
 
ЦЕРКВА – ЦЕ ОБРАЗ БОГА 

 

Церква не має іншого світла, ніж світло Христа;  
ККЦ 748 

1. Які два значення має слово «Церква»? 
 
 
 

2. Поясни, чому Церкву називають католицькою? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. Прочитай наведені вірші зі Святого Письма. Що пророки і 
сам Христос казали про Церкву? 

Дан	2,	44 Зах	6,	13 Мт	16,	18
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ЦЕРКВА

«І дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий , ясний, вісон же – 
це праведність святих». 

Одкр 19, 8 



4. Прочитай Одкр 19, 7-9.  Встав пропущені слова. 

Радуймося і веселімося і віддаймо славу Йому, бо 
настав ________________________________ і 
дружина Його приготувалася. І дано їй, щоб 
одягнулася у вісон _____________________________ 
________________________________, вісон же- це 
праведність святих. І сказав мені: 
«___________________________: Блаженні ті, що на 
шлюбну вечерю _________________________ 
покликані». І говорить мені: «Це є __________ Божі».

З	ким	порівнюється	Господня	Церква	згідно	цього	фрагменту? 
____________________________________________________________ 

Пригадай,	яке	таїнство	відкриває	нам	двері	до	Церкви?	
____________________________________________________________ 

5. Як Христос заснував Церкву? Зазнач цифрами правильну 
послідовність: 
 

Зробив Ап. Петра Папою Римським 
 

Зібрав учнів та натовп людей, навчаючи про Царство 
 

Вибрав 12 апостолів, які продовжили Його справу 

Запис у зошит 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 



ЛІТУРГІЙНА, ПАРАЛІТУРГІЙНА  
ТА ПРИВАТНА МОЛИТВА 

 

Традиція християнської молитви є однією з форм зростання 
Передання віри.  

ККЦ 2651 

1. Поясни, що означають терміни: 

Літургійна	молитва 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Паралітургійна	молитва 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Приватна	молитва 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. Прочитай ККЦ 1674-1676. Познач, які різновиди народної 
побожності там описані: 

НАРОДНА ПОБОЖНІСТЬ 
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«Не кожний, хто промовляє до Мене: Господи! Господи! –ввійде в 
Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на 

Небі». 
Мт 7, 21 



3.  Розгадай кросворд: 

По гор. 
1.	Молитва,	що	вміщає	в	себе	елементи	народної	побожності.	
3.	Стиль	побудови	храмів	та	соборів.	
6.	Частина	Літургії,	що	перекладається	як	«подяка».	

По верт. 
2.	Молитва	спільноти,	що	містить	прохання	і	подяку	Богові.	
4.	Яка	молитва	відбувається	під	час	Літургії	та	містить	
епіклезу?	
5.	Які	біблійні	тексти	найбільше	зустрічаються	у	Літургії	Годин?	

Запис у зошит 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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БІЛЯ ДЖЕРЕЛ МОЛИТВИ 
 

Молитва не зводиться до спонтанного поруху, викликаного 
внутрішньою спонукою: щоб молитися, треба хотіти молитися. 
Недостатньо також знати, що говориться у Писанні стосовно молитви: 
треба ще вчитися молитви.  

ККЦ 2650 

1. Заповни схему: 

Джерела молитви 
 
 

 
 

 

2. Твоє щоденне життя є джерелом молитви. Напиши, як це 
відбувається. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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«Надіявся на Господа я твердо, і Він нахиливсь до мене й 
вислухав моє благання». 

Пс 40, 2 



3. Напиши свої роздуми та свою мету щодо поліпшення якості 
своїх молитов. 
 

 

 

Запис у зошит 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Як	можеш	поліпшити	свої	
молитви?

Як глибоко? 
(див. Євр 5, 7) 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Моя мета: 

Як часто? 
(див. 1 Сол 5, 17) 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Як довго? 
(див. 1 Сам 1, 12) 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Моя мета: Моя мета: 


