
 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

   АДОРАЦІЇ  

Пропозиція проведення щомісячної (січень-червень) адорації (поклоніння Пресвятим 

Дарам) за участю сімей, в рамках підготовки до Всесвітньої зустрічі сімей з Папою 

Франциском у Римі 22-26 червня 2022р.1 

 

ЛЮТИЙ 2022 

 

 

 

 ЛЮБОВ У СІМ'Ї: ПОКЛИКАННЯ І ШЛЯХ ДО СВЯТОСТІ. 

 

 

 

 

 
1 Пропозиція від Комісії Душпастирсва Родин РКЦ в Україні.  

Переклад з польської мови: Materiały do prowadzenia adoracji przygotowujących do X Światowego Spotkania Rodzin z 

papieżem Franciszkiem w dniach 22.06 - 26.06 2022 roku w Rzymie (styczeń - czerwiec 2022), Miłość rodzinna: powołanie i 

droga świętości. Marta i Henryk Kuczajowie. 



Загальний план адорації 

I. Вступ 

II. Розважання над Словом Божим у тиші  [3 хвилини] 

III. Роздуми над питаннями до фрагментів з Amoris Laetitia [3x3 хвилини] 

IV. Тиха адорація  з висвітленою, або прочитаною думкою з Amoris 

Laetitia [10 хвилин] 

V. Молитва подяки, прохання, перепрошення та прославлення 

VI. Молитва святого розарію [1 десяток] 

VII. Молитва за подружжя та сім'ю (молитва подружжя) 

VIII. Індивідуальне благословення наречених, подружжів та всіх сімей 

Практична інформація  

Ведучі: 

- Священник 

- Вірянин I (Чоловік) 

- Вірянин II (Дружина) 

- Сім'я - молитва Розарію 

- Священник 

 

Перебіг/Хід 

- Представити у видному для всіх місці офіційне зображення Х Всесвітньої зустрічі сімей 

в Римі, ікону авторства Marko Ivana Rupnika в надрукованій версії, чи за допомогою 

проектора або дисплея або Ікону Святого Сімейства.  

 - Виставлений (на час адорації) перед вівтарем, поруч з клячником (генофлекторієм), або 

за клячником священника, два клячника мають бути оздоблені як в день шлюбу як символ 

таїнства подружжя (для практичного використання під час індивідуального 

благословіння). 

 

Щодо оформлення 

- адорація має відбуватися з належною дбайливістю і мати урочистий характер, з 

окадженням Пресвятого Таїнства і Євангелія, з якого буде прочитане Слово Боже. 



 

I. Пісня: “О, преклоніть коліна, люди всього світу”  

• Виставлення Пресвятих Дарів 

Передмова:  

(Вірянин I)  

Господи Ісусе, ми згадуємо Оливний сад, який називається Гетсиманським, і сказані там зі 

смутком Твої слова до Петра: "Отож і однієї години не спромоглися чувати зі Мною?". 

Сьогодні, в рамках приготування до Х Всесвітньої Зустрічі Сімей, яка відбудеться в 

червні цього року в Римі, хочемо одну годину бути біля Тебе і  адорувати Тебе, укритого 

під постаттю хліба у Пресвятому Таїнстві. 

Наш Відкупителю та Визволителю, під час цієї адорації хочемо, як під час Останньої 

Вечері вчинив Твій улюблений учень св. Йоан, схилити голову на Тобі на груди і 

прилинути до Твого милосердного Серця. Вслухаючись в слова св. Павла з листу до 

Ефесян, а також молячись і співаючи, прагнемо розпочати з Тобою діалог любові про нас 

самих, наші подружжя та сім'ї. 

В хвилинах тиші, прагнемо споглядати таємницю подружжя, щоб наново відкрити велич, 

красу, дар і святість Таїнства Подружжя. 

Господи Ісусе, стоячи перед Тобою на колінах і вдивляючись в Твою Євхаристійну 

присутність хочемо вчитися дивитись на чоловіка, дружину, дітей, батьків, бабусь і 

дідусів Твоїми очима . 

Милосердний Отче, перебуваючи перед Твоїм Єдинородним Сином і віддаючи Йому 

честь і славу ми просимо Святого Духа, щоби вчинив нас здібними до милосердної 

любові, лагідної, що не задумує зла, у все вірить, все зносить, все перетерпить і ніколи не 

переминає. 

 

II. Читання Слова Божого з Євангелія і роздуми в тиші. 

(Вірянин II) 

Вслухаючись в слова Євангелії св. Апостола Павла з Послання до Ефесян розважаймо в 

тиші власного серця, наскільки ми наслідуємо Христа в наших подружжях. 

(Священник) 

З Послання св. Апостола Павла до Ефесян (Еф 5, 25-33) 



“Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив Церкву й віддав себе за неї, щоб її 

освятити, очистивши водяною купіллю в слові, щоби поставити її собі славною Церквою, 

яка не має ні плями, ні вади, і нічого такого подібного, але щоб вона була свята й 

непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин, як власні тіла. Хто любить свою 

дружину, той і себе любить. Адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє 

його, як і Христос Церкву, бо ми — члени Його тіла. Тому чоловік залишить батька й 

матір та приліпиться до своєї дружини, і будуть обоє одним тілом. Це велика таємниця, 

адже я говорю про Христа й Церкву. Тож кожний з вас нехай любить свою дружину, як 

себе самого, а дружина нехай боїться свого чоловіка" 

[Роздуми Слова Божого (3 хвилини)] 

 

III. Читання уривків з Amoris Laetitia і роздуми над поставленими питаннями 

A.  

(Вірянин II)  

З адгортації AMORIS LAETITIA (РАДІСТЬ ЛЮБОВІ) (під тиху фонову музику) 

Подружжя – цінний знак, бо "коли чоловік і жінка вінчаються, то Бог ніби 

«відображається» в них, витискає на них свої риси й незгладиму печать своєї любові. 

Подружжя – ікона Божої любові до нас. Бо насправді Бог також є сопричастям: три 

Особи – Отець, Син і Святий Дух – живуть споконвіку і вічно житимуть у досконалій 

єдності. І саме це є таїною подружжя: Бог творить із подружньої пари одне буття" 

(AL 121) 

(Вірянин I) 

Що є ознакою єдності в нашому подружжі та сім'ї? 

ТИША (3 хвилини) 

 

В. 

 (Вірянин II) 

З адгортації  AMORIS LAETITIA (Радість любові) (під тиху фонову музику) 

"Після любові, яка єднає нас з Богом, подружня любов є «найбільшою дружбою» Ця 

єдність має всі атрибути доброї дружби: бажання добра іншій людині, взаємність, 

інтимність, ніжність, стабільність, взаємне уподібнення через спільне життя. Але 

подружжя до цього додає ще й нерозривну виключність, яка виражається у стабільному 

проекті ділити й будувати разом своє життя." (AL123) 

(Вірянин I) 

Які жести ніжності виявляємо одне одному в подружжі та сім'ї? 

ТИША (3 хвилини) 



C. 

 (Вірянин II)  

З адгортації  AMORIS LAETITIA (Радість любові) (під тиху фонову музику) 

Окрім того, подружжя – це дружба разом із пристрастю, але спрямована завжди до щораз 

міцнішої та інтенсивнішої єдності. Але «шлюб установлений не лише для народжування», 

але щоб «взаємна любов членів подружжя проявлялась, розвивалася й дозрівала 

належним чином. Ця особлива дружба між чоловіком і жінкою лише в подружньому 

зв’язку охоплює всю людину. І саме через те, що охоплює всю людину, є виключною, 

вірною і відкритою на нове життя. Все спільне, також і сексуальна сфера, але завжди у 

взаємній пошані. ІІ Ватиканський Собор виразив це так: «Така любов, поєднуючи 

одночасно людське і божественне, веде подружжя до добровільного та взаємного 

дарування себе одне одному, що проявляється в ніжних почуттях і ділах та пронизує все 

їхнє життя" (AL 125) 

(Вірянин I) 

Що конкретно робимо для того, щоб подружжя і сім'я, в якій ми живемо, 

супроводжувалися радістю любові? 

ТИША (3 хвилини) 

Пісня: “Misericordias Domini” 

 

IV.  Адорування в тиші (10 хвилин) роздуми над уривком прочитаного тексту з 

Amoris Laetitia 

(Священник) 

Зараз час на десятихвилинну адорацію в тиші. 

[Відображення, або ж читання тексту нижче] 

“Любов має виявлятися радше у вчинках, ніж у словах». У такий спосіб може показати 

всю свою плідність і досвідчити радість дарування, шляхетність і велич дарувати себе 

без міри, не вимагаючи нагороди, лише ради задоволення давати й служити.” (AL 94) 

Пісня:  “Ісус, Ісус, Ісус…” 

 

 

 



V. МОЛИТВА ПОДЯКИ, ПРОХАННЯ, ПЕРЕПРОШЕННЯ I ПОХВАЛИ 

(Вірянин I) 

БУДЕМО ПОВТОРЮВАТИ: Дякуємо Тобі, наш Спасителю 

(УСІ ВІРЯНИ): Дякуємо Тобі, наш Спасителю 

- за таїнство Подружжя 

- за те, що покликав нас до любові 

- за кожну прекрасну мить життя 

- за дар чоловіка / дружини 

- за друзів 

(Священник) 

Дякую Тобі, наш Спасителю 

- за подружжя, вірні священному подружньому завіту 

(Вірянин II) 

Будемо повторювати усі разом: Перепрошуємо Тебе, наш Відкупителю 

(УСІ ВІРЯНИ): Перепрошуємо Тебе, наш Відкупителю 

- за злочини проти подружньої чистоти 

- за відсутність емпатії в сім'ї 

- за недооцінення благодатей, що несе таїнство Подружжя 

- за мовчання, коли потрібно було захищати правду про подружжя і сім'ю 

- за будь-яку корисливість інтересів у подружніх і сімейних відносинах  

 

(Священник)  

Перепрошую Тебе, наш Спасителю 

- За кожну помилку\невдачу в пастирському служінні подружжям і сім'ям 

(Вірянин I) 

Будемо повторювати усі разом: Просимо Тебе, любий Господи 

(УСІ ВІРЯНИ): Просимо Тебе, любий Господи 

- - про мудрість у реалізації цілей подружжя 

- про терпеливість у слабкостях чоловіка / дружини 

- про розсудливість у прийнятті життєвих рішень 

- про звільнення від ревнощів і підозр  

- про здатність любити навіть тоді, коли самі не відчуваємо любові 



 

(Священник) 

Прошу Тебе, любий Господи 

- про здатність і бажання допомоги подружжям і сім'ям будувати домашні церкви 

 

(Вірянин II) 

Будемо повторювати усі разом: Прославляємо Тебе, наш Царю. 

(УСІ ВІРЯНИ): Прославляємо Тебе, наш Царю. 

- - у святому таїнстві Подружжя 

- у святому чоловікові/дружині 

- у вченні Церкви про подружжя і сім'ю 

- у тих, хто, згідно з Твоїм задумом, служить подружжям і сім'ям 

- в існуючих у Церкві спільнотах, що формують подружжя і сім'ї 

 

(Священник) 

Прославляю Тебе, наш Царю 

- в красі, правді і святості покликання до життя в подружжі і сім'ї 

 

Пісня: «Гідний, є гідний наш Бог…» 

 

VI. МОЛИТВА РОЗАРІЮ 

(в намірах осіб зранених у подружжі і сім'ї) 

 

(Сім'я) 

II скорботна таємниця Святого Розарію: Бичування Господа Ісуса 

Подібно, як у випадку з Господом Ісусом, бичування передувало хресній дорозі і смерті , 

так і в заподіянні духовних, психічних і фізичних ран подружжю, передує розп'яття 

любові одне одного і часто призводить до розпаду подружжя і сім'ї. Множення 

страждань бичуванням, які пережив Христос є чимось нелюдським і ніколи не повинно 

існувати у жодних стосунках, а тим більше в стосунках таїнства Подружжя. 

 

 

 



Знак хреста 

Отче наш... 

10 разів Радуйся Маріє 

Слава Отцю... 

О, Маріє, без гріха первородного зачата... 

 

VII. МОЛИТВА ПОДРУЖЖЯ ДО МИЛОСЕРДНОГО ОТЦЯ 

 

Милосердний Отче, 

Святий Боже - Творче неба і землі, 

котрий Живим Полум'ям Любові об'єднав нас в одне. 

Дякуємо: 

Через Непорочне Серце Твоєї і нашої Матері, Діви Марії 

за життя, любов, милосердя і дар таїнства Подружжя. 

 

Перепрошуємо: 

За кожне відхилення від Твого плану любові щодо нас, 

яке зранило Твоє Пресвяте Серце. 

Просимо: 

Допоможи нам зберегти наші серця чистими, 

щоб ми могли виконати задум любові, яким є наше подружжя. 

Обіцяємо: 

залишатися вірними, щоб наша любов постійно зростала 

і все більше свідчила таємницю Божого сопричастя, 

в якому живеш зі своїм Сином у Святому Дусі повсякчас. 

Амінь. 

 

VIII. Індивідуальне благословіння подружжів і цілих сімей, що беруть участь в 

адорації 

(під музичний акомпанемент).  

(Сім'ї, подружні пари, наречені i одинокі особи підходять до сходинок вівтаря, стають на 

коліна і приймають благословення Пресвятими Дарами) 

Загальне Благословення 

Пісня: “Хай буде слава, любов і поклоніння…” 

• Закінчення виставлення Пресвятих Дарів 


