що Бог за до

бре надгороджує, а карає за зле.
12. Що значить Бог є найліпший?
Бог є найліпший значить, що Бог любить всі свої



сотворіня і що все, що є добре, маємо від Него.
13. Що значить Бог єсть наймилосернїйший?
Бог єсть наймилосернїйший, значить, Бог ігращае 

радо гріхи тому, що ває ся.
14. Що значить Бог єсть найправдивійший і най- 

вірнїйший?
Бог єсть найправдивійший і найвірнїйший зна

чить, що івісе, що Бог говорить єсть правдою і що все, що 
Він нріиобіцяє або загрозить, сповнить.

3. О СОТВОРЕНЮ СЬВІТА, ЄГО УДЕРЖУВАНЮ  
І ПРАВЛЕНЮ.

1. Чому називаємо Бога Творцем неба і землі?
Бога називаємо Творцем Неба і землі тому, що він 

сотворив цілий сьвіт: небо землю і всьо, що єсть,
2. Що значить слово “ сотворити” ?
Слово “ сотворити!” значить зробити щось З НІЧОГО.

3. На що сотворив Бог сьвіт?
Бог сотворив сьвіт: 1. на свою славу і честь; 2. на 

добро і щастє сотворінь.
4. Як дбає Бог про сьвіт?
Бог дбає про сьвіт тав, що його безнастанно удер

жує і ним рядить. Тому називаємо Бога “Вседержите
лем” .

5. Як називаємо то старанє, що ним Бог все удер
жує і всім рядить?

Старанє, явим Бог удержує і рядить сьвітом, нази- 
павмо “Божим Провидїнєм” .

4. О АНГЕЛАХ.

1. Які є найвизначнїйші сотворіня Божі?
Найвизначнішії сотворіня Божі є ангели.
2. Хто є ангели?



Ангели, ее чисті духи, що мають розум- і свобідну 
волю, але не мають тіла.

3. На що сотворив Бог ангелів?
Бог сотворив ангелів, щоби Його пізнавали, Його 

любили, Його славили, Йому служили і щоби хоронили 
людній.

4. Якими були Ангели, як їх  Бог сотворив?
По своїм сотвореню були ангели сьвятими і щасли

вими. Бог наділив їх великою мудростію, великою си
лою, а  передовсім ласкою оеьівячаючою.

5. Чи всї ангели задержали осьвячуючу ласку?
Не всї ангели задержали осьвячуючу ласку; мно- 

гі в них її втратили, тому, що хотіли стати рівними Бо
гу.

6. Як покарав Бог гордих ангелів?
Бог покарав гордих ангелів так, що засудив їх на



7. Як називаємо засуджених ангелів?
Засуджених ангелів називаємо злими духами, дія- 

волами або чортами.
8. Як називаємо тих ангелів, що їх Бог призначив 

особливо до нашої охорони?
Тих ангелів, котрих Бог назначив особливо до на

шої охорони, називаємо Ангелами хоронителями.
9. Якими повинні ми бути для своїх ангелів хорони

телів?
Ми повинні:
1.Часто о них думати;
2. Що дня до них молити с я ;
3. Слухати їх;

•  4. Бути їм вдячними.
Молитва до сьвятого Ангела Хоронителя: Сьвятий 

Ангеле, Хоронителю мій! Ти завсїгди при мені стій! Як 
в день, так в ночи, будь мені' до помочи. Сьвятий Ангеле. 
Хоронителю, стережи мене!

5. О ЛЮДЯХ.

1. Як називали ся перші люди?
Перші люди називали ся Адам і Ева.
2. Як сотворив Бог Адама?
Тіло Адама еотвориїв Бог зі землі і вдунув в него без 

смертну душу на свій образ і подобу.
3. Чому душа людська єсть образом Бога?
Душа людська єсть, образом Бога тому, що є без

смертним духом, має розум і свобідну волю.
4. Якими були наші прародичі, як їх  Бог сотворив?
Наші прародичі тоді, як їх Бог сотворив, були до

брі і щасливі на душі і тїлї.
5. Чому наші прародичі були щасливі на душі?
Наші прародичі були щасливі на душі тому, що '

1. они були сьвяті і мали право на вічне щастє в
небі;



ЛЯ була склінна лише до доброго.
2. їх розум був наділений високою мудрості», а во-
6. Чому Адам і Ева були щасливі на тїлї?
Адам і Ева були щасливі на тїлї тому, що жили в 

раю і їх тіло не терпіло нї від болю, нї від слабости і не 
мало- ніко ли вмирати.

7. Чи наші прародичі одержали ті дари лише для се
бе самих?

Наші прародичі одержали ті дари не лише для себе 
самих, але для всіх людий, своїх потомків.

8. Чому анї один чоловік не наслідив тих дарів ла
ски по Адамі і Еаі?

Анї один потомок Адама і Еви не наслідив по них 
осьвнчаючої ласки і иньших дарів тому, що они самі еї 
стратили тим, що тяжко Господа Бога образили (згріши
ли тяж ко).

9. Чим згрішили прародичі?
Прародичі згрішили тим, що з ’їли овоч з того де

рева, з котрого їм Бог заборонив їсти. (Непослух, гор
дість, недовіро).

10. Яка кара постигла прародичів за їх гріх?
За свій тяжкий гріх стратили прародичі ласку о- 

сьвячаючу і право до неба, Бог прогнав їх з раю і мали 
тяжко працювати, много терпіти та слабувати, а в кін
ця умерти.

11. Чи гріх прародичів пошкодив лише їм самим?
Гріх прародичів пошкодив не лише їм самим, всї 

люди уваслїджують той гріх зі веїми карами, а се тому, 
бо всї люди походять від прародичів.

12. Як називає ся той гріх, що його у насліджу ємо 
по прародичах?

Той гріх, що його унаслїджуемо по прародичах, на
зиває ся гріх первородний.

13. Хто тілько був охоронений від первородного 
гріха?

Тілько Пречиста Дїва Марія була охоронена від



первородного гріха (через особливішу ласку задля за
слуг Ісуса Христа).

Вигнане прародичів з раю. Непорочно Зачата.

(Пісня: Вихваляйте доли, гори, луги, цьвіти, лїси, 
бори, найгарнїйшу над всї дїви, чудо дивне божой си
ли...)

14. Що приобіцяв Бог прародичам по їх грісі?
По грісї Адама і Еви змило сердив ся Бог над ними 

і прио'біцяв їм Спасителя.
15. Що мав зробити обіцяний Спаситель? 
Обіцяний Спаситель мав відкупити всіх людий з не-

золї діявола і привернути їм право до неба.
16. Коли прийшов обіцяний Спаситель?
Обіцяний спаситель прийшов за яких пять тисяч

літ по сствореній прародичів.
17. Хто е той обіцяний Спаситель?
Тим обіцяним Спасителем єсть Ісус Христос.



Рождество куса Христа.

РОЗДЇЛ II.

6. О СПАСИТЕЛЮ ІСУСЇ ХРИСТЇ.

1. Що значить імя “ Ісус” ?
Імя “Ісус” значить “Спаситель” .
2. Що значить імя “ Христос” ?
Імя “Христос” значить “Месія” або “Помазанник” .
3. Чи ісус Христос єсть лише Богом?
Нї, Ісус Христос есть не лише Богом, але і Чолові

ком разом в одній осо'бі; Богом єсть від віків, а чоловіком 
став в часі.

4. Для чого ісус Христос стаз чоловіном?
Ісус Христос став чоловіком, щоби нас спасти Сво

єю смертию на хресті.



5. Хто есть Материю Ісуса Христа?
Пречиста Діва Марія есть Материю Ісуса Христа.
6. Чи Ісус Христос як чоловік мав отця?
Нї, Ісус Христос не мав отця, яж чоловік; сьв. Ио

сиф був тілько опікуном Ісуса Христа.
ІсуСу Марія, Иосиф —  се Пресьвята Родина.
Молитва:—- Ісусе, Маріє, Иосифе, я  віддаю Вам 

моє серце, мою душу і моє тіло. —  Ісусе, Маріє, Ио
сифе, будьте при мені в дослідній хвилі мого сконаня. 
Ісусе, Маріє, Иосифе, нехай моя душа вийде з Вами в су

покою. (Відпуст).
7. Де народив ся Ісус Христос?
Ісус Христос народив ся у Вефлеємі в стаєнці.

Коляда: —  Бог Предвічний...
8. Хто довідав ся насамперед про різдво Ісуса Хри

ста?
Убогі пастирі довідали ся яайсжорше про різдво Ісу 

са Христа від ангела, а мудрцї зі сходу через зьвізду.
9. Що знаємо з дитячих літ Ісуса Христа?
З дитячих літ Ісуса Христа знаємо, що:
1. осьмого дня по народженю надано Йому імя

Ісус;
2. сорокового дня Пречиста Діва Марія і сьв. Иосиф 

жертвували Його в церкві Богу;
3. прийшли мудрцї зі сходу, поклонили ся Йому і 

принесли їв дарі золото, кадило і миро;
4. перед наиастию Ірода Пресьвята Родина утїкла 

до Єгипту, а по смерти Ірода вернула до Назарету.
10. Що знаємо з молодих л іт ісуса Христа?
З молодих літ Ісуса Христа знаємо :
1. що, коли мав дванадцять літ, ходив з Пречистою 

Дівою і сьв. Иосифом на празник пасхи до Єрусалиму і 
там в церкві учив;

2. що слухав Своєї Матери і сьв. Иосифа, а з літами 
зростав в ласці у Бога і у людий та жив укрито в Наза
рета, аж доки не зачав учити людий.



ПУБЛИЧНЕ ЖИТЄ ІСУСА ХРИСТА.

11. Коли зачав Ісус Христос учити людий?
Ісус Христос зачав учити людий, як мав трий- 

цять лїт.
12. Чого учив Ісус Христос людий?
Ісус Христос учив людий, в що треба вірити і як 

треба жити, що'би бути вічно щасливим.

Ісус учить дїтий.



13. Що найбільше наказував Ісус Христос людям?
Ісус Христос наказував людям найбільше, щоби 

азаїмно любили ся.

Ісус в Назарет'!.

14. Як учив Ісус Христос?
Ісус Христос учив так:
1. Ходив но краю з місця на місце, учив, напоми

нав, картав і дїлав много добра;
2. З межи людий покликав Собі учеників, а з поме- 

жи тих вибрав дванайцять апостолів,
15. Чим доказав Ісус, що Його наука єсть Божа? 
Ісус Христос доказав, що Його наука єсть Божою

найбільше тим, що : 1) творив чуда; 2) предсказував бу-

Ісус любить чемні ДІТИ. Ісус уздоровляє хорих.



16. Чи всі увірили в науку Христа?
Не ®сї увірили в науку Христа, а особливо жидів

ські перво сьвятценики і старшина. Они Його ненавиді
ли та хотіли Його убити.

МУКА І СМЕРТЬ ІСУСА ХРИСТА.

17. Як поступив Юда Іскаріотський з Ісусом Хри
стом?

Ісус Христос учитель сьвіта.



Юда Іскаріотський зрадив Ісуса Христа і видав Йо
го жидам за ЗО срібняків.

18. Як поступили жиди з Ісусом Христом?
Жиди ненавиділи Ісуса Христа і оскаржили Його 

перед Понтійським Пилатом, намісником Юдеї.
19. Що здїлав Пилат з Ісусом Христом?

Пилат казав Ісуса Христа тяжко бити і вложити на 
Него терновій вінець, а вікінци засудив його на смерть 
на хресті.

20. Що еще терпів Ісус Христос?

Ісус Христос зносив еще зневаги і погорди від жи
дів, що на Него плювали, Його били і насьмівали ся 
з Него.

21. Де розпяли Ісуса Христа?
Ісуса Христа розпяли на горі Голгофтї недалеко

Бичоване Ісуса. Короноване Ісуса.

22. Хто похоронив тіло Ісуса Христа?
Тіло Ісуса Христа похоронили Йосиф з Ариматеї і 

Шкодим.



Розпятє Ісуса.



О ВОСКРЕСЕНЮ ІСУСА ХРИСТА.

23. Що стало ся третого дня по смерти 1суса Христа?
Третого дня по смерти воскрес 1сус Христос; вла- 

сною силою вийшов славно з запечатаного гробу.

ВОЗНЕСЕНЕ НА НЕБО І ДРУГИЙ ПРИХІД ІСУСА ХРИСТА.

24. Що робив Ісус Христос по Своїм воскресеню?
По своїм воскресеню Ісус Христос 'зістав еще сорок 

днів на земли зі Своїми учениками.
25. Що зробив Ісус Христос сорокового дня по Во- 

снресеню?
Сорокового дня по Воскресеню Ісус Христос В'ЗНЇС ся 

па небо.
26. Що заповіли Апостолам ангели, як Христос 

пзнїс ся на небо?
Як Христос взнїс ся на небо, явили ся Апостолам 

два ангели, казали їм вернути до> Єрусалиму і заповіли, 
що Христос прийде еще на землю при кінци сьвіта суди- 
ти добрих і злих людий.



27, Що виєднав нам Ісус Христос Своєю смертію?
Своєю. смертію виєднав нам Ісус Христос на ново 

право до неба.

7. О С Ь В Я Ш  ДУСЇ.

1. Що стало ся десятого дня по Вознесеню?
Десятого дня по взнесеню ся Ісуса Христа на небо, 

то є в Зелені Сьвята, Дух сьвятий зійшов на Апостолів в 
виді- огнеяих язиків.

2. Що стало ся з Апостолами, як на них зійшов Дух 
сьвятий?

.Як на Апостолів зійшов Дух сьвятий, всї апостоли 
почали славити Бога всілякими мовами, яких не зна
ли і стали дуже відважно голосити слово Боже.

3. Де перебуває Дух Сьвятий?
Дух Сьвятий є в сьв. Церкві католицькій і в душах 

людських.
4. Що творить Дух Сьвятий в Церкві?
Дух Сьвятий невидимим способом Церквою рядить 

і Нею опікує ся.
5. Що творить Дух Сьвятий в душах людських?
Дух Сьвятий просьвічує, скріпляє, осьвячує і поті

шає наші душі.

Празник Духа Сьвятого обходимо на перший день 
Зелених Сьвят.

8. О ПРЕСЬВЯТІЙ ТРОЙЦЇ.

1. Що показує нам то, що Бог Отець, Божий Син і 
Дух Сьвятий творили чуда?

Що Бог Отець, Божий Син і Дух Сьвятий творили 
чуда, то нам показує, що кожда з тих осіб єсть (всемогу- 
чою, або що єсть Богом.

2. Кілько-ж єсть Богів?
Сеть тілько один Бог в трох особах, з котрих першу



називаємо Отцем, другу Сином, а трету Духом Сьвятим.
3. Як називаємо ту правду, що єсть лише один Бог 

н трох особах?
Ту правду, що єсть лише один Бог в трох особах, 

навиваємо “Пресьвята Тройця” .

Молитви до Пресьвятої Тройцї суть: —  “Сьвятий 
Поясе” ... “Слава Отцу і Сину і Сьвятому Духу...” “Пре- 
гсвятая Тройце...”

Празник Пресьвятої Тройцї обходимо на другий 
день Зелених Сьвят.

9. О КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ.

1. Кому повірив Ісус Христос Свою науку?
Свою науку повірив Ісус Христос Церкві.



2. Як основав Ісус Христос Церков?
Icy с Христос основав Церков так:
1. Учив лго'дий і з помежи ник вибрав дванайцять 

Апостолів, а тим дав трояку власть: учительську, сьвя- 
щеничу і царску (пастирську), т. е. дав їм власть учити 
уділяти сьв. Тайн і управляти вірними.

3. Кого Ісус Христос установив головним начальни
ком Церкви на землі?

Ісус Христос установив сьв. Апостола Петра голов
ним начальником або Головою Церкви на землі.

4. Як довго мае тревати Церков?
Церков мае тревати но волі Ісуса Христа до кінця] 

сьвіта.
5. Хто став по смерти сьв. Петра видимим Головою!

Церкви?
По смерти сьв. Петра став видимим Головою Церкви 

бго наслїдник Епископ Риму або папа римський.



НА ЩО Є ЦЕРКОВ.

6. На що установив Ісус Христос Церков?
Ісус Христос установив Церков на то, щоби по всї 

часи провадила людий до вічного спасеня.
7. Як Церков провадить людий до вічного спасеня?
Церков провадить людий до вічного спасеня тим, 

що їх непомильно учить, в що мають вірити і як мають 
жити, тим що подає їм сьв. Тайни і ними рядить.

О ЧЛЕНАХ ЦЕРКВИ.

8. Який обовязок маємо зглядом Церкви?
Ми повинні до Церкви належати, вірити в то, що 

Нона учить і дїлати, що Вона наказує.
9. Чи може бути спасеним той, хто не хоче належа

ти до католицької Церкви?
Хто не хоче належати до католицької Церкви, не 

може бути 'спасеним, тому що Ісус Христос так устано
вив.

10. Хто належить до католицької Церкви?
До католицької Церкви належить той, що охрестив 

ся і злучив ся з Нею живою вірою, вірним послухом і 
щирою люб овію.
Наука: —  Люби і шануй сьв. Католицьку Церков як 

свою матір, бо “ніхто не може мати Бога отцем, хто 
не має Церкви материю” (сьв. Кипріян). Виповняй 
совісно єї заповіди і прикази; приляжи цілим серцем 
до сьвятїйшого Отця, єпископів і сьвящеників і посту
пай після науки сьв. Церкви в домашнім і горожан- 
ськім житю. Лише так можеш стати правдивим хри
стиянин ом-католиком.

О ДУХОВІМ СПОЛУЧЕННІ с ь в я т и х .

1. Хто крім вірних на земли належить єще до 
церкви?



Крім вірних на земли належать еще до Церкви Ан
гели і 'сьівяті в небі і д у ш і в ЧИСТИЛИЩІ!.

2. Які обовязки маємо що-до Сьвятих?
Сьвятих в небі повинні ми почитати, наслідувати 

їх в чеснотах і просити, щоби за  нами вставляли ся до 
Бога.

3. Які обовязки маємо до душ в чистилищи?
За душі в чистилищи повинні ми молити ся і добри

ми ділами вимолювати їм у Бога скоршого щастя в небі.
Наука. Молім ся одні за других о наше спасене. 

Віддаваймо іся що дня в опіку Сьвятим і прибігаймо з по 
мочию душам, що терплять в чистилищи.

10. О ЧОТИРОХ ПОСЛЇДНИХ РІЧАХ 

СМЕРТЬ, СУД, НЕБО, ПЕКЛО.

1 .  Щ о  ч е к а є  н а  п е в н о  к о ж д о г о  ч о л о в і к а ?

Кождого чоловіка чекають певно послїдні річи —  
смерть, суд, небо або пекло.

2 .  Щ о  д і є  с я  з  д у ш е ю  ч о л о в і к а  з а р а з  п о  с м е р т и ?

Зараз по смерти Господь Бог осуджує душу чолові
ка або до неба або до пекла або до чистилища.

О СУДЇ.

3. Кілько разів буде Бог судити чолвіїма?
Господь Бог 'буде судити два рази кождого чоловіка. 

Перший раз зараз по смерти тайно. А другий раз в до
сліднім дни явно на загальнім суді.

4. З чого буде Господь Бог судити кождого чоловіка?
Господь Бог буде судити кождого чоловіка з його ЦІ

ЛОГО житя а то зі всіх його гадок, слів і діл та з залише- 
ня доброго.



О ЧИСТИЛИЩУ.
5. Що то есть чистилище?
Чистилище є то місце, де душі терплять за -свої грі- 

х м дочасні кари, котрих в житю не спокутували.
6. Які душі підуть до чистилища?
До чистилища підуть душі тих людий, котрі умерли 

справді' в Божій ласці, але мають еще відпокутувати до
мнеш кари за свої гріхи.

О ПЕКЛІ.

7. Що то є пекло?
Пекло е то місце, де прокляті терплять вічні муки.
8. Хто піде до пекла?
До пекла підуть всі ті, що умруть в стані гріха тя

жкого т. зн. тих людий, що на земли зле жили і умерли 
не розкаяні за  тяжкі гріхи.

9. Як довго будуть злі люди в пеклі?
В пеклі зістануть злі люди на все; ніколи з него 

не вийдуть і вічно 'будуть терпіти муки разом з діяволом.

О НЕБІ.

10. Що то єсть небо?
Небо е то місце, де Ангели і Сьвяті жиють вічно 

у щастю.
11. Хто піде до неба?
До неба підуть ті, що повмирали в Божій ласці, т. 

зн. ті, що добре жили і умерли без тяжкого гріха, а та
кож ті, що мали гріхи, але за них відпокутували.

О ВОСКРЕСЕНЮ ТЇЛ.
12.. В що віримо, коли кажемо: чаю воскресенія 

мертвих? \
Словами: чаю воскресенія мертвих віримо, що при 

ігі ііци сьвіта наша душа получить ся на ново з тілом 
( воскресне).



Так Бог полюбив сьвіт!



ЧАСТЬ ДРУГА.

О Христіянській Любови 
і о Заповідях.

РОЗДІЛ І.

1. О ХРИСТІЯНСЬКІЙ ЛЮБОВИ.

1. Що повинен чоловік робити, щоби Богу служив 
і став спасенним?

Щоби чоловік Богу служив і став спасенним, повн
ії и г 'Сповняти заповіди Божі і церковні.

2. Котра єсть перша і найважнїйша заповідь?
Найперша і найважнїйша заповідь єсть: Люби

твого Господа Бога цілим твоїм серцем, цілою твоєю ду
шею, исїми твоїми мислями і всїми твоїми силами. Ся 
ость перша і найбільша заповідь; а друга подібна до неї: 
. І юби свого ближнього, як себе самого.

3. Що наказує Бог тими заповідями?
Тими заповідями наказує Бог любити наперед Його 

і 'змого, а потім самого себе і всіх людий як наших бли
жних.

4. Як повинні ми любити Бога?
Бога повинні ми любити над всьо—  то значить —  

ми повинні радше всьо стратити навіть і житє, чим Його 
ніжко образити.

5. Чому маємо любити Бога надїзсе?
Маємо над всьо любити Бога тому, іцо Він є найлїп- 

...... нашим Отцем і нас наперед полюбив.

2. ЯК МАЄМО ЛЮБИТИ СЕБЕ САМИХ І БЛИЖНИХ.

1. Хто єсть нашим ближним?
Нашим ближним єсть комедий чоловік.



2. Як повинні ми любити всіх людий?
ВіСЇх людий ми повинні любити як самих себе.
3. Коли любимо ближних наших як себе самих?

Ближних любимо як. себе самих тоді, коли їм желае
мо і іробимо все, що хочемо, щоби они нам робили, —  а 
не робимо нїчо, чого не хочемо від інших.

(Милосердний Самаритянин)
4. Звідки знаємо докладнїйше о тім, як маємо лю

бити Бога, себе самих і наших ближних?
Як маємо любити Бога, себе самих і ближних, 'зна

ємо докладнїйше з десятьох ізаповідий Божих і запові- 
дий церковних.

5. Скажи, котрі є “ десять Божих запозідий” ?
Десять Божих заповідий е <отсї:

1. Не будеш мати інших Богів крім мене.
2. Не взивай імени Господа Бога твого надармо.
3. Памятай день сьвятий сввятити.
4. Чти отця твого і матір твою, щоби тобі добре було 

і щоби ти довго .прожив на землі. *
5. Не убий.
6. Не чужо лож.
7. Не кради.
8. Не сьвідчи ложно на ближнього твого.
9. Не пожадай жени ближнього твого,
10. Не пожадай нічого того, що е ближнього твого.

РОЗДЇЛ II.

З . і О ЗАП О ВІД ЯХ  БОЖ ИХ.

О ПЕРШІЙ ЗАПОВІДИ БОЖІЙ.

“ Не будеш мати иньших богів крім Мене.”

Що наказує Бог в першій своїй заповіди?
В першій Своїй заповіди наказує Бог лише Його 

одного почитати як Бога.



Хто почитає Бога?
Бога почитає кождий, що в Него вірить, на Него 

надїе ся, Його любить і до Него молить ся —  словом —  
віддає Йоіму честь, яка Йому належить ся.

Хто не віддає Богу належної чести?
Належної чести не віддає Богу кождий, що не ві

рить в Бога і хто добровільно грішить тяжко.
Чи маємо почитати також ангелів і сьвятих?
Так єсть ангелів і сьвятих маємо також почитати, 

щоби за нами вставляли ся до Бога.
Кого між сьвятими повинні ми особливо почитати?
Ми повинні між сьвятими особливо почитати Пречи 

сту Діву Марію, еьв. Йоеифа, свого Іменника і Ангела 
Хоронителя.

О ДРУГІЙ ЗАЛОВІДИ БОЖІЙ.

“ Не взивай імени Господа Бога твого надармо.”
Що забороняє Бог в другій заповіди?
В .другій заповіди забороняє Бог зневажати Боже 

імя.
Хто зневажає Боже імя?
Боже імя зневажає :

1. Хто Його вимовляє без почести.
2. Хто говорить згірдливо о Бозї або сьвятих.
3. Хто криво присягає;
4. хто проклинає себе або других;
5. хто не додержує Богу того, що обіцяв.

О ТРЕТІЙ ЗАПОВІДИ БОЖІЙ.
Памятай день сьвятий сьвятити.

Що приказує Бог в третій запоівіди?
В третій заповіди приказує Бог неділі і урочисті 

совята сьвяткувати.
Хто сьвяткує недїлї і урочисті сьвята?
Неділі і урочисті сьвята сьвяткує той, хто в ті дни



не працює тяжко, слухає Служби Божої і науки духов
ної і творить добрі діла.

Примір: Ісус дванайцятилїтний в сьвятини 
єрусалимській.

Хто не заховує третої заповіли Божої?
Третої запоніди Божої не заховує той, хто без важ

ної причини тяжко працює, хто 'з лінивства опускає Слу
жбу Божу і віддає ся злим і згірінаючим розривкам і за
бавам.

О ЧЕТВЕРТІЙ ЗАПОВІЛИ БОЖІЙ.

“ Чти отця і матір твою!”
Що наказує Бог в четвертій заповіли?
В четвертій заповіди наказує Бог шанувати, люби

ти і слухати своїх родичів.
Кого більше еще треба шанувати?
Шанувати маємо ©ще опікунів, учителів, сьвяще- 

ників, власть і всіх тих, що нам роблять добро.

Ісус показує 4. заповідь. Ісус пукає до дверий.



ІДо обіцяв Бог тим дітям, що сповняють четверту 
заповідь?

Тим іДЇТЯМ, що виповняють четверту заповідь при- 
ьоі'цяв Бог уже в тім житю Своє благо слоївеньство і дов
гий вік.

О ПЯТІЙ ЗАПОВІЛИ БОЖІЙ.
” Н.е убий!”

Що забороняє Бог в пятій заповіди?
В пятій заповіди забороняє Бог шкодити собі і бли

жньому на тїлї або на душі.
Коли шкодимо собі на тїлї?
На тїлї шкодимо собі, коли відбираємо або скоро

чуємо собі житє, або коли без потреби виставляємо йо
го на небезнеченьство.

Ноли шкодимо ближньому на тїлї?
На тїлї шкодимо ближньому тоді, коли його неспра

ведливо бємо, ранимо або убиваємо, або коли скорочує
мо йому житє гризотою і нелюдським поведеним.

Коли шкодимо ближньому на душі?
На душі шкодимо ближньому, коли йому даємо 

зтіршенє.
Коли даємо ближньому згіршенє?
Згіршенє даємо ближньому, коли словом або ділом 

даємо йому нагоду до гріха, або коли наводимо його до 
гріха.

Що приказує Бог в пятій заповіди?
В пятій заповіди приказує Бог:

1. дбати про своє тїло і свою душу.
2. жити з ближними в> згоді і спокою;
3. давати кождому добрий лримір;
4. звертати шкоду, зроблену ближньому на душі і тїлї. 

Наука: —  Ніколи не роби ближньому шкоди, анї на тїлї
анї на душі і вистерігай ся його проклинати або лихо
словити. Памятай, що гріхом єсть також мучити без
причини зьвірята або убивати їх без потреби.



О ШЕСТІЙ І ДЕВЯТІЙ ЗАПОВІЛИ БОЖІЙ.

“ Не прелюбодїй” (не чужолож). —  “ Не пожадай жени 
ближнього твого” .

Що забороняє Бог в шестій і девятій заповіди?
/ В шестій і девятій заповіди забороняв Бог нечисті 

мисли і ложаданя, (безстидні слова і діла.
Що приказує Бог в шестій і девятій заповіди?
В шестій і девятій заповіди приказує Бог заховати 

чисте, невинне серце.
Що треба робити, щоби заховати чесноту невинно

сти?
ІЦоби заховати чесноту невинности, треба: о ню 

молити ся, а далі треба вистерігати ся: злого товариства 
лінивства, надмірної їди і питя і панувати над поглядом 
і злими пристрастями.

О СЕШЙ І ДЕСЯТІЙ ЗАПОВІДИ БОЖІЙ.

“ Не кради” . —  “ Не пожадай нічого того, що є 
ближнього т в о г о . ”

Що забороняє Господь Бог в семій і десятій запо
віди?

В семій і десятій заповіди Господь Бог забороняє: 
красти, ошукувати, нищити чужі річи або їх пожадати.

О ОСЫИ1Й ЗАПОВІДИ БОЖІЙ.

“ Не сьвідчи ложно на ближнього твого.”
Що забороняє Господь Бог осьмою заповідию?
Осьмюю заповідию Господь Бог забороняє:

1. сьівідчити на неправду;
2. говорити неправду;
3. обмовляти, то є без потреби виявляти хиби других;



4. клсветати, то е вигадувати на других неправдиві 
хиби;

5. без важної причини підозрівати і лосуджувати.
Що повинен зробити той, що сказав неправду?
Хто сказав неправду, повинен признати ся до сего 

і винагородити кривду, если яка з того вийшла.
Що наказує Господь Бог осьмою заповідию?
О-сьмою заповідию -наказує Господь Бог говорити 

завсїгди правду і не виражати ся без потреби зле о 
ближних.

Що обіцяв Бог тим людям, що сповняють Божі 
заповіди?

Тим людям, що -сповняють Божі заповіди, обіцяв 
Бог своє благослове-нь-ство і вічне щастє в небі.

1

4. О ШЕСТИ ЗАПОВІДЯХ ЦЕРКОВНИХ.
1. Які заповіди маємо еще виповняти?
Маємо виповняти еще шість заповідий церковних.
2. Скажи шість заповідий церковних,
Шість заповідий церковних е отсї:

1. Приказані сьвята сь-вяткувати;
2. в неділі і сьвята Служби Божої набожно слухати;
3. приказані -пости постити;
4. кождого року хоть раз около Великодня сповіда

ти ся і в своїй парохії причащати ся;
5. весїля в заказані часи но справляти;
6. На церков і католицькі школи датки давати.

3. До чого зобовязує нас Церков своїми першими 
двома заповідями?

Першими двома заповідями зобовязує нас Церков 
в неділі і урочисті сь-вята вислухати Служби Божої і 
здержати- ся від тяжкої праці.



4. Хто єсть обовязаний їв приказані пости здержати 
ся від мясных страв?

В приказані пости здержати ся від мінених страв 
суть з’обовязані всі вірні Христіяни, що прийшли до у  
живаня розуму (від семого року ж итя).

5. До чого насобовязує четверта заповідь церковна? 
Четверта заповідь церковна обовязує нас бодай раз

в році около Великодня висповідати ся і принята сьв. 
Причастіе у своїй парохії.

6. До чого з’обовязуе нас пята заповідь церковна? 
Пята заповідь церковна з’обовязуе нас в заказаних

часах не оправляти ні весіль нї гучних забав,
7. Що приказує шеста заповідь церковна?
Шеста заповідь церковна приказує давати датки

на будову і удеріжаяє церкви, на католицькі школи, типи 
талі, сиротинці.

РОЗДІЛ ГУ.

5. О ХРИСТІЯНСЬКІЙ ПРАВЕДНОСТИ.

СТЕРЕЖИ СЯ ЗЛОГО.

О ГРІСЇ.

1. Що нам пригадує на Божі і церковні заповіли?
Голос внутрішний, наша совість пригадує нам на 

Божі і церковні заповіди.
2. Що поповняє той, що не слухає голосу своєї со

вісти і не заховує заповідай?
Хто не слухає своєї совісти і не виповняє запові- 

дий поповняє гріх.
3. Яким способом роблять люди гріхи?
Люди т в о р я т ь  г р іх и :  м й с л и ю , с л о в о м ,  д іл о м  а б о  

т и м ,  щ о  з а н е д б у ю т ь  з р о б и т и  д о б р о ,  я к е  п о в и н н і .
4. Чи всі гріхи суть однаково великі?
Нї, не всі гріхи сута однаково великі: одні гріхи

є тяжкі або смертельні, а другі легкі або простительні.



5. Хто робить смертельний гріх?
Гріх смертельний робить той, хто сьвідомо і добор- 

вільно переступає заповіди.
6. Що тратить чоловік, як зробить тяжкий гріх?
Як чоловік зробить тяжкий гріх, тратить любов і 

приязнь Божу; тратить заслуги за попередні добрі діла 
і стягає на себе кару в тім житю і вічні муки в пеклі.

7. Які роди гріхів розріжняємо?
Розріжняємо отсї роди гріхів: —  сім гріхів голов

них, шість гріхів проти Сьвятого Духа, чотири гріхи, взи 
ваючі до неба о пімсту і девять чужих гріхів.

8. Котрі є головні гріхи?
Гріхи головні е:

1. Гордість,
2. лакімство,
3. нечистота,
4. зависть,
5. обжирство і пияньетво,
6. гнів,
7. лінивство,

9. Котрі є гріхи проти Сьвятого Духа9
Гріхи проти Сьвятого Духа є т і-

1. Надмірна надія на милоеердіє Боже;
2. Безнадійність на милоеердіє Боже;
3. Сулротивленє пізнаній правді віри католицької;
4. Завидованє ближньому ласки Божої;
5. Закаменілість в гріхах на спасенні налімненя;
6. Нерозкаянність аж до смерти.

10. Котрі суть гріхи взиваючі до неба о пімсту?
Гріхи, взиваючі до неба о пімсту суть:

1. Нарочне чоловікоубійство;
2. Гріх сод омський;
3. Покривджене убогих, вдів і сиріт;
4. Задержано наємничої заплати.

11. Котрі е гріхи чужі?
Гріхи чужі є ті:



—з з -

1. ІІобуджати до гріха; 5. Мовчати на гріх;
2. Радити до гріха; 6. Помагати до гріха;
3. Приказувати гріх; 7. Хвалити гріх;
4. Позволити на гріх; 8. Не карати за гріх;

9. Боронити гріха.
12. Що повинен чоловій зробити, если згрішив?
бели чоловік згрішив, повинен сейчас Господа Бо

га просити о прощене, приречи поправу і як наискорше 
приступити до сьв. тайни покаяня.

ТВОРИ ДОБРЕ.

1. Що повинні ми єще робити крім уникати гріха?
Крім уникати гріха ми повинні творити єще добро.
2. Хто творить добро?
Добро творить кождий, що виповняє заповіди Божі 

і церковні.
3. Через що стаємо ся склінними до доброго?
Склінними до доброго 'стаємо ся через христіяяські 

чесноти.
4. Які суть христіянські чесноти?
Христіяяські чесноти суть Божі і обичаєві.
5. Котрі є Божі чесноти?
Божі чесноти є : віра, надія і любов.
6. Котрі в чесноти обичаєві?
Чесноти обичаєві є: 1) сім чеснот, що противлять 

ся сімом гріхам головним; 2) чотири головні обичаєві 
чесноти; 3) три христіянські чесноти; 4) три єван
гельські ради.

7. Котрі чесноти противлять ся сімом гріхам голов
ним?

Чесноти, котрі противлять ся сімом гріхам ГОЛОВ
НИМ є :

1. Покора; 4. Жичливість;
2. Щедрість; 5. Мірність;
3. Стидливість; 6. Лагідність;

7. Ревність в добрім.



8. Котрі є чотири головні обичаеві чесноти?
Чотири головні обичаеві чесноти е :
1) мудрість; 2) мужество; 3) справедливість; 

4) повздержність.
9. Котрі є три христіянські чесноти?
Три христіянські чесноти є :

1. Молитва.
2. Піст.
3. Милостиня.

10. Котрі є три євангельські ради?
Три євангельські ради є :

1. Добровільне убожество;
2. до смерти а чистота;
3. цілковитий послух духовній старшині.

11. Через що набуваємо христіянських чеснот? 
Христіянських чеснот набуваємо через виконуване

добрих діл і наслідуване Ісуса Христа.
12. Як навивають ся ті, що стережуть ся злого, тво

рять добре і наслідують Ісуса Христа?
ТІ, ЩО стережуть СЯ ЗЛОГО1, творять добре і насліду

ють Ісуса Христа, називають ся праведні.



ЧАСТЬ ТРЕТА.
О Ласцї Божій.

РОЗДІЛ І.

0 ТІМ, ЧОГО НАМ НАЙБІЛЬШЕ ТРЕБА, ЩОБИ ЖИТИ
ПРАВЕДНО.

1. Чого нам найбільше треба, щоби ми ціле житє 
творили добре і спасли ся?

ІЦобії ми ціле жите творили добре і спасли ся, тре
ба нам найбільше Божої помочи або ласки.

2. Чому називаємо ту Божу поміч ласкою?
Ту Божу поміч називаємо тому ласкою, бо єї Го

сподь Бог дає дармо концом у чоловікови, лише задля за
слуг Ісуса Христа на те, щоби міг спасти себе.

3. Що повинен чоловік дїлати з ласкою Божою?
З ласкою Божою повинен чоловік вірно співдїлати

1 ніколи єї не прєтивити ся; о ню повинен Бога просити1, 
а як єї одержав, повинен Богу дякувати.

4. Які маємо ласки від Бога?
Від Бога маємо ласку: 1. осьвячуючу і 2. дїйству-

ючу.
5. В який спосіб Господь Бог дає нам і умножує ла

ску осьвячуючу?
Господь Бог дає нам і умножує в нас ласку осьвя

чуючу через сьвяті Тайни.

О СЬВЯТИХ ТАЙНАХ.

1. Кілько сьвятих Тайн установив Ісус Христос?
Ісус Христос установив-1 сім сьвятих Тайн.
2. Як називають ся ті сьвяті Тайни?
Ті сьвяті Тайни називають ся:



1. Хрещене; 4. Евхаристія;
2. Миропомазано; 5. блеопомазане;
3. Покаянє; ' ' 6. Сьвященьство;

7. Супружество.
3. Котрі Тайни дають нам осьвячуючу ласку?
Осьвячуюучу ласку дають нам Тайни Хрещеня і 

ІІокаяня.
4. Котрі Тайни умножують в нас осьвячуючу ласку?
Осьвячуючу ласку угмножують в нас прочі Тайни, 

то єсть: Миропомазано, Евхаристія, блеопомазане,
Сьвященьство і Супружество.

РОЗДІЛ II.

О СЬВЯТИХ ТАЙНАХ ЗОКРЕМА.

1. О ХРЕЩЕНЮ.

1. Котра Тайна єсть першою і найпотрібнїйшою?
Першою і найпотрібнїйшою Тайною єсть Хрещене.
2. Чому Хрещене єсть найпотрібнїйшою Тайною?
Хрещене єсть найпотрібнїйшою Тайною тому, іцо 

не може бути спасеним той, що не хотїв-би охрестити ся.
3. Що дїлає в нас Тайна Хрещеня?
Тайна Хрещеня дїлає в нас те:

1) очищує нас від первородного гріха і від всіх грі
хів, зроблених перед Хрещенем;

2) звільняє нас від вічних і дочасних кар;
3) робить нас членами Христової Церкви;
4) витискає на душі нестерте знамя Христіянина.

4. Хто може хрестити важно?
Хрестити важно1 можуть епіскопи і сьвященики, а в 

наглій потребі може охрестити кождий чоловік.
5. Як треба хрестити?
Хрестити треба так: Поливати голову чоловіка во

дою і підчас того сказати': Хрощан ся раб Божий...



(імя) во імя Отца і Сина і Сьвятаго Духа. Амінь.

6. Чого вирікаємо ся при Хрещеню?
При Хрещеню вирікаємо ся злого духа і всіх діл

його.
7. Що прирікаємо при Хрещеню?
При Хрещеню прирікаємо служити Христу і вірити 

всьо, що Церков католицька учить.

Хрещене Руси 888 р. в Київі.

2. О МИРОПОМАЗАНЮ.

1. Які ласки одержуємо в Тайнї Миропомазана?
В Тайні Миропомазаня через помазане сьвятим ми

ром і через слова сьвященика одержуємо дар Духа Сьвя 
того і нестерте знамя воїна Христового.

2. На що суть при Хрещеню і Миррпомазаню хресні 
родичі —  куми?



При Хрещеню і Миропомазаню суть хресні родичі 
на те, що'би:

1. За дїтий складали хресну обітницю;
2. похрешиків учили правд віри і христіянського жи- 

тя, коли родичі умерли або то залишили.

3. О НАЙСЬВЯТЇЙШІЙ ТАЙНЇ ЕВХАРИСТІЇ.

1. Що то єсть Тайна Евхаристії?
Тайна Евхаристії е то Тайна, що в ній лід видами 

хлїба і вина єсть правдиве тіло і правдива кров Господа 
Нашого Ісус а Христа.

2. На що установив Ісус Христос Тайну Евхаристії?
Ісус Христос установив Тайну Евхаристії:

1. щоби також як чоловік завсїгди перебував межи
НЗЖИ1?

2. щоби в Службі Божій приносив Себе завсїгди за 
нас Свому Небесному Отцю в жертву;

3. щоби в сьвятім Причастно був кормом нашим ду
шам.

3. Коли установив Ісус Христос Найсьвятїйшу Тай
ну Евхаристії або Службу Божу?

Найсьвятїйшу Тайну Евхаристії установив Ісус 
Христос на Тайній Вечері в день перед Своїми страстя
ми (Великий Четвер).

4. Як установив Ісус Христос Найсьвятїйшу Тайну 
Евхаристії?

Ісус Христос установив Пресьвяту Евхаристію так : 
взяв хлїб, поблагословив його і сказав: ‘'Сіє єсть тіло 
моє” . По тім 'благословив вино' в чаші і сказав: «То 
єсть кров моя” . І давав Апостолом їсти і пити і прика
зав їм творити се на Його память: “Сіє творите во моє 
воопоминаніє” .

5. Яку власть дав Апостолам Ісус Христос словами: 
“ Сіє творите во моє воспоминаніє” ?



Словами: Сіє творите во мов воспоминаніє —  Ісус 
Христос дав Апостолам власть переміняти хлїб в Його 
Тіло а вино в Його Кроїв-.

Установлене Нсьв. Евхаристії.

6. Коли сьвященики. переміняють хліб в тіло, а вино 
в кров Ісуса Христа?

Сьвященики переміняють хлїб в тіло, а вино в кров 
Ісуса Христа в часі' Служби Божої.

О СЬВЯТІМ ПРИЧАСТНО.
1. Що то називаємо сьвятим Причастієм?

Причастіем називаємо принятє Тїла і Еро



ви Ісуса Христа в Найсьвятїйшій Тайнї Евхаристії.
2. Хто може приступати до сье. Причастія?
До сьв. Причастія може приступати кождий като

лик, що не єсть в стані' гріха тяжкого і єсть натще.
3. ІДо повинен зробити той католик, що поповнив 

тяжкий гріх, а хоче приняти сьв. Причастіє?
Католик, що поповнив тяжкий гріх, а хоче присту

пити до сьв. Причастія, має наперед висповідати ся, то 
єсть приступити до Тайни Покаяня.

4. Що робить той, що сьвідомо в стані гріха тяжко
го приймає сьв. Причастіє?

Хто- сьвідомо в стані гріха тяжкого приймає сьв. 
Причастіє, страшно зневажає Ісуса Христа —  поповняє 
сьвятотацтво.

5. Як часто можна приймати сьв. Причастіє?
Сьвяте Причастіє можна приймати лиш раз в дни, 

але в житю можна Його приймати частїйше, хотьби і 
щодня.

6. Що дїлає в нас сьвяте Причастіє?
Сьвяте Причастіє: —

1. зєднує нас як вайтїснїйше з Ісусо-м Христом;
2. помножує в нас ласку осьвячуючу;
3. ослаблює наші злі склонности, а скріпляє в нас лю

бов до Бога;
4. очищує нас від простительних гріхів і -охоронює 

від тяжких; ;
5. єсть -нам запорукою сьвітлого воскресеня і вічного 

щастя.

ЯК ПОВИННІ МИ ПОЧИТАТИ ІСУСА ХРИСТА В НАЙ
СЬВЯТЇЙШІЙ ТАЙНІ ЕВХАРИСТІЇ?

1. Де переховує ся Найовятїйша Тайна Евхаристії?
Найсьвятїйша Тайна Евхаристії переховує ся в 

церквах на головнім пре-сто-лї.
2. Як віддаємо честь Найсьвятїйшій Тайнї Евхари

стії в церкві?



Словами: Сіє творите во моє восшшинаніє —  Ісус 
Христос дав Апостолам власть переміняти хлїб в Його 
Тіло а вино в Його Кров̂ .

Установлене Нсьв. Евхаристії.

6. Копи сьвященики переміняють хлїб в тіло, а вино 
в кров Ісуса Христа?

Сьвященики переміняють хлїб в тіло, а вино в кров 
Ісуса Христа ів часі Служби Божої.

О СЬВЯТІМ ПРИЧАСТНО.
1. Що то називаємо сьвятим Причастієм?



ви Ісуса Христа в Найсьвятїйшій Тайиї Евхаристії.
2. Хто може приступати досье, Причастія?
До сьв. Причастія може приступати кождий като

лик. що не єсть в стані гріха тяжкого і єсть натще.
3. Що повинен зробити той католик, що поповнив 

тяжкий гріх, а хоче приняти сьв. Причастіє?
Католик, що поповнив тяжкий гріх, а хоче присту

пити до сьв. Причастія, має наперед висповідати ся, то 
єсть приступити: до Тайни Покаяня.

4. Що робить той, що сьвідомо в стані гріха тяжко
го приймає сьв. Причастіє?

Хто сьвідомо' в стані гріха тяжкого приймає сьв. 
Причастіє, страшно зневажає Ісуса Христа —  поповняє 
сьвятотацтво.

5. Як часто можна приймати сьв. Причастіє?
Сьвяте Причастіє можна приймати лиш раз в дни, 

але в житю можна Його приймати частїйше, хотьби і 
щодня.

6. Що дїлає в нас сьвяте Причастіє?
Сьвяте Причастіє: —-

1. зєднує нас ж  найтїснїйше з Ісусом Христом;
2. помножує в нас ласку осьвячуючу;
3. ослаблює наші злі склонности, а скріпляє в нас лю

бов до Бога;
4. очищує нас від простительних гріхів і охоронюе

від тяжких; *
5. єсть нам запорукою сьвітлого воскресеня і вічного 

щастя.

ЯК ПОВИННІ МИ ПОЧИТАТИ ІСУСА ХРИСТА В НАЙ
СЬВЯТЇЙШІЙ ТАЙНІ ЕВХАРИСТІЇ?

1. Де переховує ся Найовятіиша Тайна Евхаристії?
Найсьвятїйша Тайна Евхаристії переховує ся в 

церквах на головнім престолі.
2. Як віддаємо честь Найсьвятїйшій Тайнї Евхари- 

отії в церкві?



В церкві віддаємо честь Наисьвятїйшій Тайнї Евха 
ристії В сей 'Спосіб, що, коли переходимо попри головний 
престіл робимо глубокий поклін на знак нашого почита
на Пресьвятої Евхаристії.

3. Що оказує Ісус Христос тим, що завсїгди перебу
ває в церкві у Наисьвятїйшій Тайнї Евхаристії утаєний?

Ісус Христос, утаєний в Найсьвятїйшій Тайнї Евха 
ристії тим, що перебуває завсїгди в церкві, оказує вам, 
що нас дуже любить ібагне, щоби ми Його відвідували 
в церкві і до Него молили ся.

0 ТАЙНЇ ПОКАЯНЯ.

1. Котра сьв. Тайна по Хрещеню єсть найбільше по
трібна до спасеня?

По Хрещеню найбільше потрійною до спасеня єсть 
Тайна Покаяня.

2. Чому Тайна Покаяня єсть по Хрещеню найбіль
ше потрібного до спасеня?

Тайна Нокання єсть по Хрещеню найбільше потрій 
ною до спасеня тому, що лише через ню доступаємо у 
Господа Бога відпущена гріхів (смертельних) тяжких 
і вічних кар.

3. Кому дав Ісус Христос власть відпускати гріхи 
і кари вічні?

Відпускати гріхи і кари вічні дав Ісус Христос 
власть Апостолам, а через них епіскопам і сьвященикам.

4. Що треба зробити, щоби одержати відпущене 
гріхів?

Щойи одержати відпущене гріхів, треба наперед 
пригадати їх собі, за них жалувати, постановити собі 
їх більше не робити, а опісля з них висповідати ся і на
ложену покуту сповнити.

а) ІСПИТ СОВІСТИ.

1. Як треба зачинати пригадувати собі гріхи?
Зачинати пригадувати сойі гріхи треба молитвою о



поміч Сьвятого Духа:
“Царю небесний, Утїшителю, Душе істини, іже вез- 

дї сий і вся ісполняяй, сокровище благих і жизни по
дателю : прийди і всели ся в ни і очисти ни от всякій 

скверни і спаси Блаже, души наша.”
2. Що треба робити по тій молитві?
а) Перед першою сповідию треба пригадувати собі 

гріхи від часу, коли ми пізнали, що то є гріх;
б) при дальших сповідях за час від послїдної важ

н о ї СПОіВІДИ.
3. Як пригадуємо собі гріхи?
Гріхи пригадуємо собі так:
1) Розважуємо но черзі заповіди Божі і церковні, 

також гріхи головні і наші щоденні обовязки та застано
вляємо ся в дусі, чи ми не грішили проти них мислию, 
мовою і ділами або- залишеним доброто.

2) 0сли ми пригадали собі який гріх, зараз старає- 
мо ся пригадати собі, кілько разів або як часто, де і з ким 
ми той гріх зробили.

4. Як можуть діти найлекше -пригадати собі гріхи?
Діти можуть найлекше пригадати собі гріхи, коли 

розв-ажуть, як заховували ся дома, в школі, в церкві, на 
улици чи де-небудь на осібнім міоци, чи то з ровесниками 
чи старшими чи молодшими.

5. Як називає ся пригадувати собі гріхи?
Пригадувати собі гріхи називає ся —  іспит совісти.

(Гляди стор. 57.)
б) О ЖАЛЮ І ПОПРАВІ.

1. Що єсть у сьвятій Тайні Покаяня найважнїйше?
Найважнїйшим у Тайні Покаяня єсть жаль за гріхи.
2. Чому мусимо жал-пізати за гріхи і постановити 

собі більше їх не робити?
Мусимо жаловати за  гріхи і постановити собі біль

ше їх не робити, тому що інакше Господь Бог не про-стив 
би нам гріхів, ні вічних кар за них.

3. Що треба, щоби взбудити в собі жаль за гріхи?
Щоби взбудити в собі жаль за гріхи, треба сердечно



просити Ісуса Христа о ласку щирого жалю і роздумува
ти над тим, на яку кару ми собі заслужили гріхами і як 
дуже ми ними образили Б ога.

4. За котрі гріхи повинні ми жаловати?
За всі гріхи ми повинні жаловати.
5. В який спосіб можна словами виразити Богу наш 

жаль за гріхи і постанову поправи?
Жаль за гріхи і постанову поправи можемо Богу ви

разити так: “Господи мій! Жалую з цілого серця за 
неї мої гріхи, бо ними я  образив Тебе, мого Найліпшого 
Отця. Жалую за них, тому що я  заслужив на справедли 
віу кару. Прости мені, Отче небесний, я  за Твоєю номо- 
чию щиро постановляю поправити ся і вже більше Тебе 
гріхами не ображати.”

6. Який повинен бути жаль за гріхи?
Жаль за гріхи повинен бути:

1) внутрішний; 2) надвсьо; 3) загальний; 4) надпри 
родний.

7. Коли е жаль внутрішній?
Жаль е внутрішний, коли жалуємо за гріхи не ли

ше словами, але і в серцю ними бридимо ся і щиро бажає 
мо, щоби ми їх ніколи не були сповнили.

8. Коли є жаль над всьо?
Жаль над всьо є тоді, коли уважаємо гріх найбіль

шим злом і ним більше бридимо ся, нїж кождим іншим 
злом.

9. Коли є жаль загальний?
Жаль є загальний, коли жалуємо за всі, а що най

менше за всї смертні гріхи.
10. Коли е жаль надприродний?
Жаль є надприродний, коли жалуємо длятого:

1) що ми гріхами образили Бога, найвисше і найдо- 
скональше єство;

2) що ми стали невдячні нашому Спасителеви, ко
трий терпів за наші гріхи тяжкі муки і смерть;

3) що ми утратили Божу ласку і небо, а заслужили 
собі на пекло і на інші кари;



4) що кождий гріх, як учить нас сьв. віра, е мерзкий 
перед Богом.

11. Кільноракий є надприродний жаль?
Надприродний жаль є двоякий: досконалий і не

досконалий.
12. Ноли є жаль досконалий?
Жаль в досконалий, коли жалуємо за гріхи длятого, 

що ми образили Бога, найвисше і найсовершенійше до
бро і стали невдячні нашому Спасите леви.

13. Що одержуємо через досконалий жаль?
Через досконалий жаль одержуємо зараз, вже пе

ред сповідаю прощене гріхів; але треба постановити со
бі висповідати ся їх як найскорше.

14. Коли є жаль недосконалий?
Жаль є недосконалий, коли ми жалуємо за гріхи 

тому, що ми через них втратили Божу ласку і небо, за
служили собі на пекло і на інші кари, або тому, що гріх, 
як учить нас сьв. віра, є дуже мерзкий перед Богом.

15. Що одержуємо через недосконалий жаль?
Через недосконалий жаль одержуємо прощене грі

хів, коли їх сповідаємо ся.
16. Коли є жаль лише природний?
Жаль є лише природний, коли жалуємо лише для

того, що через гріх потеріпли ми якусь шкоду ту на зе
млі“, на здоровлю, на чести або на майнї.

17. Чи природний жаль є достаточний до прощена 
гріхів?

Природний жаль не є достаточний до лрощеня грі
хів.

18. Коли треба збудити жаль в Тайні Покаяня?
В Тайні Покаяня треба збудити жаль, перед спові- 

дию або що найменше перед розршенєм.
19.1Цо повинно доконче сполучити ся з жалем?
З жалем повинна доконче сполучити ся рішуча по

станова поправи.



в) О СПОВІДИ. .

1. ІДо робимо на сьвятій сповіди?
На сьвятій сповіди щиро перед еьвящеником визна

ємо всї наші гріхи, котрі ми собі пригадали.

Молитва чемної дитини.

2. Якою повинна бути сповідь?
Сповідь повинна бути:

1. Повна;
2. щира.

3. Коли е повна сповідь?
Сповідь е повна, коли сповідаємо ся із всіх гріхів, 

які ми собі пригадали і подаємо їх число і обставини, іцо 
зміняють рід гріха.

4. Коли є щира сповідь?
Сповідь є щира, коли себе так обвиняемо, як чуємо 

ся винними перед Богом, нічого не замовчуємо, нї не 
зменчуємо.



5. Чи сповідь є важна, коли ми з власної провини 
не сповідаємо ся якого смертного гріха?

Коли з власної провини пр. з боязни, стиду, недба- 
.Т'О'Сти не сповідаємо ся якого смертного гріха, тоді спо
відь є неважна і ми сповняємо ще новий смертний гріх, 
се є сьвятотатську сповідь.

6. Що треба робити, коли ми з власної провини за
таїли смертний гріх?

Коли ми з власної провини затаїли смертний гріх 
треба: 1) висповідати ся з того гріха; 2) сказати в скі 
льки сповідях ми замовчали той гріх; 3) повторити всї 
ті сповіди, в котрих ми замовчали сей гріх —  се є зро
бити загальну сповідь; 4) сказати, скільки разів по та
ких оповідях принимали ми сьвяте Причастіє; 5) сказа
ти, чи ми в тім часі принимали иіньніі сьв. Тайни.

7. Як маємо сповідати ся?
Саму сповідь відправляємо так: Приклякаємо, пе

рехрестимо ся, і молимо ся: “Я грішний чоловік спові
даю ся Господу Богу Всемогучому, в Тройцї Сьвятій бди 
йому, Пречистій Діві Марії, Божій Матери, всім Сьвятим 
і Тобі Отче духовний з і  всіх моїх гріхів (при першій С'ПО 
віди), котрими я  согрішив (ла) від сьвятого Хрещеня аж 
по нинїшний день. (При дальших сповідях), котрими я 
согрішив (ла) від о статної сповіди аж по нинїшний 
день.

Боже милоотив будь мепї грішному (-НІЙ) (бючи ся 
в груди), Боже очисти мене з гріхів і помилуй мя, без 
числа согрішив (-ла) я, прости мені Господи!”

Коли приклякнемо перед сьвящеником маємо зараз 
сказати*: се є перша моя сповідь, або остатний раз спо
відав (-ла) ся я  тоді..... назначену покуту відправив
(або нї) гріха не затаїв (або затаїв чому, коли і які) 
слідуючими гріхами прогнівив (-ла) я  Господа Бога.... 
(Тут говоримо наші гріхи). Як скінчимо говорити грі- 

^  хи, то вже більше гріхів не пригадуємо собі, ще раз збу
димо в собі жаль і рішучу постанову поправи словами: 
“Жалую щиро, що я  моїми гріхами прогнівав (-ла) Бо-



га, найвисше і найліпше Добро, Котрого тепер над все 
люблю. Постановляю від тої хвилі щиро поправити ся, 
маю надію, іцо Бог простить мені сі гріхи, а Вас Отче 
духовний прошу о розрішенє і покуту, сли я  сього до
стойний (-н а ).”

Тепер слухаємо уважно науки сьвящеяика, добре 
маємо затямити собі покуту, яку нам задає, щоби ми мо 
гли її точно і набожно сповняти.«

Коли сьвященик говорить слова розрішеня, бємо ся 
в груди і кажемо, як перед еновідию: Боже.милостив бу
ди менї.... Відтак перехрестимо ся та відходимо на да
ний знак від сповідальниці і відмавляємо собі молитви 
по сповіди та иньші молитви.

Наука: — Без сталої борби, без стараня і пильности, ніколи 
не набудеш чесноти. Сторожи над собою і як би там другі собі 
поступали, ти таки не занедбуй ся. О стілько будеш поступати в до
брім, о скілько будеш перемагати самого себе. (Наслідуване Христа.)

г) О ПОКУТІ.

1. Чому сьвященик накладає покуту на св. сповіди?
'Сьвященик накладає нам на сьв. сповіди покуту 

тому, щоби ми відпокутували кару, котру мали би ми зяє 
сти тут на земли або в чистилищи і щоби ми поправили 
своє житє.

2. Як маємо сповнити наложену покуту?
Наложену покуту треба сповнити так, як єї сьвяще 

ник казав виповнити.

ґ) О ВІДПУСТІ.

1. Чого потребуємо, щоби нам були даровані і^бо 
зменшені дочасні кари?

Щоби нам були даровані або зменшені дочасні ка
ри, потребуємо відпусту. (Відпуст повний або частний).

2. Чого треба, щоби доступити відпусту?
Щоби доступити відпусту, треба:

1. бути в станї ласки осьвячуючої;
2. мати намір доступити відпусту;
3. сповнити всі услівя до відпусту.



5. О ЄЛЕОПОМАЗАНЮ,

1. Ному уділяють сьвященики Тайни Єлеопомазаня?
Сьвященики уділяють Тайни Єлеопомазаня всім 

дорослим католикам, котрі тяжка занедужали.
2. Що одержують хорі в Тайні Єлеопомазаня?
В Тайні блеопомазаня хорі одержують відпущене 

гріхів повседневних, а часто і смертельних; чесноту тер
пеливости і відваги до поконаня покус, а часто і ласки 
подужаня зі слабости.

6. О СЬВЯЩЕНЬСТВІ.

На що установив Ісус Христос Тайну Сьвященства?
Тайну Сьвяіщеньства установив Ісус Христос, щоби 

вірні мали сьвящеників, котрі би їм уділяли сьвятих 
Тайн, научали: їх правд еьв. віри, правили Службу Божу 
і иньші Богослуженя.

7. О СУПРУЖЕСТВІ.
1. Що то есть Тайна Супружества?
Тайна Супружества е то Тайна, в котрій дві вільні 

христіянські особи, муж і жена нерозлучно зеднюють ся 
і дістають від Бога ласку сповняти сулружі обовязки вір
но аж до смерти.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТА.

О Молитві.

Чим еще, крім сыв. Тайн можемо одержати потрібні 
ласки від Бога?

Потрібні ласки від Бога можемо одержати еще 
молитвою.

1. Чому ми маємо молити ся?
Молити оя маємо тому:

1. що Ісус Христос виразно лриказав молити ся і на
учив нас Своїм приміром молити ся;

2. бо без молитви не можемо одержати потрібних ласк, 
щоби праведно жити і витримати в добрім аж до смерти.

3. На що ми молимо ся?
Молимо ся на то, щоби:

1. Бога прославляти;
2. Йому дякувати;
3. Його просити о добродійства і ласки а передівсїм о 

прощене гріхів.
4. Чи Бог завсїгди вислухує нас, коли ми о що мо

лимо ся? /
Бог завсїгди вислухує нас, коли молимо ся так, як 

треба.
Молимо ся так, як треба:

1. коли молимо ся о то, що причиняє ся до Божої сла
ви і нашого спасенія;

2. коли молимо ся “в імя Ісуса” , то е, коли поклику
ємо ся на заслуги Ісуса Христа.

3. коли молимо ся побожно, покірно і постійно.
6. Коли ми повинні молити ся?
Ісус Христос приказав1 молити ся 'завсїгди і не пере 

ставати, а передівсїм повинні ми молити ся:
1. рано і вечером;
2. перед їдою і по їдї;
3. перед працею і по працї;



4. в покусах;
5. у всіх потребах і нещастях.

7. Котра молитва є найліпша?
Найліпша молитва б та, що єї навчив нас сам Ісус 

Христос: Она є: Отче наш.... і Ангельський привіт: 
Богородице Діво....

8. Як робимо знак хреста в нашім обряді?
Складаємо три пальці до купи, два на долину, кладе 

мо руку на чоло і кажемо: во імя Отца, відтак кладемо 
руку на груди і кажемо: і 'Сина, відтак на праве рамя і 
кажемо: і сьвятого, відтак на ліве рамя і кажемо : Духа. 
Амінь. Другу руку тримаємо звичайно на грудях.



ПРИГОТОВАНЕ ДО СЬВ. СПОВІДИ.

Іспит Совісти.

Молитва перед іспитом совісти.
Царю небесний...

Взорець, після якого пригадуємо собі гріхи.

Передовсім пригадую собі: Коли я  сповідав (-ла) 
ся о етапний раз? Чи не замовчав (-ла) я смертного 
гріха? Чи я  тоді щиро каяв (-ла) ся? Чи я  точно спов
нив (-ла) наложену покуту?

Відтак принаду собі: Чи я молив (-ла) ся щоден
но рано і вечер та чи молив (-ла) ся завеїди побожно? 
Чи я  поводив (-ла) ся в церкві побожно ? Чи я не бо- 
жив (-ла) ся надармо, або на неправду, або в сумніві? 
Чи я  не проклинав (-ла) себе або других? Чи я  не опу
стив (-ла) нарочно Служби Божої в неділю або сьвято? 
Чи я  не спізняв (-ла) ся нарочно на Службу Божу? Чи 
я  не злостив (-ла) ся на своїх родичів або старших, чи 
не відповідав (-ла) їм зухвало, чи не поводив (-ла) ся 
супроти них нечемно та чи не стидав (-ла) ся їх? Чи я 
молив (-ла) ся за своїх родичів і добродіїв, чи не ро
бив (-ла) їм нарочно гризоти і смутку, та чи помагав 
(-ла) їм в потребі? Чи я  не говорив (-ла) зле о роди
чах і старших? Чи я  слухав (-ла) того, що мені родичі 
або старші дораджували і наказували, та чи не злостив 
(-ла) ся на них, як мене карали? Чи я  не шкодив (-ла) 
собі на здоровлю тим, що неумірено їв (-ла ), пив (-ла) 
або бавив (-ла) ся та чи не намавляв (-ла) других до 
неуміренности в їдї, питю або забавах? Чи я  не по
стив (-ла) ся, не сварив (-ла) ся, не бив (-ла) ся, не 
був (-ла) завзятий (-та), упертий (-та) і чи не говорив 
(-ла) або сьпівав (-ла) що поганого? Чи я  не намав
ляв (-ла) других до завзятости, упертости або до яких 
нечемностий? Чи я  не дивив (-ла) ся безстидно на 
своє тіло, або чи не приглядав (-ла) ся безстидно дру



гим або не дивин (-ла) ся на безстидні образки? Чи я 
не бавив (-ла) ся безстидно сам (-а) або з другими? 
Чи я не зробив (-ла) н арочно шкоди в своїх річах або 
чи не видавав (-ла) на непотрібне гро ший? Чи не дар
мував (-ла) ? Чи я не зробив (-ла) якої шкоди другим 
та чи винагородив (-ла) її? Чи я не ошукав (-ла) ко
го в купнї або продажи та чи винагородив (-ла) ту шко
ду? Чи я не найшов (-ла) або не взяв (-ла) що чужо
го та не віддаві (-ла) кому належало ся? Чи я не го
ворив (-ла) неправди та чи не обмовляв (-ла) або окле- 
ветував (-ла) ? Чи я не прислухував (-ла) ся з прием- 
ностию обмовам? Чи я не був (-ла) облудним (-ою) а- 
бо чи не робив (-ла) сплетень? Чи я постив (-ла) в 
приказаних днях? Чи я  не був (-ла) зарозумілий (-ла) 
та чи не погорджував (-ла) другими? Чи я  не тішив 
(_ла) ся з нещастя других, або чи не сумував (-ла), ко
ли їм добре вело ся? Чи я не був (-ла) лінивий (-ва) 
до молитви, до Богослужень або до сповнюваня моїх обо- 
віязків? Чи я не помагав (-ла) грішити другим або чи 
не хвалив (-ла) їх за се, що вони грішили?

Тепер пригадую собі, кілько разів я сиовніїв (-ла) 
який гріх, коли, де і як? А особливо пригадую собі я- 
ким гріхом я  грішу найчастїйше? Відтак жалую щиро, 
що я  тими гріхами погнївав (-ла) Бога та постановляю 
собі рішучо поправити ся. Доперва. тоді', коли я сповню 
то все, йду до сьвятої сповіди, а по сповіди відпокутовую 
мої гріхи.



Д О Д АТО К.
1. Чи всї люди на сьвітї вірують у ті правди, що є в 

тім Натехізмі?
Нї. Тілько католики тримають ті правди.
2. Що то е католики? \
Католики то люди, котрі вірують в Бота Ісуса Хри

ста, належать до Єго католицької Церкви і жиють так, 
як католицька Церков учить.

3. Що то значить: католицький?
Католицький значить: розширений по цілім сьвітї.

Апостол Руси сьв. Андрей Розпите.
Первозванний.

4. Чи католицька віра розширена по цілім сьвітї?
Так. Триста мілїояів жиючих людий визнає ту 

саму віру, що єї голосив Ісус Христос і сьвята католиць
ка Церков все подає до віруваня.

5. А яку віру мають решта людий на сьвітї?



Решта людий е або християни або погани.
6. Чи не всї христіяни вірують їв Ісуса Христа, як 

католики?
Не всі христіяни вірують в науку Ісуса Христа тав, 

яв Він єї голосив і своїй Церкві казав подавати. Тілько 
Христіяни-ватолики вірують исьо, що Ісус Христос у- 
чив, а иньші позмінювали бго1 науку.

7. Що то є погани?
Погани то люди, що не вірують в правдивого Бога.
8. Котрі христіяни позмінювали науку Ісуса Христа 

і через то не мають правдивої віри?
їх є'Дуже много. Ті, що з  ними здибаємо ся, то є: 

протестанти і схізматики або православні.
9. Чи віра протестантів і схізматиків є правдива?
Нї. Віра протестантів^ і схізматиків є фальшива, бо

они не всьо тримають тав, яв Ісус Христос учив.
10. Хто може і має нам сказати, чи віра є добра, чи

зла?
Тілько католицька Церков може нам сказати, котра 

віра добра, бо єї стереже Дух сьвятий і Ісус Христос є 
все з нею, отже она одна не може помилити ся.

11. Чи поза католицькою вірою може бути яка дру
га віра правдива?

Нї, се неможливо. Правда є лише одна, а она є в 
Католицькій Церкві. Всї шипі віри мають або тілько 
троха правди, а решту фалшу, або є зовсім фалшиві.

12. Яку віру визнають Русини?
Русини визнають правдиву віру католицьку.
13. Чи наша віра є та сама, що єї мають католики 

Поляки, Французи, Айриші і иньші?
Так, віра є та сама. Всі належимо до тої самої 

католицької Церкви і учимо ся того самого катехізму.
14. Чи є яка ріжниця межи нами?
6 ріжниця, але не в вірі, тілько в обряді.
15. Що то є обряд?
Обряд то є звичаї і зверхні форми, що їх видимо, а- 

бо чуємо в церковних богослуженях нлр. вигляд дому



/
Божого, убраня сьвящеників при відправах, мова, сипів, 
календар, знак хреста, пости і т. д.

Словянські Апостоли: сьв. Кирил і Методий.

16. Як називає ся наш обряд?
Наш 'Обряд називає ся руський, греко-католицький 

Руський, бо мова в церкві е стара руська мова, а грець-



КИЙ, бо м и  Русини приняли церковні звичаї від Греків 
разом з вірою католицькою.

17. Як називає ся обряд других католиків?
Обряд других католиків називає ся римо-католиць- 

ким, або латинським, бо они приняли звичаї з Риму і від 
лравляють богослуженя в латинській мові.

18. Чи можна віру зміняти?

За ніщо в сьвітї не можна віри зміняти, бо без віри 
не можна подобати ся Богу і без віри то так, як без очий 
не знати, куда йти, що робити, що добре, а що зле.

19. Чи можна обряд зміняти?

Також не можна. Церков сьвята жадає, щоби кож- 
дий в своїм обрядї хвалив Бога і обряд свій тримав чи
стий.

КОНЕЦЬ БОГУ СЛАВА!



Молитви Щоденні

ПО СТАРОСЛАВЯНСЬКИ.

Знакъ св. хреста.
7 Бх наш Отца, й вына, й свАтагю Д$уа, лмйнк. Зразы.

М о л и т в а .
Моайтвалхи скАтыун Отєцх нашиух, Господи Іис8се 

Хрїсте, Коже нлшх, пол\йл$й насх.
©лака тек-к Боже нАшх, слЛва тев-к

Молитва до Св. Духа.
Царю некесный, Оуткшителю, Д8ше истины, йже кізд-к

СЫЙ, Й ВСА ЙСПОЛНААИ, СОКрОКИфЕ ЕЛЛГЙуХ Й ЖЙЗНИ ПОДаТЕЛЮ 

прїидй Й ВСЄЛЙСА ВХ НЫ, Й ОЧЙСТИ НЫ СО ЕСАКЇА с к в е р н ы ,  й 
спасй Бллже дйшы нашд.

Т р и с в я т о  е.
7 ©катый Боже, скатній кркпкїй, скатній Еезсааер- 

тный, нолгйлйй нісх. З разы.
©лава 6тц8, й ©ын8, й скатол\8 Д8у8, й ннін-Ь й прй- 

сніу, й во *кккн в-ЬкіОвх, ал\кнн.

Молитва до Пресвятой Тройці.
НресвАтад Тройце пол\йл8й насх, Господи бчйсти гр-к- 

уй нашд, Владыко простй кеззакитіА ііліиа, ©ватній пог 
сктй й йсц'Ьлй ншичри ндша, йлине твоегЖ ріди.



Гос rie дм пол\нл»й. 3 разы.
7 Олака Отн,», й G kih», fi скатол\8 й нын-к ч прй- 

CHW, й ко к-ккн к-ккижх, аминь

Молитва Господня.
Отче нашх, й'же есй на невес-к. х̂, да скатйтса  нма 

твое, да прїйдетх цірсткїе ткое, да в»детх кола tk o à , 
ökw на некесй й на землй, ул-квх нашх нас»фный д іж дь  
намх днесь, fi остіви нДдох долги ніш а , гакігже й мій оста- 
клмілгк должниксі'л\х нАшымъ, й не ккедй пасх ко йск»ін*- 
нее, но йзвіки нісх w л»кікагіг, амйнь

Господи помйл»й. 3 разы.
-J- вліка 0 тц » й Сын», й скатола» Д »х8, и ньшЪ й йрй- 

CHW Й ВО К-ккИ B-feKWKX, дл\йиь.

Поклбнъ Іисусу Христу.
*1* Прїидйте поклонйл\СА Цареки нішем» Бог».
f  Прїидйте поклонйл\са Хрїст» Цареки нашем» Бог».
7 Прїидйте поклонймса й прйпадїмх кх, сімом» Господ» 

1ис»с» Хрїст», Цареки й Бог» нішем».

Псаломъ пятьдесятый.
Помйл»й л\а  Боже по келйц-кй мйлости твоей, й но 

лгножеств» ціедротх ткойуъ очйсти веззаконїе мої.
Найпіче омьій л\а  w бєззлконїа моепу, й vv rp-kyà мо- 

enV очйсти Л\А.
Мко веззаконїе» лгої азх знаю, й гр-кух мой предомною 

єсть КЬІН ».

Тев-fe ёдйном» согр-кшйух, й л»какое предх тобою со- 
ткорйх*, ико Ал ОпракдйшисА кх слокегкух ткойух, й по- 
в-кдйши внегда с»дйти ти.

G I во кх веззаконфух зачіт-ь ёсмь, й кх. rp-kc-fejfx 
роди л\А м іти moà.



Сі ЕС истин» возлісейл-в ёсй, кезв-кстнам й тайнам 
премудрости твоем гавйлх л\и ёсй.

Окропйши. ЛАМ ГССОПОМХ Й бчЙЦіУСМ,ОЛШЄШИ мм, й дач» 
снкга оункліосм.

С л»у» л\оел\8 даси радоств й весілїе: козрад^ютсм
кОсти^сл\ирённым.

Йвратй лиці твоі № гр-ку« л\ойух, й всА ве^закОшм 
лхоА бчйсти.

Сердце чйсто созйжди кті мнк Беж«, й д8ув прдкх 
ОВИОВЙ ВХ ОуТрОБ-Ь Л\ЄІЙ.

Не Овіржи мені и» лица твоігО, й д»уа твоегО евм- 
таги> не Оил\й IV лині.

Еоздаждв ми рідоств спасенім ткоегО, й двуелг-ь 
владычнымх еутвердй мм.

На»ч» веззакшннкім пУтємтв твоймх^ й нечестйвїи къ 
тек-к бвратмтсм.

Изкави л$м О кровей Боже, Боже сгіасінїм л\оегО, воз- 
рад»етсм мзыкх мой прівд-к твоей.

Господи оустн-к мой Овірздни, й оуста л\оА везвке- 
тм тх  увал» твоіо.

Мко аще бы восует-клх ёсй жертвы, д^лъ ввіув оувіу; 
всесожжєнїм не Благоволйши.

Жертва Бог» д »ух  сокрйшйгв, сердца сокрйшінна й 
сл\иренна Бог« не оуничижйтх

Оутлажй Господй елаговсленїемх твоймъ СїОна й да 
созйжд»тсм ст-кны І«р»салймскїм.

Тогда Благоволйши жертв» правды, вознешінїе й все- 
сожеглємам: тогда возложат« на блтірв твой тглцві.

Симвблъ в-Ьры.
1. Бкрйю в-в едйнаго Бога Отца, вседержйтелм, твор

ца нёва й землй, вйдилшух же вскух й невйдимвіух.
2., Й вх едйнаго Господа ІнсУса Хріста, Сына Божім 

единороднаго, О Отца рожденнаго прежде вс-кух вккх.



Свкта и; св-кта, Бога истинна (с Бога истинна, рож
дённа, не сотворённа, ёдинйсйфна Отц8, йлдже вса выша.

3/ Ш съ д-клд йелойжкж и нашепг ради спасёнУА, сшёд- 
шаго сж невесх, й коплот’йкшагосА (V Д8уа свдта й ДУарУи 
Д-ккы, й вочелов’ЬчшасА.

4. РаснАтаго же за ны при понтшстклдх ПУлат'к, и стра- 
дАвша, й погревённа.

5. Й воскрёсшаго вх тре'тчй день, по писанУелдх.
6. Й возшёДшаго на невеса, й скдАфаго одесн8ю бтца.
7. Й паки грддйфаго со славою с8дйти живылдж й 

лдёртвылдх, егдуже цАрствУю не в$детв конца.
8 . Й вв Д % «  свАТато, Господа животворАфаго, иже 

(V Отца й (гкша йсуод&шаго, иже со Отцердж й Сынолдх спо- 
кламлелда й сослАвилда гДаголаКшаго пророки.

9. Кх ёдйн», свАтйьУ», ссворн8ю й апостолскйю Цёрковв.
10. Йспов-кдЭю ёдйно крецдёмУе во оставлен^ гр-кудУжв.
Ц . ЧАю коскресёшА лдёрткыуж,
12. Й жизни в8д8фагдг к-кка: Йлдйнк.

Молитва покаянна.
ё

ОслАби, остАви, бтпйстн Боже всА согр-кшенУд нАша, 
вдульнад й некдульнад, гаже вж слАв’к й в ж д-клк, бже в ж 
вкд-кнУи й нев-кд-кнУи, гаже вх фдд-к й вж полдышлёнУи, гаже 
вх днй й вх нофй: всА лдн-к простй гако влАгж й чёлов-кко- 
лювецж.

Молитвы до Пресвятой Богородиц^.
Богородице Д-кво, рАдВйсд бв^Адованнад ЛУаріе, Го - 

сподк сж тобою , ваагословённа ты кв женАух, й влагословёнж 
плодх чрева ткоегді: гако родила ёсй Хрїста СпАса дйшАлдх 
иАшылдх.

Достойнду ёстк гако койстинн», влажйти т а  Богородиц» 
присновлажённ8ю й пренепорочн8ю, й ёИАтерв Бога нАшегду:



ЧЄСТН̂ ЙШ$Ю Хе0$в1мЪ Й СЛЛВИ̂ ЙШІЗіО БЄЗХ срлвненїА Серафїлах 
ЕЄЗТі  йстлФнЇА Бога Слова рождшвю, С8ф!?Ю Богородиці? 
TÀ  ВеЛИчЛеЛ\Ъ

ПОДХ ТВОЮ МИЛОСТЬ ПрИЕ'ЬГЛЄЛ\І, Богородице ДФво, 
Л̂ ОЛЙТВХ НІШИХ’а Н( презри ВХ СКОрЕе̂ Х, HO w Б^ДХ изблки 
насх, єдина чйстаА й БлагосаовеннаА.

ПресаЛвнаА приснод-кво, Жаріє, Жати Хрїста Богд.на- 
luerw, ПрИШЙ МОЛИТВЫ НаїіІА й донєсй А Сын!? твоем!? й 
Богй нашел\8, да спасєтх й просв-Ьтйтх тєвє рідй д$їшм
НІША.

Молитва до св. Ангелбвъ.
Есм невёсныА Сйлы, СВАТІИ Йггєли й йру^ггели, ліо- 

лйте Бога о насх гр’кшных'ъ

Молитва до всЬхъ Святыхъ.
С в а т ін саЛвнїи й всеувалннїи Апостоли, Пророцы й 

Ж!?ченицы й вей О ватн і, молите Бога <3 нЛсъ гр-Ьшньїух.

Поклбнъ Пресвятбй Тройц-Ь.
ОуповМе залп* Отецъ, прив-Ьжиціе наше Сынх; й по- 

кровйтель. НДМХ ЄСТК 'Д%Х СВАТКІЙ: Тройце сватЛа , .Б ожє 
нашъ, слава тев-fe

Молитва мытарева.
Боже, л\йлостивх е8ди лін-k гр-кшнол\8.
Боже, бчйсти гр-Ьуй ЛІОА, Й ПОЛ\ЙЛ8Й МА.
Безъ числа согркшйхх, простй л\а  Господи.

т



ПО УКРАЇНСЬКИ.

І  Во імя Отця і Сина і Сьвятого Духа, амінь. З р.
За молитвами сьвятих Отців наших, Господи Ісусе Христе, 

Боже наш, помилуй нас.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

іолитва до сьвятого Духа.
Царю небесний, Утїшителю, Духу правди, котрий всюди єси 

і всьо виповняєш, скарбе добра і житя подателю, прийди і всели ся 
в нас і очисти нас від всякої скверни і спаси, Благий, душі наші.

Молитви до Пресьвятої Тройці.
І  Сьвятий Боже, Сьвятий кріпкий, Сьвятий безсмертний, поми

луй нас. З р.
Слава Отцю і Сину і Сьвятому Духу і нині і завсїди і во віки 

віків. Амінь.
Пресьвятая Тройце, помилуй нас; Господи очисти гріхи наші; 

Владико, прости беззаконя наші; Сьвятий посїти і ісцїли немощі на
ші, задля імени Твого.

Господи помилуй. З р.
Слава Отцю і Сину і Сьвятому Духу, і нині і завсїди і во віки 

віків. Амінь.

Господня молитва.
Отче наш, котрий єси на небесах; — нехай сьвятить ся імя 

Твоє; — нехай прийде царство Твоє; — нехай буде воля Твоя, як 
на небі і на земли; —■ хліб наш насущний дай нам днесь; —• і прости 
нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим; — і не введи 
нас у спокусу; — но свободи нас від лукавого. — Амінь.

Господи помилуй. 12 р.
Слава Отцю і Сину і Сьвятому Душу, і нині і завсїди і во віки 

віків. Амінь.
‘І Прійдїте, поклонїм ся Цареви нашому Богу.
І  Прийдіте, поклонїм ся Христу Цареви нашому Богу.
І Прийдіте, поклонїм ся і припадім до самого Господа Ісуса 

Христа, Царя і Бога нашого.

Псалом 50. -
Помилуй мене Боже по великому милосердю Твому і по мно- 

готї щедрот Твоїх очисти беззаконне моє.
Найпаче омий мене з беззаконня мого і з гріха мого очисти

мене.
Бо беззаконне моє я знаю і гріх мій переді мною єсть заєдно.



Тобі єдиному я согрішив і перед Тобою зло вчинив, щоби о- 
правдив ся єси в словах Твоїх і побідив, коли Т^бе судити муть.

Се бо я в беззаконнях зачатий і в гріхах родила мене мати моя.
Се бо Ти правду полюбив єси, незвістні і тайні правди прему

дрости Твоєї явив єси мені'.
Окропивши мене іссопом і очищу ся, омиєш мене і білїйшим 

снігу стану.
Слухови мойому даси радість і веселість; зрадіють кости 

смиренні.
Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всї беззаконня мої очисти.
Серце чисте учини в мені Боже і Дух правий обнови в 

утробі моїй.
Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Сьвятого не 

відойми від мене.
Верни мені радість спасеня Твого і Духом владичним утвер

ди мене.
Вкажу беззаконним дороги Твої і нечестиві до Тебе на

вернуть ся.
Свободи мене від кровавих діл Боже, Боже спасеня мого і 

радіти буде язик мій справедливости Твоїй.
Господи уста мої отвориш і уста мої сповістять хвалу Твою.
Бо колиб схотів єси жертви, я дав би; цїлопаленю не 

будеш рад.
Жертва Богу дух сокрушен: серцем сокрушеним і смиренним 

Бог не погордить.
Ущасливи Господи ласкою Твоєю Сион і нехай здвигнуть ся 

стіни єрусалимські.
Тоді рад будеш жертві справедливости, приносови і цїлопале- 

ням, тоді положать на вівтар Твій телцїв.

Символ віри.
Вірую в єдиного Бога Отця, вседержителя, творця неба і землі 

і всего, що видимо і невидимо.
І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина' Божого единородного, 

від Отця родженого раньше всіх віків. Сьвітло від сьвітла, Бога 
правдивого від Бога правдивого, родженого не сотвореного, єдино
сущного з Отцем, через котрого всьо стало ся.

— Що для нас людий і для нашого спасеня зійшов з небес і при
няв тіло від Духа Сьвятого і Марії Дїви, і став чоловіком.

Що був розпятий за нас при Понтійсьтім Пилатї, страдав і був 
погребаний.

І воскрес в третий день, як було писано.
І взнїс ся на небеса і сидить праворуч Отця.
І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Єго цар

ству не буде кінця.



І в Духа Сьвятого, Господа животворящего, що від Отця і Си
на походить, котрому з Отцем і Сином однаковий поклін і однакова 
слава, котрий говорив пророками.

В єдину, сьвяту, соборну і апостольську Церков.
Ісповідую єдине хрещене на відпущене гріхів.
Жду воскресеня мертвих.
І житя будучого віка. Амінь.

Покаянна молитва.
Ослаби, прости, відпусти, Боже, прогріщеня наші, добровільні 

і недобровільні, в слові і дїлї, відомі і невідомі, в умі і помислі', в 
день і в ночи; всьо нам прости, яко благий і человіколюбець.

Молитви до Пресьв. Богородицї.
Богородице Діво, радуй ся повна ласки Мариє, Господь з То

бою; благословена Ти між женами і благословений плід утроби Твоєї; 
бо Ти родила єси Христа Спаса, Освободителя душам нашим.

Достойно справді' єсть славити Тебе Богородицю, всеблаженну 
і пренепорочну і Матір Бога нашого. Чеснїйшу Херувимів і незрів
няно славнїйшу Серафимів, що без зотлїня родила Бога Слово, прав
диву Богородицю, Тебе величаєм.

. Під Твою милість прибігаєм Богородице Дїво, молитвами наши 
ми в журбах не горди, а від бід свободи нас єдина чиста і бла
гословена.

Преславна Вседїво Мариє, Мати Христа Бога нашого, прийми 
молитви наші і донеси їх Сину Твому і Богу нашому, щоби спас 1 
просьвітив задля Тебе душі наші.

Молитва до сьвятих Ангелів.
Всі небесні Сили, сьвяті Ангели і Архангели, моліть Бога за 

нас грішних.

Молитва до всіх Сьвятих.
Сьвяті славні і всехвальні Апостоли, Пророки, Мученики і всї 

Сьвяті, моліть Бога за нас грішних.

Вели чан я пресьвятої Тройцї.
Упованє наше Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш 

Дух Сьвятий; Тройце Сьвята, Боже наш, слава Тобі.

Митарева молитва.

Боже, будь милостивий мені грішному (ій).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа согрішив (ла) прости мені Господи.
І  Во імя Отця, і Сина, і Сьвятого Духа. Амінь. З р.



Молитва перед сьвятим Причастием: — Вірую Господи і ви
знаю, що ти поправдї єси Христос, Син Бога живого, що прийшов у 
сьвіт грішників спасти, а з них перший (а) єсьм я.

Вечери твоєї тайної нині, Сину Божий, учасником (цею) мене 
вчини, бо ворогам твоїм тайни не повім, анї цїлованя Тобі не дам як 
Юда, але як розбійник взиваю до Тебе:

Помяни мене Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм.
Помяни мене Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм.
Помяни мене Сьвятий, коли прийдеш у царстві Твоїм.
Най не в суд анї на осуджене не буде мені' причастие 

Твоїх Тайн, Господи, но на ісцїленє душі і тїла мого.
Боже, будь милостив мені грішному (ій).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа згрішив (ла) я, прости мені Господи.
Молитва віри: — О мій Боже! Вірую як найсильнїйше у всьо, 

що Ти обявив і через католицьку Церков подаєш до віруваня, бо Ти 
є вічна і непомильна правда.

Молитва надії: — О мій Боже! Надію ся напевно, що задля за
слуг Ісуса Христа доступлю у Тебе прощеня гріхів, ласки і вічного 
спасеня, бо Ти є всемогучий, наймилосернїйший і найвірнїйший.

Молитва любови: — О мій Боже! Люблю Тебе з цілого серця 
і над все, бо Ти є найвисше і найліпше Добро і мій найліпший До
бродій. Задля Тебе люблю також мого ближнього як себе само
го (у), бо Ти сотворив єго на свій образ і подобу.

Короткі заяви віри, надії і любови: — Вірую в Тебе, о мій 
Боже, яко в відвічну Правду. Надію ся на Тебе, о мій Боже, яко на 
безконечне Милосердие. Люблю Тебе, о мій Боже, яко найдоско- 
нальше ї любови найгіднїйше Добро.

Молитва до Ісуса: —• Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, 
милосердия! Се я (Н. Н.) для заявленя Тобі моєї вдячности, найдо- 
розший мій Ісусе і для винагороди Тобі за всї мої невірности, віддаю 
Тобі моє серце і посьвячую ся Тобі цілий (а) і' постановлюю за Тво
єю помочию вже більше не грішити. Амінь. Слава Ісус Христу — 
Слава на віки.

Молитва до пресьвятої Родини: — Ісусе, Мариє і Иосифе, будь 
те зі мною в послїдній хвилї мого сконаня. Ісусе, Мариє і Иосифе, 
нехай моя душа вийде з Вами в супокою. Амінь.

Молитва до Гіреч. Дїви непорочно зачатої: — О Мариє, непо
рочно зачата, моли ся за нами, що прибігаєм до Тебе. Через Твоє 
сьвяте і непорочне зачате, о Пресьвята Діво Мариє, очисти серце, ті
ло і мою душу.

Молитва до сьвятого Ангела хоронителя: — Сьвятий Ангеле, 
хоронителю мій! Ти завсїди при мені стій! Як в день так в ночи,



будь мені' до помочи. Сьвятий Ангеле Хоронителю, стережи мене.
Молитва до сьв. сьвященомученика йосафата: — О сьвятий 

сьвященомучениче йосафате, моли Бога за нас грішних.
Молитва перед їдою: — Господи Ісусе Христе Боже, молитва

ми Пречистої Своєї Матери і всіх Сьвятих, благослови сесю страву, 
якою нас обдарила Твоя ласка і дай нам. заєдно Тебе величати з без
начальним Отцем і Пресьвятим Духом по всї дні нашого житя. — 
Амінь.

М олите э  п о  їд ї :  — Дякую Тобі Христе Боже, що Ти накормив 
нас Своїми земними дарами. Не лиши нас і небесного Свого цар
ства і як колись Ти, Спасе, прийшов між Своїх учеників, даючи їм 
супокій, так прийди нинї і між нас і спаси нас. Амінь.

Молитва перед працею: —• О мій Господи Боже! Всьо, що ду
мати, говорити і робити му, най буде на Твою славу і моє спасене. 
Боже допоможи!

Молитва по праці: — Дякую Тобі Боже за поміч. Най ся ро
бота виЛде Тобі на славу а мені на спасене.

Моллтва в покусї: — Пречиста Дїво, моя Мати, борони мене! 
Сьвятий Ангеле Хоронителю, стережи мене!

Молитва в прикрости:—  О мій Ісусе! Як Ти жертвував свої 
прикрости небесному Отцю, так і я жертвую Тобі свою прикрість 
Серце Ісуса, ратуй мене!

Посьвята рано: —• Мої гадки, слова і діла жертвую Тобі Боже 
на славу. О, Мариє, моя Мати! Я жертвую ся Тобі нинї цілий (а), 
а в доказ сего жертвую Тобі мої очи, уши, уста і серце. Хочу бути 
цілий (а), Твоїм (єю) і тому, о найліпша Мати, борони мене і стере
жи як своєї річи і власности. Богородице Дїво...

Посьвята в вечер: — О мій Боже! Прости мені всї гріхи, а ду
шам помершим дай вічний супокій. О Маріє, моя Мати, памятай, що 
я Твій (Твоя) і тому борони мене і стережи як своєї річи і власно
сти. Ісусе, тихий і покірного серця, здїлай моє серце після серця 
Твого. Амінь.
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