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*Пам'ятник

засновникові
Ордену Лицарів Колумба отцеві
Майклу МакҐівні, розташований
у дворі Найвищої Ради в Нью
Гейвені, Коннектикут, США

Їх називають Лицарями
Вітаємо
Ласкаво просимо до Лицарів Колумба, найчисленнішої світської католицької
організації у світі, яка стоїть на захисті сім'ї. Подібно до своїх предків, які діяли більше
ніж століття тому, сьогоднішні Лицарі і їхні сім'ї стоять пліч-о-пліч у підтримці один
одного. Своїми ділами милосердя і прикладами власного життя вони служать всім як
свідки Доброї Новини Євангелія.
Орден – це організація з гаслом “можемо це зробити”, яка своєю
цілеспрямованістю і роллю на світовій арені часто дивує людей. Вони дивуються, коли
дізнаються, що у 2011 році Лицарі з цілого світу пожертвували більше як 70 мільйонів
годин волонтерської праці і $154 мільйонів доларів для багатьох церков, на суспільні і
харитативні проекти і програми. Це був рекорд в обидвох категоріях з початку ведення
статистики з 1977 року.
Досить недавно Лицарі Колумба виділили зі свого Фонду Героїв, який нараховує
$1.3 мільйони доларів, по $3.000 доларів для кожної сім'ї пожежників, правоохоронців
і працівників служби швидкої допомоги, які загинули під час терористичної атаки на
Світовий Торговий Центр у Нью Йорку. Допомогу було надано щойно через кілька
днів після трагедії, перші чеки власноручно передали сім’ям, незважаючи на їхнє
віровизнання і приналежність до Ордену.
Після цієї трагедії Орден також запровадив щорічну Cлужбу Божу в наміренні за
правоохоронців, пожежників і працівників служби швидкої допомоги, тих “щоденних
Героїв”, які ризикують своїм життям, служачи суспільству.
Можна навести численні приклади того, що роблять Лицарі Колумба кожного
дня. Наприклад, Орден оплачує лінію супутникового телебачення, необхідну для того,
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щоб транслювати на цілий світ звернення та служби Святішого Отця, особливо в часі
Різдва і Великодня. Лицарі оплатили реставрацію фасаду базиліки св. Петра в Римі.
Орден також профінансував реставрацію Атріуму роботи Мадерно, що веде до Святих
Дверей, які Святіший Отець відкриває на початку Святого Року, недавно ми
святкували такий Ювілейний, 2000 Рік, який ввів нас у Третє Тисячоліття
Християнства.
Святіший Отець також кожного року отримує пожертву від Ордену, яку він
використовує у харитативних цілях. Це пожертва складається з відсотків, які надходять
з Фонду Vicarius Cristi (Намісник Христа), що налічує $20 мільйонів доларів. Щороку
відсотки, отримані від цього фонду, передаються Понтифіку. З 1982 року, коли
заснували фонд, Святішому Отцеві було передано близько $30 мільйонів доларів.
Світовий День Молоді, який з 1987 року відбувається кожний другий рік за
участю Святішого Отця, активно підтримується Орденом, а також отримує від нього
велику фінансову допомогу. Лицарі Колумба пожертвували $1 мільйон доларів на
Світовий День Молоді, який проходив у Торонто у 2002 році, для місця “Примирення”
в парку Duc in Altum.
Хоча й діяльність Ордену та його рад не обмежується певними благочинними
програмами і проектами, Лицарі Колумба завжди були особливо прихильні до
служіння людям з розумовою відсталістю. Паралімпійські змагання на місцевих,
державних і міжнародних рівнях отримували від Лицарів значну організаційну,
волонтерську та фінансову підтримку.
Участь нашого Ордену в різноманітних релігійних та інших проектах описується
на сторінках нашого щомісячного журналу “COLUMBIA”, який отримує кожний наш
член. Наша діяльність також не проходить непоміченою Святішим Отцем. Папа Павло
VI сказав: “Скажіть вашим синам, вашим племінникам, вашим онукам; скажіть людям,
що папа любить Лицарів Колумба.” Він також додав: “Слава Лицарів Колумба не
базується лише на гуманітарній діяльності. Ще більшого захоплення заслуговує ваша
наполегливість на верховенстві Бога і вірність Намісникові Христа. Ви й справді
можете називати себе “братами”, тому що Ви називаєте Бога Вашим Отцем і заявили
про свою готовність виконувати Його Волю і служити його справі ... Лицарі Колумба –
це велика сила добра.”
Папа Блаженний Іван Павло ІІ одного разу сказав: “Дуже часто в минулому, а
також і сьогодні Ви виявляєте Вашу солідарність з місією Понтифіка. Я бачу у Вашій
підтримці ще більший доказ – хоча й більшого доказу навіть непотрібно – Вашого
усвідомлення, що Лицарі Колумба дуже цінують своє покликання бути частиною
євангелізаційної діяльності Церкви.”

Візія отця МакҐівні
Ранньою весною 1882 року в підвалі церкви Пресвятої Діви Марії у Нью Гейвені
мала група чоловіків під проводом скромного вікарія (сотрудника) парафії заснувала
Орден Лицарів Колумба. Священик Майкл МакҐівні чітко бачив, що католики і Церква
стикається з серйозними проблемами в другій половині ХІХ століття:
антикатолицизмом, упередженістю щодо інших національностей, безробіттям, браком
соціального забезпечення і ранньою втратою годувальника сім’ї.
В отця МакҐівні зародилася ідея, яка б допомогла подолати ці проблеми,
створити організацію католицьких чоловіків, які би об’єднувалися щоб:
 Допомагати один одному в часі хвороби чи смерті через простий страховий
план, завдяки чому їхні жінки і діти уникнули б злиднів.
 Укріпляти себе і інших у вірі.
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 Зміцнювати сім’ї і родинне життя.
 Стати сильними опорами священиків і єпископів.
 Служити Церкві і суспільству, допомагаючи найбільш потребуючим у громаді.
Вони назвали себе Лицарями Колумба: Лицарі - це щоб підкреслити лицарські
ідеали милосердя і служіння Церкві і державі, а особистість Колумба – щоб
нагадувала, що католики від самого початку були головною опорою і гарантом
розвитку і величі Америки.
Штат Коннектикут офіційно зареєстрував Орден 29 березня 1882 року. Його
засновник отець МакҐівні і перші Лицарі Колумба мріяли, щоб настав день, коли
кожна парафія в штаті Коннектикут матиме власну раду Ордену. Вони навіть не
уявляли, що їхня маленька група розростеться у світову організацію чисельністю у 1,8
мільйонів членів, близько 15000 місцевих рад у 14 державах: Сполучених Штатах
Америки, Канаді, Філіппінах, Мексиці, Панамі, Гватемалі, Пуерто Ріко, Домініканській
Республіці, на Багамах, Кубі, Віргінських Островах, Гуамі, Сайпані, Польщі а тепер і в
Україні.

Основні засади Ордену
Милосердя - це перший принцип Ордену. Лицарі – це чоловіки віри, які
наслідують Христа. Як пригадує нам св. Яків: “Віра без діл мертва.” Саме тому Лицарі
присвячують себе ділам милосердя, полегшуючи тягар тих, кому пощастило менше.
Єдність – це другий принцип Лицарів Колумба. В єдності сила. Існуючи в
середовищі, яке відкрито виступало проти католиків, засновники Ордену спиралися на
силу єдності, щоб залишитися непохитними у вірі, виборюючи заслужене місце в
суспільстві. І сьогодні Орден використовує цю силу, щоб проголошувати моральні
чесноти, що базуються на релігійних засадах, у культурі, яка про них часто забуває.
Братерство – це третій принцип Ордену. В ХІХ столітті в Америці страхування
життя було фінансово неможливим для багатьох бідних католиків, а соціальний захист
не існував. Завдяки Ордену Лицарів Колумба чоловіки могли об'єднуватися разом як
браття, щоб допомагати один одному в часі горя, хвороби чи смерті.
Патріотизм – це принцип Четвертого Ступеню. Однією з причин заснування
Лицарів Колумба було наголосити, що католики – це громадяни, які пишаються своєю
країною. Сьогодні Лицарі Четвертого Ступеню при повних регаліях, видимий
підрозділ Ордену, служать, щоб свідчити цінності відданості Богу і Батьківщині, що є
наріжним каменем патріотизму.

На захисті чого Орден стоїть сьогодні?
За їхніми ділами впізнаєте їх. Лицарі Колумба – це організація, якою керують
прості члени Ордену. Міжнародна Управа не вказує місцевим радам, які харитативні
програми чи проекти треба виконувати. Натомість місцеві ради самі розробляють
програми, які, на їхню думку, найкраще відповідають потребам їхньої громади.
Пропозиції для цих програм повинні бути пройняті духом “ПІДНІМАЙМОСЯ
ДО СЛУЖІННЯ.” Вони мають охоплювати шість головних сфер життя: Церква,
спільнота, рада, родина, молодь і захист життя. У цих рамках територіальні і місцеві
ради самі вирішують, куди найкраще спрямувати свої зусилля.
Кошти, зібрані державними чи місцевими радами, залишаються в них, і члени
самі вирішують, кому роздати і на які цілі розподілити кошти.
Ця філософія дає можливість реалізовувати місцеві ініціативи, наприклад:
придбати сучасні комп'ютери для семінарії; пожертвувати $100,000 доларів для
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церкви, щоб зробити спеціальний вхід до храму для неповносправних людей; зібрати
$50,000 доларів, щоб обладнати поліцейські машини серцевими дефібриляторами, або
підтримувати безкоштовну лікарню, яка лікує бідних.
Підтримка покликання до духовного життя є також одним з головних завдань
Лицарів Колумба на всіх рівнях Ордену. Територіальні і місцеві ради прямо
підтримують семінарії і програми пропагування покликання. Також багато рад беруть
участь у програмі RSVP (Refund Vocations Support Program)/ ПВПП (Програма
Відшкодування Підтримки Покликання), через яку ради беруть опікунство над
семінаристом чи постулантом і підтримують їх морально та фінансово. За кожну пряму
фінансову допомогу у $500 доларів, надану кандидату, який готується до священства
чи чернечого сану, Головна Рада повертає місцевій раді $100 доларів. Лише через цю
програму кожного року семінаристам і постулантам надається допомога на суму
більше ніж $2 мільйони доларів.
Із Стипендіального Фонду Підтримки Покликання отця Майкла МакҐівні та із
Стипендіального Фонду Підтримки Покликання єпископа Томаса Дейлі, загальна сума
яких складає $6,5 мільйонів доларів, вже отримали стипендії близько 400 семінаристів,
які навчаються на богословських студіях. З часу заснування цієї програми майже 200 з
них прийняли свячення.
Ще одним важливим завданням Ордену є зміцнення сім'ї. Лицарі проводять
займаються різноманітними програмами і докладають багато зусиль для скріплення і
зміцнення сімей згідно з соціальним вченням Церкви. Сюди входить все, починаючи з
такої програми, як “Сім'я Місяця”, яка визначає найкращі сім'ї на рівні парафіяльних
рад, і закінчуючи оплатою Університетського Містечка Північноамериканського
Інституту імені Блаженного Івана Павла ІІ з вивчення Подружжя і Сім'ї при
Католицькому Університеті Америки у Вашингтоні. Інститут, який є філіалом
Папського Латеранського Університету, що в Римі, дає змогу отримати вчений ступінь
тим, хто в майбутньому працюватиме в Церкві в царині опіки над родинним життям.
Орден також відомий у світі, як один з найсильніших захисників святості
людського життя від його природного зачаття до природної смерті. Навіть до
прийняття рішення у справі Roe проти Wade, яке легалізувало аборт “на вимогу” в
Сполучених Штатах, Лицарі Колумба були в авангарді руху за життя (pro-life). На
додаток до власних ініціатив захисту життя, орден також пропонує допомогу і
фінансову підтримку на постійній основі для програм захисту життя, які проводяться
єпископськими конференціями у тих країнах, де є Лицарі Колумба.
Однією з останніх ініціатив, спрямованих на відновлення відчуття святості
людського життя у світі, була ініціатива Головного Лицаря Карла А. Андерсона, який
встановив 25 березня – 7 квітня, у Свято Благовіщення Пречистої Діви Марії, День
Ненароджених Дітей. Заохочується, щоб у цей день територіальні і місцеві ради по
цілому світу відправляли Божественні Літургії та інші відправи в цьому наміренні та
молилися, щоб культура смерті, яка наповнює темрявою наш світ, перемінилася на
культуру життя, вшановуючи гідність і цінність кожної людської істоти з моменту її
природного зачаття до природної смерті.

Хто може стати членом Ордену?
Членство Лицарів Колумба відкрите для всіх чоловіків, які є практикуючими
католиками в єдності з Апостольським Престолом, та яким уже виповнилося 18 років.
Практикуючий католик - це той, який живе за Божими Заповідями і приписами Церкви.
Прохання про вступ до Ордену подається до ради, яка знаходиться найближче до
місця проживання прохача. Якщо, скажімо, прохач тимчасово перебуває поза
постійним місцем проживання, наприклад, служить в армії, то він може звернутися до
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ради за місцем проживання, або до ради на військовій базі, за якою він закріплений,
або до іншої ради, яка знаходиться близько. Задоволення прохання залежить від
вступного процесу та голосування членів ради, до якої прохач звертається.
Якщо проголосували за прийняття кандидата, він стане членом Ордену, коли
пройде церемонію введення в так званий Перший Ступінь. Згодом він може піднятися і
прийняти Другий і Третій Ступінь.
Парафіяльні ради, згідно з встановленими нормами Найвищої Ради,
затверджують символічний початковий внесок і річний членський внесок. Священики і
члени чернечих спільнот, які подали прохання стати членами і пройшли церемонію
введення, стають пожиттєвими Почесними Членами Ордену і звільняються від сплати
членських внесків.

Структура Ордену
НАЙВИЩА РАДА збирається раз на рік. До її складу входять Найвищі Офіцери,
Найвищі Директори, Територіальні Делегати з різних юрисдикцій, колишні
Територіальні Делегати, колишні Найвищі Лицарі і обрані делегати від кожної
юрисдикції. Обрані делегати поділяються на дві категорії: асоційовані і застраховані,
кількість делегатів у кожній категорії залежить від кількості асоційованих і
застрахованих членів ордену в кожній юрисдикції.
На річних зборах Найвищої Ради делегати ознайомлюються зі звітами Найвищих
Офіцерів, а також установлюють курс Ордену через внесення і прийняття резолюцій.
Вони також обирають представників до ради директорів. Директори обираються
терміном на три роки, і кожного року вони обирають з-поміж себе і призначають
Найвищих Офіцерів, які відповідають за щоденну діяльність Ордену. (Зауваження:
Найвищого Капелана і Найвищого Вартового обирає Рада Директорів.) Є такі Найвищі
Офіцери:
 Найвищий Лицар (Виконавчий Директор)
 Найвищий Капелан (з правом голосу в Раді Директорів)
 Заступник Найвищого Лицаря
 Найвищий Секретар
 Найвищий Скарбник
 Найвищий Адвокат
 Найвищий Вартовий
Щоденною діяльністю Ордену керує Найвища Рада, яка знаходиться у Нью
Гейвені. Всі офіцери, крім Найвищого Капелана і Найвищого Вартового, працюють тут
на постійній основі. Штат складає близько 800 працівників.
ТЕРИТОРІАЛЬНА РАДА – Територіальна Рада збирається також раз на рік. До
неї входять Територіальні Офіцери, колишній Територіальний Делегат, Великий Лицар
і попередній Великий Лицар з кожної місцевої ради. Територіальна Рада отримує річні
звіти від Територіальних Офіцерів і визначає курс Територіальної Ради через
представлення і прийняття резолюцій. Територіальна Рада щорічно обирає таких
посадовців Територіальної Ради:
 Територіальний Делегат (Виконавчий Директор)
 Територіальний Капелан (призначається)
 Територіальний Секретар
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 Територіальний Скарбник
 Територіальний Адвокат
 Територіальний Вартовий
Крім цих посадовців, кожна юрисдикція має певну кількість директорів і голів
комітетів, які відповідають за різноманітні програми Територіальної Ради і за окремі
ділянки роботи, як, наприклад, збільшення членства в радах.
Регіонального Делегата призначають як єдиного представника Найвищого
Лицаря і Територіального Делегата в закріпленому за ним регіоні. До регіону зазвичай
входять 5 місцевих рад.
МІСЦЕВА РАДА - основна складова одиниця Лицарів Колумба. На щомісячних
зборах члени ради заслуховують пропозиції різних комітетів, щоб вирішити, в яких
проектах, програмах і харитативних заходах рада братиме участь і як розподілить свої
кошти. Також під час засідання ради розглядають заяви нових кандидатів,
заслуховують звіти Голів комітетів і Директорів ради. Посадовцем ради може тільки
той, хто здобув Третій ступінь Ордену. Є такі посади офіцерів ради:
 Великий Лицар
 Капелан (призначається місцевим парохом і має бути священиком)
 Заступник Великого Лицаря
 Канцлер
 Фінансовий Секретар (призначається Найвищим Лицарем)
 Реєстратор
 Скарбник
 Адвокат
 Лектор (призначається Великим Лицарем)
 Вартовий
 Внутрішній/Зовнішній Охоронці
 Члени Наглядової ради (три особи)

Патріотичний ступінь
До 1900 року принципами Ордену були благодійність, єдність та братерство. Від
22 лютого того ж року патріотизм було додано разом з першим прикладом-поясненням
Четвертого ступеня. Цей ступінь часом називають Патріотичним ступенем, і він
надається Лицарям Третього ступеня, які добре себе зарекомендували, і які є членами
Ордену принаймні протягом 1 року.
Головною метою Патріотичного ступеня є плекання любові до Бога та духу
патріотизму, пропагуючи відповідальне громадянство і вірність своїй країні.
Основна складова одиниця Четвертого ступеня називається асамблеєю. Вона
поширюється на одну або більше місцевих рад. До членів Четвертого ступеня
приймаються достойні Лицарі, і вони, за бажанням, можуть вступити до Корпусу
пошани асамблеї, який прислуговує як Почесна Варта на громадських та релігійних
церемоніях. Членів корпусу пошани легко впізнати за їхніми реґаліями (уніформою),
що складаються з фрака, капелюха з пір'ям, плаща, шпаги та білих рукавичок.
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Молодь Колумба
Офіційна молодіжна організація Ордену відома під назвою Зброєносці Колумба.
Членами її можуть стати хлопці віком від 10 до 18 років. Основна складова одиниця
Зброєносців Колумба називається коло. Кола Зброєносців Колумба спонсорує місцева
рада або асамблея. Чітко організована і структурована міжнародна організація
Зброєносців Колумба має за мету розвинути лідерські якості, сильне почуття
суспільної та релігійної відповідальності в молодих чоловіках-католиках, які в
майбутньому можуть стати Лицарями Колумба.

Стипендії та Студентські Позики
Найвища Рада надає членам Ордену та їхнім родинам студентські позики і
стипендії відповідно до потреб. Наприклад: програма Метьюз-Свіфт надає повну
стипендію на навчання в католицькому коледжі дитині члена Ордену з хорошою
репутацією, який загинув чи став інвалідом у ході його служби в збройних силах, або в
результаті розслідування злочинних дій, коли той перебував на службі в якості
поліцейського чи пожежника. Крім того, багато територіальних та місцевих рад також
надають стипендії.

Columbia
Журнал Лицарів Колумба, католицький журнал для сім'ї з найбільшим тиражом у
світі, щомісячно надсилається безкоштовно членам Ордену, що добре себе
зарекомендували, англійською, французькою, іспанською мовами і, сподіваємось, у
близькому майбутньому, також і українською мовою.

Вервиця
При вступі до Ордену кожному члену дарують вервицю Лицарів Колумба, яку
освятив Головний Капелан. Крім того, Орден закликає до набожества до Діви Марії
через програму Марійського паломництва, що відбувається кожних два роки.

Поминання в Щоденних Літургіях
Померлих членів Ордену, померлих дружин членів Ордену та Зброєносців
Колумба поминають щоденно на літургії в церкві Матері Божої в Нью Гейвені, місці
заснування Ордену Лицарів Колумба.
Членський квиток Ордену Лицарів Колумба відкриває Лицареві двері на будьякий захід, що його спонсорує рада Лицарів Колумба в будь-якій частині світу, де
присутній Орден.
Місцеві ради пропонують різноманітні сімейні, молодіжні та спортивні заходи
для членів Ордену та їхніх сімей.
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Додаток A
Наріжним каменем Лицарів Колумба є правди католицької релігії. Серед них:

Десять Божих заповідей
1. Я – Господь Бог твій. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене.
2. Не взивай намарне 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.

Дві головні заповіді любові
Десять Божих заповідей можна об’єднати у дві головні заповіді любові:
Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, і всією душею
твоєю, і всією думкою твоєю. Це є перша і найбільша заповідь.
Друга ж подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе (Мт. 22,37-39).

Сім Святих Таїнств
Важко жити за десятьма Божими заповідями. Щоб допомогти нам зробити це,
Ісус Христос заснував нам Церкву і Святі Таїнства, через які ми отримуємо благодаті.
Сім Святих Таїнств:
1. Святе Таїнство Хрещення
2.

Святе Таїнство Миропомазання

3.

Святе Таїнство Євхаристії

4.

Святе Таїнство Покаяння

5.

Святе Таїнство Священства

6.

Святе Таїнство Подружжя

7.

Святе Таїнство Єлеопомазання

Із семи таїнств, Святе Таїнство Покаяння, Святе Таїнство Євхаристії, Святе
Таїнство Подружжя та Святе Таїнство Єлеопомазання можна отримувати більше, ніж
один раз.

Божа Благодать
Є два види благодаті. Освячуюча благодать робить нас святими і милими Богові.
Діюча благодать допомагає нам робити добро і уникати зла.

Шість правд віри
1. Є один Бог, що все створив і всім управляє.
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2. Бог є справедливий суддя, що за добро нагороджує, а за зло карає.
3. Є три Божі Особи: Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух; це є Пресвята Трійця.
4. Друга Особа Божа, Син Божий, став чоловіком і вмер на хресті задля нашого
спасення.
5. Людська душа є безсмертна.
6. Божа благодать є необхідна до спасення.

Шість церковних заповідей
1. Установлені свята святкувати.
2. У неділі і свята брати участь у Святій літургії.
3. Установлені пости постити.
4. Кожного року, бодай раз, у пасхальному часі, сповідатися і причащатися.
5. У заборонені часи весіль і забав не справляти.
6. Злих книжок і видань не читати.

Святе Таїнство Хрещення
Таїнства Хрещення здійснюють єпископ, священик або також і диякон. У разі
необхідності, будь-хто може законно хрестити. Вода ллється на голову особи, що
приймає хрещення. У той час як вода ллється, той, хто хрестить, промовляє тринітарну
формулу Хрещення: "Хрещається слуга Божий во ім'я Отця, Сина і Святого Духа.
Амінь".

П'ятидесятниця
Свято П'ятидесятниця відоме як "народження Церкви." У цей день Святий Дух
зійшов на апостолів, даючи їм ласки, необхідні для того, щоб іти і проповідувати
Євангеліє всім народам. Це одне із значень слова "католицька" – Церква, поширена по
цілій землі, тому вона називається також Універсальна або Вселенська.

Головні чесноти і протилежні їм гріхи:
1. Покора - Гордість
2. Поміркованість - Обжерливість
3. Чистота - Розпуста
4. Жертовність - Грошолюбство
5. Радість у Святому Дусі – Смуток, зневіра
6. Довготерпеливість - Гнів
7. Смиренномудрість - Марнославство

Сім дарів Святого Духа:
1. Мудрість
2. Розум
3. Рада
4. Мужність
5. Знання
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6. Побожність
7. Страх Божий

Додаток B - Основні молитви
Вервиця
Вервиця є однією з форм розважання і словесної молитви, зосереджена на подіях
життя Ісуса Христа і Марії.

Радісні Таїнства (в понеділок і вівторок)
 Благовіщення
 Відвідини св. Єлисавети
 Різдво Ісуса Христа
 Стрітення Господнє
 Віднайдення Ісуса в Храмі

Світлі Таїнства (в четвер)
 Богоявлення
 Чудо в Кані Галилейській
 Ісус проповідує Царство Боже
 Преображення Ісуса Христа
 Установлення Євхаристії

Страсні Таїнства (в середу і п’ятницю)
 Молитва на Оливній Горі
 Бичування Христа
 Терням Увінчання
 Хресна Дорога
 Розп’яття Ісуса Христа

Славні Таїнства (в суботу і неділю)
 Воскресіння
 Вознесіння
 Зіслання Святого Духа
 Успіння Пресвятої Богородиці
 Прослава Марії в Небі

Апостольський Символ Віри
Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його
Єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви
Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп’ятий, і помер, і був похований, і зійшов
у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога
Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
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Вірую в Духа Святого, святу вселенську Церкву, сопричастя Святих, відпущення
гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.

Нікейський Символ Віри
Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого
і невидимого.
І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця
народженого 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 судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця.
І в Духа Святого, Господа животворного, що від Отця і Сина ісходить; що з
Отцем і Сином рівнопоклоняємий 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.

Отче наш
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. Амінь.

Слава Отцю...
Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.

Ісусова молитва:
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного!

«Богородице Діво», «Радуйся, Маріє» і інші Богородичні молитви
Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна
ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса,
ізбавителя душ наших.
Радуйся Маріє, благодаті повна, Господь з Тобою; Благословенна Ти між
жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за
нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
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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 Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх синові
Твоєму і Богу нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.
(Великодній час) Ангел звістив Благодатній: Чистая Діво, радуйся! І знову кажу:
Радуйся! Твій Син воскрес на третій день із гробу і мертвих воскресив. Люди,
веселіться. Світися, світися, новий Єрусалиме! Слава бо Господня на Тобі засяяла.
Радій нині й веселися, Сіоне, а ти, Чиста Богородице, втішайся воскресінням Сина
твого.

Фатімська молитва
О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, збережи нас від пекельного вогню, провадь
на небо всі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Амінь.

Радуйся Цариця
Радуйся, Царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надіє,
радуйся. До Тебе кличемо ми - бідні, вигнані діти Єви; до Тебе шлемо наші зітхання,
наші жалі, наш плач, на цій долині сліз. Тож зверни, преласкава заступнице, свої
милостиві очі на нас і, після цього нашого вигнання, покажи нам Ісуса, блаженний плід
лона Твого. О ласкава, о люба, о солодка Діво Маріє!

Щоб ми були гідні прийняти благословення Ісуса Христа.
Господеві помолімося. Боже, якого Єдинородний Син, своїм життям, смертю і
воскресінням, заслужив для нас нагороду вічного життя, подай нам, благаємо тебе, хто
розважує над таїнствами Святої Вервиці Пресвятої Діви Марії, щоб ми змогли
наслідувати те, що вони містять і отримати те, що вони обіцяють, через Ісуса Христа,
Господа Нашого. Амінь.
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