ЩОДЕННІ МОЛИТВИ
***
КАТЕХИЗМОВІ ПРАВДИ
***
СУСПІЛЬНИЙ ДОРОГОВКАЗ
ВІРУЮЧОГО

ЩОДЕННІ МОЛИТВИ

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. (З р.).
Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе,
Боже наш, помилуй нас. Амінь.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Молитва до Святого Духа
Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і
все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і
вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси,
Благий, душі наші.

Трисвяте
Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний,
помилуй нас (З р.).

Славослов’я
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і
на віки вічні. Амінь.

Молитва до Пресвятої Тройці
Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші;
Владико, прости беззаконня наші; Святий, завітай і зціли
немочі наші імени Tвого ради.
Господи, помилуй (3 р.).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.

Господня молитва
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Ім’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на
небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і
прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям

нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від
лукавого.
Бо твоє є царство, і сила, і слава, От ця, і Сина, і Святого
Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Господи, помилуй (12 р.).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і
на віки вічні. Амінь.

Поклін Ісусові Христові
Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу.
Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашо му Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса
Христа, Царя і Бога нашого.

Псалом 50
Помилуй мене, Боже, з великої милости твоєї,*і багатством
щедрот твоїх очисти мене з безза коння мого.
Обмий мене повнотою з беззаконня мого,*і від гріха мого
очисти мене.
Бо беззаконня моє я знаю,*і гріх мій є завжди передо
мною.
Проти тебе єдиного я згрішив*і перед тобою зло вчинив;

То й правий ти в словах твоїх*і переможеш, коли будеш
судити.
Це бо в беззаконнях я зачатий,*і в гріхах поро дила мене
мати моя.
Це бо істину полюбив єси,*невідоме й таємне мудрости
своєї явив ти мені.
Окропи мене іссопом, і очищуся,*обмий мене, і стану
біліший від снігу.
Дай мені відчути радість і веселість,*зрадіють кості
сокрушені.
Відверни лице твоє від гріхів моїх,*і всі безза коння мої
очисти.
Серце чисте створи в мені, Боже,*і духа пра вого обнови в
нутрі моєму.
Не відкинь мене від лиця твого,*і Духа твого Святого не
відійми від мене.
Поверни мені радість спасіння твого,*і духом владичним
утверди мене.
Вкажу беззаконним дороги твої,*і нечестиві до тебе
навернуться.
Визволь мене від вини крови, Боже, Боже спа сіння мого,*і
язик мій радісно прославить спра ведливість твою.
Господи, губи мої відкрий,*і уста мої спові стять хвалу твою.

Бо якби ти жертви захотів, дав би я,*та всепалення не миле
тобі.
Жертва Богові – дух сокрушений,*серцем сокрушеним і
смиренним Бог не погордить.
Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон,*і нехай
відбудуються стіни єрусалимські.
Тоді вподобаєш собі жертву правди, прино шення і
всепалення;* тоді покладуть на вівтар твій тельців.

Символ віри
Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця неба і
землі, і всьоговидимого і невидимого.
І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого,
єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками.
Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного,
родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що
через Нього все сталося.
Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес,
і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком.
І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був
похований.
І воскрес у третій день, згідно з Писанням.
І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.

І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його
царству не буде кінця.
І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця [і
Сина] ісходить, що з Отцем і Сином рівнопокланяємий і
рівнославимий, що говорив через пророків.
В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.
Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.
Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.
Амінь.

Покаянна молитва
Ослаби, прости, відпусти, Боже, прогрішення наші,
добровільні і недобровільні, що в слові і в ділі, свідомі й
несвідомі, що в думці й у помислі, що вдень і вночі; все нам
прости, бо Ти благий і чоловіколюбець.

Молитви до Пресвятої Богоматері
Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з
тобою. Благосло венна ти між жінками і благословенний
плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя
душ наших.
Достойно є воістину величати блаженною тебе,
Богородицю, всеблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога

нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від
серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу
Богородицю, тебе величаємо.
Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами
нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас,
єдина чиста і благословенна.
Преславна Вседіво, Богородице! Прийми молитви наші і
донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля
тебе душі наші.

Молитва до ангелів
Всі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть Бога за
нас, грішних.

Молитва до всіх святих
Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі
святі, моліть Бога за нас, грішних.

Величання Пресвятої Тройці
Уповання наше – Отець, прибіжище наше – Син, і
покровитель наш – Дух Святий; Тройце Свята, Боже наш –
слава Тобі!.

Митарева молитва
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь (3 рази).
* У часі Великого посту (чотиридесятниці) мовимо цю
покаянну молитву
з поклонами:
Молитва святого Єфрема
Господи і Владико життя мого! Духа лінивства,
недбайливости, властолюб’я і пустомовства віджени від
мене (доземний поклін).
Духа
ж
ціломудреності
і
смиренномудреності,
терпеливості й любові, даруй мені, слузі Твоєму (слугині
Твоїй) (доземний поклін).
Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не
осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки вічні.
Амінь (доземний поклін).
Після цього 12 малих поклонів, хрестячись:

Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.

Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.
Відтак: Господи і Владико життя мого! Духа лінивства,
недбайливости, властолюб’я і пустомовства віджени від
мене. Духа ж ціломудреності і смиренномудреності,
терпеливості й любові, даруй мені, слузі Твоєму (слугині
Твоїй). Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не
осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки вічні.
Амінь (доземний поклін).
* Від Великодня до Вознесення, замість молитви до
Святого Духа «Царю небесний»:

Воскресний тропар
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим,
що в гробах життя дарував (3 р).
І нам дарував життя вічне, поклоняємось його на третій
день воскресінню.

КАТЕХИЗМОВІ ПРАВДИ

ЗАПОВІДІ
Дві головні заповіді любові (див. Мт. 22, 37-39)

1. Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею
твоєю, всією силою твоєю і всіма мислями твоїми. Це
перша і найбільша заповідь.
2. А друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як самого.

Десять Божих заповідей (див. Вих. 20,2-17)
Я – Господь, Бог твій.
1. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.
2. Не взивай намарно імені Господа, Бога твого.
3. Пам’ятай день святий святкувати.
4. Шануй батька твого і матір твою.
5. Не вбивай.
6. Не чужолож.
7. Не кради.
8. Не свідчи ложно на ближнього твого.
9. Не пожадай жінки ближнього твого.
10. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього
твого.

Шість церковних заповідей

1. Неділі та установлені Церквою свята святкувати, беручи
участь в Божественній Літургії й утримуючись від важкої
праці.
2. Установлені Церквою пости постити.
3. Кожного року, бодай раз, у пасхальному часі, сповідатися
і причащатися.
4. У заборонені часи весіль і забав не справляти.
5. Злих часописів і книжок не читати й іншим не давати.
6. Відповідно до своїх можливостей допомагати Церкві в її
матеріяльних потребах.

Християнська праведність
Вистерігайся злого – твори добро.

ЧЕСНОТИ
ДАРИ СВЯТОГО ДУХА

Сім святих Таїнств
1. Хрещення
2. Миропомазання

3. Пресвята Євхаристія
4. Покаяння-сповідь
5. Єлеопомазання
6. Подружжя
7. Священство

Три Божі (богословські) чесноти
1. Віра
2. Надія
3. Любов

Моральні чесноти
1. Мудрість (второпність)
2. Справедливість
3. Мужність
4. Здержливість
Головні добрі діла
1. Молитва
2. Піст
3. Милостиня

Сім діл милосердя для душі
1. Грішника від гріха відвертати
2. Невіжу навчити
3. У сумніві порадити
4. Сумного потішити
5. Кривду терпеливо зносити
6. Образу з серця прощати
7. За живих і померлих молитися

Сім діл милосердя для тіла
1. Голодного нагодувати
2. Спрагненого напоїти
3. Нагого зодягнути
4. Подорожнього в дім прийняти
5. Недужому послужити
6. В’язня відвідати
7. Померлого похоронити

Сім дарів Святого Духа
(див. Ісая 11,2)
1. Мудрість
2. Розум
3. Рада
4. Кріпость
5. Знання
6. Побожність
7. Страх Божий

Плоди Святого Духа
(див. Гл. 5,22-23)
1. Любов
2. Радість
3. Мир
4. Терпеливість
5. Доброта
6. Милосердя
7. Віра

8. Лагідність
9. Поміркованість
* Катехизм Католицької Церкви
додає ще три плоди Святого Духа:
10. Тихість
11. Скромність
12. Чистота

Три євангельські ради
1. Добровільна вбогість
2. Досмертна чистота
3. Досконалий послух духовій власті

Євангельські блаженства
(Мт. 5, 3-12)
Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне.
Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
Блаженні засмучені, бо будуть утішені.

Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони
наситяться.
Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство
Небесне.
Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та
виговорювати всяке
лихо на вас, обмовляючи мене ради.
Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі.

ПОСТИ ТА ЗАГАЛЬНИЦІ

Багатоденні пости
1. Великий піст (Чотиридесятниця) – від понеділка по
Сиропусній неділі до празника Воскресення Христового.
2. Петрів піст (Петрівка) – від Неділі всіх святих до
празника святих Петра і Павла.

3. Успенський піст (Спасівка) – від 1/14 серпня до
празника Успення Пресвятої Богородиці.
4. Різдвяний піст (Пилипівка) – від 15/28 листопада до
Різдва Христового.

Одноденні пости
1. У кожну п’ятницю, за винятком загальниць та
Господських і Богородич- них празників.
2. У Навечір’я Різдва і Богоявлення.
3. На Усікновення голови Йоана Предтечі та на
Воздвиження чесного Хреста.

Загальниці
* Загальне звільнення від посту в п’ятниці в такі часи:
1. Від Різдва Христового до святого Богоявлення.
2. Від Неділі про митаря і фарисея до Неділі про блудного
сина.
3. У Світлий тиждень Пасхи.
4. Від Зіслання Святого Духа до Неділі всіх святих.

ГРІХИ
Головні гріхи і протилежні їм чесноти
1. Обжерливість – поміркованість
2. Розпуста – ціломудреність
3. Грошолюбство – жертовність
4. Смуток / униніє – радість у Святому Дусі
5. Гнів – довготерпеливість
6. Нудьга – бадьорість духу
7. Марнославство –смиренномудреність
8. Гордість – покора

Чужі гріхи
1. Наказувати гріх
2. Спонукувати до гріха
3. Дораджувати до гріха
4. Дозволяти на гріх
5. Допомагати до гріха
6. Не карати за гріх

7. Гріх боронити
8. Гріх хвалити
9. На гріх мовчати

Гріхи проти Святого Духа
1. Надмірна надія на Боже милосердя
2. Безнадійність на Боже милосердя
3. Спротив пізнаній правді християнської віри
4. Завидування ближньому Божої
благодаті
5. Закаменілість на спасенні упімнення
6. Нерозкаяність аж до смерті

Гріхи, що кличуть про помсту до неба
1. Умисне людиновбивство
2. Гріх содомський
3. Скривдження вбогих, удів і сиріт
4. Затримання заробітної заплати

Останні речі
Смерть, суд, пекло, небо.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПРИВІТ

Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
У різдв’яному часі
Христос раждається! Славіте Його!
У великодньому часі
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Під час мирування
Христос посеред нас! І є, і буде!

СУСПІЛЬНИЙ ДОРОГОВКАЗ ВІРУЮЧОГО
(Прийнятий Третьою сесією Патріаршого Собору УГКЦ,
який відбувся у м. Львові 28 червня-5 липня 2002 р., і
затверджений Синодом Єпископів Української ГрекоКатолицької Церкви 15 липня 2002 р. у м. Києві).
Будучи охрещеним в ім’я Пресвятої Тройцi, маючи
приклад святих, ісповідників і мучеників, перебуваючи

під небесним заступництвом Пресвятої Богородиці, як
вірний(а) Української Греко-Католицької Церкви,
дотримуюсь таких принципів:
1. Живу вірою в Ісуса Христа за вченням Церкви.
Допомагаю суспільству через своє особисте життя в Божій
благодаті. Шаную образ Божий у кожній людині. Уникаю
забобонів і ворожби.
2. Шаную своє тіло як Храм Святого Духа, не осквернюю
його алкоголем, тютюном, наркотиками, сексуальною
розбещеністю. Протиставляю їм мудрість і силу Євангелія
та християнську мораль. Впливаю на засоби масової
інформації, щоб вони відображали християнську культуру.
3. Виявляю приналежність до Ісуса Христа. Втілюю свою
віру у щоденній праці та побуті. Беру участь у Святій Літургії
та очищую свою душу Тайною Покаяння.
4. Сумлінно виконую свої обов’язки. Докладаю зусиль до
подолання розбрату, злоби і ненависті між людьми. Вчуся
цінувати суспільну єдність через участь у громадському і
політичному житті.
5. Дякую Богові за дар життя. Оберігаю людське життя від
зачаття до природної смерті. Допомагаю хворим,
беззахисним і безправним.
6. Зберігаю чистоту як у подружньому, так і в безженному
стані. Плекаю подружню любов, зміцнюю сім’ю спільною
молитвою та взаємною повагою і турботою. Дотримуюсь

подружньої вірності. Виховую дітей та молодь особистим
християнським прикладом. Допомагаю їм протистояти
спокусам.
7. Практикую безкорисливість. Не зазіхаю на спільне чи на
особисте добро ближніх у матеріальній, духовній та
інтелектуальній сферах. Робити му все можливе, щоб не
брати і не давати хабарів.
8. Шукаю правду і справедливі закони. Шаную право інших
у їхніх пошуках добра та істини. Протиставляюся всім видам
насильства.
9. Шаную природні багатства Землі як Божий дар і
розсудливо користуюсь ними.
10. Живу в надії, яку мені дає Бог. Мужньо й терпеливо
переношу випробування. Намагаюся своїми добрими
ділами наблизити Царство Боже.

