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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Неділя - 14-а по Зісланні Святого Духа, 2-го Вересня, 2018 р. Св.
прор. Самуїла.
Глас 5: Апостол: 1 до Коринтян 1:21-2:4. / Євангеліє: Мт. 22:1 – 14.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

10:00 год. зранку – Святі Тайни Втаємничення (Хрещення,
Миропомазання та Пресв. Євхаристії) для
Новонародженої Софії Галилуйко
10:15 год. ранку – ( Річард Руссо, зам. Надія Руссо/Панахида/)
- укр. мовою.
12:00 год. дня - Служба Божа за дітей та батьків – на двох мовах.
1:30 год. після обіда – Святі Тайни Втаємничення (Хрещення,
Миропомазання та Пресв. Євхаристії) для
Новонародженої Анни Бордун
Понеділок, 3-го Вересня, 2018. Св. ап. Тадея, Св. мчц. Васси.
Увага: Цивільне свято. День праці. Бажаємо всім чудового та
гарного дня.
9:00 год. ранку – За Парафіян – на двох мовах.
8:00 год. вечора – Читання та роздуми над Святим Письмом.
Вівторок, 4-го Вересня, 2018. Св. мч. Агатоніка і тих, що з ним.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Мартина та Сілвії Сміт,
зам. Родина.
8:00 год. вечора – Читання та роздуми над Святим Письмом
Середа, 5-го Вересня, 2018. Віддання празника Успення Богородиці.
Св. мчч. Луппа. Св. свщмч. Іринея, єп. Ліонського.

7:00 год. вечора – Боже Благословення для Володимира та всієї
Родини, зам. Родина.
8:00 год. вечора – Читання та роздуми над Святим Письмом
Четвер, 6-го Вересня, 2018. Св. свщмч. Євтиха.
6:45 год. вечора – Панахида в Пам’ять покійного
 Патріарха Йосипа Сліпого
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Ігора та Олесі
Варивода та всієї Родини, зам. Родина
8:00 год. вечора – Читання та роздуми над Святим Письмом
П`ятниця, 7-го Вересня, 2018 р. Повернення мощів св. ап. Вартоломея. Св.
ап. Тита.

9:00 год. ранку – За здоров’я Стефанії Боюк, зам. Наталія П.

Parish Center: (631) 225 - 1203
E-mail: olvianpopovici@yahoo.com
Trustees: Silvia Smith (516) 712 - 5526
Nadiya Moskalyuk (631) 579-1519
Choir Director: Iryna Popovych 943-3348
Nataliya Popovici – English cantor
Web Page: www.holyfamilyucc.com
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8:00 год. вечора – Читання та роздуми над Святим Письмом
8:15 год. вечора до 10:15 вечора – Акафист, Вечірні чування,
розважання, молитви та Вервиця. (зам. Матері в Молитві) – на
Українській мові.
Субота, 8-го Вересня, 2018 р. Свв. мчч. Адріяна й Наталії.
5:00 год. вечора - За Парафіян – анг. мовою .

6:00 год. вечора – Вечірня
Неділя - 15-а по Зісланні Святого Духа, 9-го Вересня, 2018 р. Прп.
Пімена.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

10:15 год. ранку – (Боже Благословення для всіх членів
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство Св. Вервиці) - укр. мовою.
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими католиками.
Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути
передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35). Детальніша
інформація на фейсбуці: https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу 1:30 – 2:15 год;
(9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п. Григорій Момот та п.
Христина Момот.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої п’ятниці
місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь повідомляти
парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будь-який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 7- го вересня 2018 р. і
розпочнеться о 8:15 годині вечора.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 – 2:00
год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі та
свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (2 – го вересня 2018 р. о 12:00 год дня) в першу
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня для дітейбатьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до вісника – до 12:00 год
кожної п’ятниці.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family
Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто втомився і
хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто самотній і кому потрібна
дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя, наша Церква відкриває широко
двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб
представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Дорогі парафіяни та гості, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
жертводавець
на
протязі
цього
року
та
минулого тижня
Недільна Пожертва, 26 серпня, 2018 р. Парафіяльний Пікнік - $3,278.00
неодноразово
купляли
квіти
і
прикрашували
тетрапод та бічні
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
пристоли
нашого
храму.
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
ж. Родині з нашої парафії, яка повертаючись з України привезла та
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
пожертвувала для добра і потреб нашої Церкви декілька
Свічки: $195, Харитативна Акція: $50, Парафіяльний внесок: $50, Місія: $195,
Додаток: $15: $24, Пожертва: $75,
Молитовників “Прийдіте Поклонімся”. Нехай Бог поблагословить
Місячна пожертва на іпотеку - $550, Недільна пожертва – $873, Разом - $2,059.00.
усіх волонтерів та жертводавців і винагородить сторицею.
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
6. Дорогі парафіяни: Пригадуємо вам, про річну підтримку парафії.
дар любови для нашого храму минулої неділі 26 – го серпня 2018 р.
Ті, котрі ще не приєдналися з пожертвою 25.00 дол. від особи чи
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
50.00 дол. від родини, будь ласка складіть ваші пожертви, щоб ми
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у могли підтримувати і тримати наш Храм у чистоті і порядку.
7. Новини з інших Парафій та нашої Єпархії: Комітет у справах
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до святкування українського дня у штаті Коннектікут запрошує наших
священика.
парафіян відвідати щорічний український фестиваль, який
---------------------------------------------------------------------------------------відбудеться у неділю, 9-го вересня 2018 р. на території Української
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці вересні 2018 р. наші
Католицької Семінарії Св. Василія Великого у Стемфорді, за
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
адресою: 195 Glenbrook Rd., Stamford, CT.
“На многая і благая літа!”
--------------------------------------------------------------------------------------Новини нашої парафії:
Шлюбні оповіді (2- а )
1. Найщиріші вітання Мілені Анастасії Ферт, дочці Ігора та Ольги Юрій Рибій, син Ярослава та Ярослави Рибій, парафіянин Церкви
Ферт, в отриманні Таїнства Хрещення, Миропомазання та
Пресвятої Родини та Христина Верес, дочка Василя та Наталії
Євхаристії в Українській Католицькій Церкві Св.Архистратига
Верес, парафіянка Церкви Пресвятої Родини. Шлюб відбудеться
Михаїла в Дженкінстаун, штат Пенсільванія.
15- го вересня 2018 р. Б. о 2-й год. дня в нашому храмі.
2. Шановні парафіяни!!! З вересня місяця цього року ми
--------------------------------------------------------------------------------------------розпочинаємо читання Святого Письма в нашому храмі кожного Стемфордська Харитативна Акція 2018. Кожен член нашої парафії
першого тижня місяця з 8:00 до 9:00 год. вечора. Чекаємо вас у закликається підтримати цю Харитативну Акцію, під проводом нашого Владики Павла
Хомницького, ціль якої - $3,000.00. Наступні парафіяни, які вже підтримали акцію:
нашому храмі для спільного вивчення Слова Божого!!!!
3. Понеділок 3-го Вересня 2018р. – випадає державне свято $50.00 – п. Мирослав та п. Надія Сабадило.
День Праці. Нехай цей день ми проведемо у мирі, пригадуючи усіх Разом зібрано 3,070.00 дол.
працюючих людей у США. Нехай Господь Благословить вас.
Дякуємо та нехай Господь Бог благословить усіх Bac!
4. Майбутні події:
---------------------------------------------------------------------------------------А. У вівторок 11-го вересня 2018 р. Б. о 7:15 годині вечора
Релігійне виховання дітей: Дорогі батьки! Блаженні діти, які чують
запрошуємо Церковну управу на парафіяльну місячну зустріч.
Б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться Боже Слово, вивчають Його та зберігають Його. Запрошуємо вас
відвідати Українську Суботню Школу, яка розпочинає новий
16 вересня 2018 р.Б.
навчальний рік 10 вересня 2018. Уроки релігії будуть проводитися
5. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а. всім парафіянам, що прилучилися до добровільної збірки минулої щопонеділка та четверга для дітей віком 5-14 років о 5:00 - 6:00 год
вечора. Детальнішу інформацію можна отримати, зателефонувавши
неділі “Домашня Місія». Всього було зібрано $195.00.
до парафіяльного офісу (631) 225 1168.
б. всім батькам, які записали дітей на десяти тижневу програму
літнього табору “Канікули з Богом”. Ми надіємось і віримо, що діти
Приклади з життя:
мали надзвичайний час цього літа. Одночасно з цієї програми наш 1. 3 квітня 1940 року помер у Німеччині глибоко віруючий філософ
храм отримав пожертву в сумі 3,000 тис. дол. для добра і потреб
Петро Вушт. Перед смертю, на просьбу своїх колишніх студентів,
нашого храму.
він написав кілька слів на прощання, і свого листа закінчує так: “І
в. панство Ґарлич придбали за власні кошти, приготували та
якщо б ви мене запитали, заки відійду до вічності, чи я не знаю
пригощали всіх присутніх на нашому пікніку минулого тижня свіжо- про такого чародійного ключа, що міг би комусь відчинити
спеченим поросям.
останню браму до мудрості життя, то я відповів би: таким
ґ. п. Ігорю та п. Лесі Варивода, які придбали за власні кошти 250
чарівним ключем до мудрості є молитва. Вона робить нас
паунтів курей і приготували їх для барбекю для нашого
спокійними, покірними і об’єктивними. По моїй думці, людина
парафіяльного пікніка. Щира подяка Родині, які завжди щиро
остільки росте в мудрості житя, оскільки вона вміє молитися”.
прилучають свої пожертви та працю для щасливого проведення
2. У 1853 році помер знаний французький учений, адвокат і
цього свята.
г. п. Ненсі Баранській, яка придбала все необхідне і спекла печиво професор Антін Фридрих Озанам, практикуючий і
глибоковіруючий католик. Він оснував товариство св. Вінкентія від
та пожертвувала на наш пікнік.
д. п. Петрові Данков, який добровільно виконав необхідну працю при Павла, яке опікується біднми людьми. Помер в опінії святості.
Будучи студентом, він пережив велику кризу віри. Маючи багато
нашій парохії минулого понеділка після парафіяльного пікніка.
сумнівів щодо віри, він одного разу зайшов до церкви
и. п. Славомірові та п. Галині Саміло які поміняли вівтарні обруси
помолитися. В церкві нікого не було, крім однієї особи, що
минулого тижня, приготувавши наш храм до осені.
скромно і побожно клячала перед престолом Пречистої Діви
е. п. Сенді Мотек’ю, яка в П’ятницю минулого тижня вчила дітей з
нашого літнього табору, як випікати печиво.
Марії. Це був славний фізик А. Ампер. Його віра й побожність
є. парафіянам, які бажають залишитись, як невідомий
назавжди утвердили у вірі молодого студента Озанама.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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новоохрещених дітей. А Львівський Собор 1891 року повторює це
Подяка працівникам за Парафіяльний Пікнік: Висловлюємо
рішення, опираючись на аргумент розуміння Таїнства. Це було
подяку членам Сестринств Апостольства Молитви, Св.
зроблено під впливом практики Західної Церкви, де причащання
Вервиці та усім парафіянам, які внесли свій час та працю для
дітей було обмежене тим віком, коли вони здатні розуміти
приготування Парафіального Пікніка та українського свята 26
відмінність простого хліба від Євхаристійного. Про це говорить IV
серпня 2018 року, яке відбулося з великим успіхом. Діти та
Латеранський Собор 1215 року й Тридентійський Собор 1545дорослі отримали велике задоволення від розваг. Особлива
1563 років.
подяка тим, які прилучилися з Четверга до Понеділка з
4. Декрет Папи Пія Х «Quam singulari» як заклик до
виготовленням їжі, розставлення столів та обслуговуванням,
відновлення причащання дітей
як в кухні так і на дворі, а також всі ті які пожертвували
На важливість Причащання малих дітей звертає увагу Папа Пій Х
солодке для цього свята. Чистий прибуток із Пікніка
у своєму Декреті «Quam singulari» (1910 рік). «Ісус сказав:
становить 3,278.00 дол. Боже Благословення для Вас усіх та
«Пустіть дітей. Не бороніть їм приходити до мене, бо таких
Многая Літа!
Царство Небесне» (Мт. 19, 14). Католицька Церква, пам'ятаючи
про ці слова, від самих початків дбала про те, щоб приводити
Документи УГКЦ- Актуальне
малих дітей до Христа через Причастя Євхаристії, до якого
Інструкцію щодо Причастя немовлят і дітей в УГКЦ затвердив
приносили навіть немовлят. Як приписували всі давні обрядові
Синод Єпископів УГКЦ, що відбувся в м. Івано-Франківську
книги, це звершувалося при Хрещенні аж до ХІІІ століття, а
31 серпня - 6 вересня 2015 року Божого.
подекуди цей звичай зберігався і впродовж більш тривалого часу.
Історично-богословський аспект та канонічні підстави
Він до цього часу актуальний у Грецькій та Східних Церквах.
Причастя немовлят і малих дітей
Проте, щоб уникнути небезпеки того, що діти можуть викинути
1. Причастя немовлят і дітей у Давній Церкві
Освячені частиці, Євхаристія від самих початків подавалася їм
Згідно зі Східною християнською традицією Святі Таїнства
лише під видом вина. ...Однак немовлята, не лише у момент
християнського втаємничення (Хрещення, Миропомазання та
Хрещення, але й після цього причащалися від Священної
Євхаристія) звершуються разом. Отже, день Святого Хрещення
Трапези».
вже був і днем Першого Причастя. Про причастя після Хрещення
5. Відновлення практики причащання дітей в УГКЦ
навчали Святі Отці та Вчителі Церкви Юстин Філософ (II ст.),
Львівський архиєпархіальний собор, який відбувся 31 жовтня 1941
Оріген (ІІІ ст.). Святий Кипріан Карфагенський (ІІІ ст.) та
року, постановив: «...заборона Замойського Собору допускати
Блаженний Августин Гіппонський (ІІІ-IV ст.). У своїх творах вони
немовлят до св. Причастя не відноситься до всіх випадків; де при
вказували на причастя дітей, яке звершувалося у давній Церкві.
св. Причастю малих дітей нема небезпеки зневаження св. Тайн,
Давній церковний твір «Апостольські постанови» (IV ст.) вказує на
там можна допускати дітей до св. Причастя. Тому Собор доручає
порядок прийняття Святого Причастя різними категоріями
душпастирям поновити давний звичай подавання св. Причастя
причасників, серед яких і діти: «Після цього нехай причащається
малим дітям». Декрет про Східні Церкви Другого Ватиканського
єпископ, потім пресвітери, диякони, піддиякони, читці, співці,
Собору наголошує на важливості збереження давньої літургійної
аскети, а між жінками - дияконіси, діви, вдовиці, потім діти, а потім
Спадщини Східних Церков: «Нехай усі вірні Східних Церков
- весь народ по порядку, з сором'язливістю і благоговінням, без
знають і будуть певні в тому, що можуть і мусять завжди берегти
шуму.» Святий Діонісій Ареопагіт (V-VI ст.) у своєму творі «Про
свої законні літургійні обряди і свій правопорядок, а зміни слід
церковну ієрархію» так пояснює, чому важливо причащати малих
запроваджувати лише з огляду на власний органічний поступ.
дітей: «Священноначальник подає також дитині й причастя
Отож передусім самі східні християни мають вірно дотримуватися
священних тайн, щоб вона наситилася ними і не знала б іншого
своїх обрядів і правопорядку, щораз краще їх пізнавати й
життя, крім того, яке завжди спрямоване до божественного, і
досконаліше практикувати, - а якщо через історичні чи особисті
причасника Святих Тайн навертає у святості, утверджує у
причини від них недоречно відступили, то нехай стараються
священних навиках і у священній красі приводить до досконалості
повернутись до прадідних традицій» Кодекс Канонів Східних
під впливом богообразного восприємника». Римські архиєреї
Церков чітко вказує, що «сакраментальне впровадження в
Папа Інокентій І (V ст.), Папа Лев Великий (V ст.), Папа Геласій (V
таїнство спасіння завершується прийняттям Пресвятої Євхаристії,
ст.) у своїх листах та зверненнях також пишуть про необхідність
і тому Пресвята Євхаристія повинна уділятись після хрещення і
Причастя малих дітей.
миропомазання якнайскоріше згідно з приписом партикулярного
2. Причастя дітей у Київській церкві періоду Київської Русі
права власної Церкви свого права». Канон 710 говорить про
В церкві періоду Київської Русі збереглися деякі історичні
участь дітей у Пресвятій Євхаристії після Хрещення і
пам'ятки, які містять згадки про Причастя немовлят і малих дітей.
Миропомазання, яка повинна звершуватися згідно з приписами
Так, наприклад, відповідаючи на питання Кирика, Савви та Іллі
Партикулярного права.
(1130-1156 роки), єпископ Новгородський Ніфонт говорить про
Канон 86 Партикулярного Права УГКЦ уточнює: «Таїнство
необхідність Причастя дітей при Хрещенні і після нього.
християнського втаємничення завершується участю у Пресвятій
Постанови Володимирського собору 1274 року, викладені у
Євхаристії, а тому разом із Хрещенням і Миропомазанням
грамоті митрополита Кирила ІІ, вказують: «Кожен по Хрещенні
новоохрещеного слід причащати, відповідно до приписів
нехай сподобиться пречистого Божого Тіла і Чесної Крові, чи в
літургійних книг» (кан. 86)
містах, чи в селах буде хрещений»
«§ 1. Дітям після хрещення і миропомазання, та особам,
3. Замойський та Львівський Синоди
позбавленим користування розумом, можна уділяти Пресвяту
Замойський Синод 1720 року вводить заборону причащати
Євхаристію.

§ 2. Щодо участі дітей, то той, хто уділяє Пресвяту Євхаристію,
повинен зважати на здатність дитини спожити Пресвяту
Євхаристію, і в разі сумніву причастити тільки Крові Господньої.
§ 3. Припускається, що дитина, якій виповнилося сім років,
користується розумом, тому її слід заохочувати до прийняття
таїнства Покаяння» (кан. 92).
Інструкція застосування літургійних приписів Кодексу Канонів
Східних Церков говорить про важливість прийняття Євхаристії
малими дітьми: «Уділення Євхаристії новоохрещеним дітям не
обмежується лише до хвилини звершення втаємничення.
Євхаристія - це хліб життя, і дітей треба постійно ним годувати від
того часу, щоб вони духовно зростали. Спосіб їхньої участі у
Євхаристії відповідає їхній спроможності: спочатку він буде
відрізнятися від того способу, що в дорослих, але поступово буде
розвиватися через благодать і педагогіку таїнства, зростаючи аж
до «звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа»
(Еф. 4, 13)»
Катехизм УГКЦ «Христос - наша Пасха» (§ 408) чітко підкреслює,
що три Таїнства Християнського Втаємничення - Хрещення,
Миропомазання і Євхаристія - звершуються разом: «Входження у
життя Пресвятої Тройці відбувається через святі таїнства
Хрещення, Миропомазання та Євхаристії - через наше поєднання
з Христом, отримання печаті Святого Духа і Причастя Тіла й Крові
Христових у спільноті Церкви. Як людина після народження
починає дихати та їсти, щоб могти жити, так і охрещений,
народжений до нового життя в хрещальній купелі, починає дихати
Святим Духом і живитися Святим Причастям, аби зростати у
Христі». Молитва Миропомазання, яку священик промовляє в часі
цього Святого Таїнства, також передбачає подавання дитині
Причастя після Хрещення і Миропомазання: «...Сам, Владико,
всіх царю добросердий, даруй йому (або їй) і печать дару святого
і всесильного і поклоняємого Твого Духа і причастя святого тіла і
чесної крови Христа Твого...»
Синод єпископів Української Греко-Католицької Церкви, який
відбувався з 31 серпня по 6 вересня 2015 року в місті ІваноФранківськ, затвердив Інструкцію щодо причастя немовлят і дітей
в УГКЦ.
Душпастирські вказівки щодо Причастя немовлят і малих
дітей. Вказівки для священнослужителів
І. Вказівки для священнослужителів щодо причастя немовлят і
малих дітей:
1. Дитину, аж поки вона не буде здатна споживати тверду їжу,
слід причащати лише Кров'ю Господньою.
2. Потрібно при цьому зважати на вибір вина для Євхаристії, щоб
воно природне чисте виноградне без додатків. Вино повинно бути
доброї якості, приємного запаху і смаку, не прокислим.
Рекомендується, щоб це вино було червоного кольору.
3. Священнослужителю рекомендується спочатку причащати
батька або матір (або іншого дорослого), які тримають дитину, а
потім саму дитину.
4. Якщо дитина не хоче приймати Святе Причастя (вередує,
плаче), не слід причащати її насильно.
ІІ. Вказівки для священнослужителів щодо підготовки до Першої
Сповіді:
1. Забезпечити підготовку до Першої Святої сповіді дітей, яким
виповнилось 7 років (затверджує імена дітей, які готуватимуться
до Першої Святої Сповіді і закріплює за ними катехита)

2. Підготовка повинна тривати принаймні один рік.
3. Парохові, або за дорученням пароха сотрудникові, провести
щонайменше одну зустріч та особисту бесіду з дітьми, які
готуються до першої святої Сповіді.
4. Парох повинен перевірити, чи діти засвоїли основні катехизмові
правди. У випадку, якщо дитина не готова до Першої Святої
Сповіді, не слід допускати її до прийняття цього Святого Таїнства,
а продовжити час підготовки.
5.Парохові, провести принаймні одну зустріч для батьків чи
опікунів, а по змозі й для хресних батьків.
6. Діти, які до того часу від Хрещення, причащалися, продовжують
причащатися під час підготовки. Душпастирям не слід відмовляти
у Святому Причасті дітям в період їх приготування до першої
Святої Сповіді.
7. У день урочистого Святого Причастя священикові слід
приготувати проповідь, яка підкреслить значення і важливість
Таїнства Пресвятої Євхаристії для дітей та усієї парафіяльної
спільноти. Також виголосити відповідні прошення за дітей,
батьків, хресних у Єктенії усильного благання.
Вказівки для батьків
1. Малих дітей (до п'яти років) батьки зазвичай приносять до
Причастя на руках або ведуть за руку.
2. Священик спочатку причащає батька або матір, які тримають
дитину, а відтак саму дитину. Якщо дитина не хоче приймати
Святе Причастя, вередує, плаче, не слід причащати її насильно.
3. Старші діти підходять до Причастя самі, склавши руки на
грудях навхрест (права рука зверху).
4. Згідно з канонами Партикулярного права УГКЦ Євхаристійний
піст (утримання від їжі) триває щонайменше одну годину перед
початком Божественної Літургії.
5. На Божественну Літургію слід приходити вчасно. В часі
Божественної Літургії у храмі старатися не давати дітям їсти.
Вказівки для катехитів
1. Катехит зобов'язаний провести відповідну кількість
катехитичних зустрічей з дітьми згідно з затвердженою
програмою.
2. Катехит повинен допомогти дітям засвоїти катехитичний
матеріал.
3. Катехитові, який готує дітей до першої Святої Сповіді, провести
не менше трьох катехитичних зустрічей для батьків чи опікунів, а
по змозі й для хресних батьків.
4. У день першої святої Сповіді особливу увагу звертати на
внутрішню підготовку, стан і настанову дитини, батьків, родичів, а
не лише на зовнішні ознаки. Це стосується вбрання дітей,
оздоблення храму, коштовних відео та фото зйомок. Вбрання
дітей має відповідати культурі і традиції українського народу.
Запам’ятаймо: Коли ти приходиш до церкви один або два рази
на рік, то скажи мені, чого необхідного можемо навчити тебе
про душу, тіло, безсмертя, царство небесне, про кари, пекло,
Божу довготерпеливість, прощення, про жаль за гріхи,
хрищення, відпущення гріхів, створіння небесні й земні, про
людську природу, ангелів, хитрість бісів, затії диявола, про
поведінку, догмати, правдиву віру й викривлені єресі? (св. Іван
Золотоустий, Проповідь на Богоявління).

