Ukrainian

Стосовно: Підготовки дітей до Таїнств
Шановні батьки!
Цей лист розсилається англійською мовою і має на меті пояснити, як слід готувати дітей до таїнств. Оскільки
вашою рідною мовою є українська, ми також надсилаємо вам лист цією мовою.
Чи знали ви?
 Кожного року в католицькій школі ваша дитина дізнаватиметься про велику кількість аспектів своєї
католицької віри, у тому числі – про сім Таїнств.



Однак, у нашій єпархії, підготовка дітей до церемонії прийняття Таїнств завжди відбувається в парафії:


Підготовка до Першої Сповіді, а потім до Першого Причастя, відбувається, коли діти досягають
приблизно семирічного віку і ходять до другого класу;



Підготовка до Миропомазання відбувається, коли діти досягають віку приблизно 12 років і ходять
до шостого класу.

Підготовка людей до прийняття Таїнств є споконвічною традицією церкви. Формування віри – це процес, що
триває упродовж всього життя. Святі Таїнства – це рубежі, дороговкази у нашій мандрівці до віри. Вони, як
дорожні знаки, провадять нас на шляху до святості, постійно направляючи нас до Христа, і ведучи до нашого
остаточного місця призначення – Царства Небесного. Кожного разу, коли ми беремо участь в одному з цих святих
моментів, ми зустрічаємося з Христом. Більшість дітей, що відвідують католицькі школи, стають готовими
до Таїнств разом зі своїми однолітками, коли досягають певного віку, як зазначено вище.
Чи хочете ви, щоб ваша дитина приймала Таїнства: Перше Причастя чи Миропомазання? Чи готові ви їй
допомогти дотримуватися обіцянки, яку вона зробить під час Таїнства?
Ось як це зробити!
Батьки, Parish Name
та School Name
Це спільна праця і кожен має у ній свою роль:

беруть участь у підготовці дітей до католицького Таїнства.



Як батько чи мати, ви є першим вчителем віри для своєї дитини. Ви розповідаєте їй про Бога, показуєте
приклад своєю власною вірою та приводите дитину на службу.



Місце, в якому звершуються та зберігаються Таїнства, – це католицька парафія. Народ божий тут є
частиною Тіла Христового. Підтримування стосунків з парафіяльною громадою є невід’ємною
частиною вашого життя за вірою. Діти готуються приймати Святі Таїнства у парафіяльній церкві.




Якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина приймала Святі Таїнства, вам потрібно зареєструвати
дитину в парафії. Школа не бере участі у цьому процесі, хоча від імені церкви розсилає додому
інформацію про підготовку до Прийняття Святих Таїнств.

Католицька школа – це спеціальне місце, де діти дізнаються більше про Ісуса Христа, вчаться жити в
громаді, яка живе за вірою, а також розвивають та поглиблюють свій зв’язок з Христом.

Якщо ваша дитина не мала можливості отримувати Святі Таїнства у звичному віці, будь-ласка, зв’яжіться з
парафією для отримання подальшої інформації.
Ми Parish and School name
є завжди поруч з вами та вашими дітьми у цей незабутній час.
Щоб дізнатися більше, у тому числі одержати інформацію про мову проведення занять, будь ласка,
відвідайте сайт Parish name and website
.
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