
Normy chrześcijańskiej przyzwoitości

Aby zrozumieć wymagania dotyczące ubioru w Kościele
Palmariańskim ważne jest, aby pamiętać czasy kiedy

zabronione było przez prawdziwy Kościół (w tamtych czasach
kościół rzymski) wejście do kościołów w ubraniu niezgodnym

z normami chrześcijańskiej przyzwoitości.
Kościół Palmariański, teraz prawdziwy Kościół Chrystusa,
wymaga, aby wszyscy jego wierni, a także ci, którzy nie są
wiernymi, wchodzili do kościoła ubrani zgodnie z normami

chrześcijańskiej przyzwoitości.
Niektórzy mogą powiedzieć, że czasy się zmieniają i musimy

dostosować się do tych zmian, także w sposobie ubierania się.
Jednak my musimy pokazać ludzkości, że to nie Bóg musi się

dostosować do mody człowieka, ale człowieky musi
dostosować się do praw narzuconych przez Boga.

Nie do pomyślenia jest, aby mogło podobać się Bogu, że
ludzie wchodzący do kościoła nie pr zestrzegają

normchrześcijańskiej przyzwoitości; wręcz przeciwnie, to Go
bardzo obraża.

Aby uniknąć wchodzenia do kościoła ludzi nieprzyzwoicie
ubranych Kościół Palmariański korzysta z pewnych ogólnych

norm, których należy przestrzegać aby
wejść na teren Palmarianów i do ich kaplic.



Koszule
Będą z długimi rękawami
sięgającymi do nadgarstka,
całkowicie zapięte, łącznie
z kołnierzem, tak aby
ramiona i klatka piersiowa
były całkowicie zakryte co
najmniej do nasady szyi.
Ponadto koszule nie mogą
być dopasowane,
przezroczyste ani
prześwitujące.

dla mężczyzn
Spodnie
Mężczyźni zawsze będą nosić długie
spodnie. Nie mogą być ściśle przylegające,
przezroczyste ani przeświecające.
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Skarpety
Niezależnie od wieku
mężczyźni są zobowiązani
do noszenia skarpet, które
zakrywają przynajmniej kostkę.
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Włosy
Nie mogą być długie, farbowane ani sterczące do
góry... Mężczyźni nie mogą też nosić wisiorków,
żadnego rodzaju piercingu, ani mieć tatuaży.

Dla tych poniżej
czternastu lat
Mogą używać krótkich
spodni zakrywających
kolana, ale we wszystkim
innym będą przestrzegać
tych samych zasad co
dorośli.



Buty
Buty sportowe nie mogą być
noszone na terenie El Palmar,
a tym bardziej w kościele.
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Odzież dżinsowa
Odzież dżinsowa nie jest
dozwolona na terenie El Palmar.

Wzory, napisy i loga
Zabrania się noszenia odzieży wierzchniej z
wszelkiego rodzaju dużymi napisami, wzorami
(zwierzęta, samochody ...) lub logami marek.

Nakrycie głowy
Aby wejść do Świętego Miejsca przy
Lentyszku, mężczyźni muszą mieć odkrytą
głowę.



Spódnice
Nie mogą to być spódnice
proste lub rurkowe, nie mogą też
być ściśle dopasowane,
przezroczyste lub prześwitujące
i muszą być dostatecznie długie,
aby kolano nie było widoczne,
także podczas siedzenia. Nie
mogą mieć żadnych rozcięć.

dla kobiet
Sukienki
Muszą być z długimi rękawami
sięgającymi do nadgarstka i zakrywać
przynajmniej do nasady szyi, aby
wykluczyć jakikolwiek niski dekolt.
Nie mogą być ściśle przylegające,
przezroczyste ani przeświecające i muszą
być dostatecznie długie, aby kolano nie
było widoczne, także podczas siedzenia.
Nie mogą mieć żadnych rozcięć.
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Bluzki
Muszą być z długimi rękawami sięgającymi
do nadgarstka, a poza tym zakrywać
przynajmniej do nasady szyi, aby wykluczyć
jakikolwiek niski dekolt. Nie mogą być ściśle
przylegające, przezroczyste ani
przeświecające.



Pończochy
Kobiety muszą nosić
pończochy sięgające co
najmniej do kolan lub rajstopy
z dowolnego materiału.

Dla tych poniżej
czternastu lat
Będą nosić przynajmniej skarpetki, a we
wszystkim innym będą przestrzegać tych
samych zasad co dorośli, jeśli sobie tego
życzą, mogą też nosić pończochy lub
rajstopy.
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Welon
Aby wejść do Świętego Miejsca przy
Lentyszku, kobiety muszą mieć głowę
zakrytą welonem.
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Wzory, napisy i loga
Zabrania się noszenia odzieży
wierzchniej z wszelkiego rodzaju dużymi
napisami, wzorami (zwierzęta,
samochody ...) lub logami marek.

Spodnie
W żadnym wypadku kobiety nie mogą
nosić spodni, ponieważ ta część
garderoby jest odpowiednia dla
mężczyzn.

Buty
Buty sportowe nie mogą
być noszone na terenie
El Palmar, a tym bardziej
w kościele.

Odzież dżinsowa
Odzież dżinsowa nie jest dozwolona na
terenie El Palmar.


