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ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ  

для проведення Х Всесвітньої Зустрічі Сімей у парафіях 

«Любов у сім’ї: покликання і шлях до святості»  

19-26 червня 2022 р. 
 

Зміст: 

1. Вказівки для душпастирів 

2. Неділя (19 червня) – програма в парафії 

- Лист Єпископів України до родин 

- Пропозиція запрошення до участі у ВЗС в парафіях  

 

3. Четвер (23 червня) – «ЛЮБОВ У СІМ’Ї» –  Урочистість народження Святого Йоана    

         Хрестителя – програма в сімейному колі  

- Конспект для проведення зустрічі в сімейному колі 

- Думки до проповіді на Святій Літургії  

 

4. П’ятниця (24 червня) –  «СІМ’Я – МІСЦЕ ВІДКРИТТЯ ПОКЛИКАННЯ» - Урочистість  

       Пресвятого Серця Ісуса – програма в парафії  

- Іспит сумління для подружжя і Таїнство примирення 

- Молебень до Пресвятого Серця Ісуса з молитвою за родини  

- Думки до проповіді на Святій Літургії  

5. Субота (25 червня) – «СІМ’Я – ДОРОГА ДО СВЯТОСТІ» –  програма в парафії  

           або в деканаті  

- Текст адорації Пресвятих Дарів (для сімей)  

- Ідеї на проведення «Дня сім’ї у парафії чи деканаті»  

- Думки до проповіді на Святій Літургії  

 

6. Неділя (26 червня) - «МІСІЯ СІМ’Ї – БУТИ ПОСЛАНИМИ»  – програма в парафії або  

               в дієцезіальному санктуарії  

- Текст відновлення подружньої присяги 

- Молитва вірних на Святу Літургію 

- Благословення сімей  

- Молитва «Ангел Господній» у єдності з Папою Франциском 

- Думки до проповіді на Святій Літургії  
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1. ВКАЗІВКИ ДЛЯ ДУШПАСТИРІВ  

 

✓ Як виникла ідея проведення Всесвітньої Зустрічі Сімей в парафії? 

 22-26 червня 2022 року Церква в особі Святішого Отця Франциска запрошує нас до 

участі у Х Всесвітній Зустрічі Сімей, яка за участю делегатів з різних країн відбудеться в 

Римі.  На відміну від попередніх таких подій, цього року на прохання Папи місцем зустрічі 

усіх родин мають бути парафії та дієцезії.  

 Щоб перебувати в єдності зі Вселенською Церквою, Комісія у справах Душпастирства 

родин при Конференції єпископів РКЦ, враховуючи вказівки Апостольського Престолу, 

підготувала пропозиції програми проведення Всесвітньої Зустрічі Сімей у наших парафіях.  

 

✓ Як користуватися матеріалами? 

Запропоновані в цьому довіднику матеріали ви можете використати повністю або частково, 

адаптуючи до Ваших можливостей та умов. У додатку знаходяться тексти, які призначені до 

друку. 

 

✓ Як організувати ВЗС в парафії чи деканаті?  

Заздалегідь опрацювати програму ВЗС у вашій парафії, залучаючи до цього активних 

парафіян зі спільнот і не тільки. Програму деяких днів (напр., субота чи неділя) можна 

виконати разом з іншими парафіями чи з цілим деканатом у вибраній парафії.   

Важливо в неділю (19 червня) ознайомити парафіян із планом подій для родин на 

найближчий тиждень та роздати їм запрошення з цим планом. Також потрібно роздрукувати 

конспект зустрічі в сімейному колі (яку мають провести в четвер удома).  

Якщо ви не плануєте робити свого плакату про подію, то розмістить наш, додаючи власну 

програму (плакат та логотип в окремому файлі).  

  

✓ Онлайн-ресурси висвітлення події. 

Загальна інформація доступна на всіх католицьких ресурсах.  

На сайті Родина https://www.rodyna.org.ua/category/bible-church/220622/, у рубриці Х 

Всесвітня Зустріч Родин (висвітлюється логотип), можна буде знайти всі допоміжні 

матеріали Комісії. Також буде розміщене відео конференції для прослуховування в 

сімейному колі.  

Кожного дня (23-26.06) Телебачення EWTN https://ewtn.org.ua  та Радіо Марія будуть 

транслювати Службу Божу з вибраної парафії в Україні.  

Посилання на офіційні сайти організаторів ВЗС у Римі 22-26.06.2022   

www.romefamily2022.com,  https://www.romefamily2022.com/it/programma/ 

  

https://www.rodyna.org.ua/category/bible-church/220622/
https://ewtn.org.ua/
http://www.romefamily2022.com/
https://www.romefamily2022.com/it/programma/
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2. НЕДІЛЯ (19 червня) - програма в парафії  

 

ЛИСТ ЄПИСКОПІВ УКРАЇНИ ДО РОДИН  

Лист бажано прочитати на Службі Божій на початок парафіяльних оголошень, також можна його 

роздрукувати для парафіян і дати разом із запрошенням та програмою.  

Текст листа згодом буде надісланий через курію. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ВЗС В ПАРАФІЯХ  

 

Дорогі родини нашої парафії! 

 Щиро запрошуємо вас взяти участь у X Всесвітній Зустрічі Сімей «Любов у сім’ї: 

покликання і шлях до святості», яку в цьому році Папа Франциск запропонував провести в 

парафіях, щоб якомога більше родин могли укріплюватися у вірі та любові. З 22 по 26 червня в 

Римі Папа зустрінеться з представниками родин з усього світу, також з України, а ми будемо 

єднатися з ними через молитву та деякі заходи, які проведемо в нашій парафії та вдома. 

Запрошуємо до участі всіх – і старших і молодших – незалежно від вашої нинішньої сімейної 

ситуації. Якщо ваші рідні зараз не з вами, запросіть їх єднатися через інтернет. Заохочуємо у цей 

нелегкий для нас час відкритися на благодаті, якими Бог хоче обдарувати вас у ці дні. 

 Нижче розміщуємо програму того, що відбуватиметься у ці дні в парафії, та конспект 

зустрічі для проведення в сімейному колі в четвер. Також знайдете посилання на сайти, де 

можна слідкувати за проведенням ВЗС в Україні та в Римі. 

 

З благословенням та надією на зустріч, 

настоятель парафії …… 
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3. ЧЕТВЕР (23 червня) – «ЛЮБОВ У СІМ’Ї» - Урочистість народження Святого Йоана  

      Хрестителя – програма в сімейному колі   

 

КОНСПЕКТ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧІ У СІМЕЙНОМУ КОЛІ  

 Важливо заохотити сім’ї в цей день приділили увагу одне одному. Якщо вони не зможуть 

провести зустріч цього дня, можуть це зробити пізніше. Конспект потрібно роздрукувати і дати 

родинам в парафії, та вказати сайт, де також зможуть його прочитати. 

https://www.rodyna.org.ua/category/bible-church/220622/ 

 Конспект для друку у додатку. 

 

ДУМКИ ДО ПРОПОВІДІ НА СВЯТІЙ ЛІТУРГІЇ  

Згодом будуть надіслані через курію окремим файлом  

 

 

 

 

 

 

 

4.  П’ЯТНИЦЯ  (24 червня) – «СІМ’Я – МІСЦЕ ВІДКРИТТЯ ПОКЛИКАННЯ» -   

   Урочистість Пресвятого Серця Ісуса – програма в парафії  

 

ІСПИТ СУМЛІННЯ ДЛЯ ПОДРУЖЖЯ І ТАЇНСТВО ПРИМИРЕННЯ 

Якщо є можливість, можна запланувати час на іспит сумління в храмі, а якщо ні, то заздалегідь 

запропонувати зробити це вдома (можна роздрукувати текст і дати в неділю, див. у Додатку) 

 

 

МОЛЕБЕНЬ ДО ПРЕСВЯТОГО СЕРЦЯ ІСУСА З МОЛИТВОЮ ЗА РОДИНИ  

Згодом буде надісланий через курію окремим файлом  

 

 

ДУМКИ ДО ПРОПОВІДІ НА СВЯТІЙ ЛІТУРГІЇ  

Згодом будуть надіслані через курію окремим файлом  

  

https://www.rodyna.org.ua/category/bible-church/220622/
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5. СУБОТА (25 червня) - «СІМ’Я – ДОРОГА ДО СВЯТОСТІ» – програма в парафії  

          або в деканаті  

АДОРАЦІЯ ДЛЯ СІМЕЙ  

Адорацію можна запланувати у будь який час дня. До читання адорації бажано задіяти мирян. 

Текст адорації у додатку. 

 

 

ІДЕЇ НА ПРОВЕДЕННЯ «ДНЯ СІМ’Ї У ПАРАФІЇ ЧИ ДЕКАНАТІ»   

 Добре було б організувати такі заходи, які б допомогли родинам не тільки спільно 

молитися але й інтегруватися, поділитися досвідом, разом святкувати. Елементи святкування 

можна також перенести на неділю. Коли є програма виключно для дорослих, тоді необхідно 

подбати про програму для дітей. Зі списку нижче поданих ідей, можете вибрати ті, які вам 

підходять.  

✓ Служба Божа 

✓ Адорація 

✓ Конференція (можна запросити якогось фахівця або разом переглянути відео) 

✓ Свідчення сімей про їх життя з Богом 

✓ Завдання для праці в групах 

✓ Аґапа (святковий почастунок) 

✓ Виїзд на природу 

✓ Концерт 

✓ Інтеграційні забави, конкурси 

✓ Парафіяльний фестин  

✓ Та інше 

 

 

ДУМКИ ДО ПРОПОВІДІ НА СВЯТІЙ ЛІТУРГІЇ  

Згодом будуть надіслані через курію окремим файлом  
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6. НЕДІЛЯ (26 ЧЕРВНЯ) - «МІСІЯ СІМ’Ї – БУТИ ПОСЛАНИМИ» - програма в парафії  

        або в дієцезіальному санктуарії  

ВІДНОВЛЕННЯ ШЛЮБНОЇ ПРИСЯГИ 

Безпосередньо після проповіді відбувається сповідування віри та відновлення шлюбної 

присяги.  

Священник, якщо є місце, нехай запросить подружні пари, що зв’язані узами Таїнства 

подружжя разом із їхніми дітьми на середину храму або на місце поблизу вівтаря.  До 

відновлення подружньої присяги запрошуємо всіх, хто поєднаний Таїнством подружжя, 

також і тих, які знаходяться на Літургії без свого чоловіка або своєї дружини.   

Текст для використання під час Літургії у додатку. 

 

МОЛИТВА ВІРНИХ 

Текст для друку у додатку. 

 

БЛАГОСЛОВЕННЯ СІМЕЙ 

На закінчення Служби Божої запрошуємо усіх присутніх у храмі родинами підходити до 

благословення, яке буде уділяти священик. У цей час лунає відповідна пісня.  

Текст благословення у додатку. 

 

МОЛИТВА «АНГЕЛ ГОСПОДНІЙ» У ЄДНОСТІ З ПАПОЮ ФРАНЦИСКОМ 

Якщо є можливість можна включити пряму трансляцію з Риму молитви «Ангел Господній», під 

час котрої Папа буде уділяти усім родинам світу спеціального благословення. Варто про це 

наголосити в парафії.  

 

ДУМКИ ДО ПРОПОВІДІ НА СВЯТІЙ ЛІТУРГІЇ  

 Згодом будуть надіслані через курію окремим файлом   
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КОНСПЕКТ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧІ У СІМЕЙНОМУ КОЛІ 

(в четвер 23 червня)) 

• Якщо на цей момент члени сім’ї не разом, то домовитися про конкретну годину зустрічі он-лайн 

для спільної молитви та спілкування.  

• Вдома спільно прослухайте відеоконференцію на тему «Що будує любов у сім’ї» єпископа 

Віталія Кривицького та подружньої пари або конференцію для подружжя отця Романа Лаби. 

Посилання на конфереції: https://www.rodyna.org.ua/category/bible-church/220622  

✓ Поділіться своїми думками на основі запитань, поставлених під час конференції. 

 

СПІЛКУВАННЯ З УСІМА ЧЛЕНАМИ СІМ’Ї  

➢ Для кращого спілкування в родині прочитайте правила спілкування і намагайтеся їх 

дотримуватися:  

 1. Говоримо по черзі.  

 2. Коли один говорить, всі уважно слухають, не перебивають, не коментують, не 

оцінюють.  

➢ Завдання для кожного члена сім’ї.  

Коли ти згадуєш добрі хвилини, моменти, події із своїми рідними та сім’єю, яке фото з 

вашого сімейного альбому (або твоє особисте) тобі спадає на думку? Якщо можеш це фото 

зараз відшукати і взяти в руки або знайти у телефоні, то зроби це, а якщо ні, то згадай, 

описуючи його усно. Кожен по черзі розповідає про вибране ним фото (Чому тобі 

запам’яталося це фото? Яку подію, людей воно тобі нагадує?) 

 

СПІЛЬНА МОЛИТВА 

➢ Приготуйте Святе Письмо (якщо є, то для кожного), свічку, хрест або ікону, молитовники з 

Літанією до Серця Ісуса. 

Впровадження:  Якщо є можливість, то кожен заздалегідь може відкрити собі цей 

фрагмент Слова Божого. Слово Боже – добре було б, щоб його прочитав батько або хтось 

з дорослих – будемо слухати стоячи. Після прочитаного побудемо хвилинку в тиші, щоб 

кожен міг задуматися, що через це Слово Бог сьогодні говорить мені. Потім хто хоче зможе 

сказати, яке Слово Боже до нього промовило сьогодні найбільше, що звернуло увагу.  

Коли вже всі готові до молитви, встаньте, зробіть на собі знак Хреста, запаліть свічку зі 

словами: 

Ведучий: Світло Христа 

Усі: Богу подяка. 

Попросіть Святого Духа, щоб допоміг вам зосередитися на цій молитві, на уважному 

слуханні Божого Слова. Можете помолитися молитвою Отче наш.  

Ведучий: Послухаймо уважно, що Бог хоче сьогодні сказати кожному з нас через Своє Слово 

Ведучий: Читання з послання святого Павла Апостола до Ефесян (4, 1-7, 17-32)  

На закінчення говорить: 

Слово Боже 

Усі: Богу подяка 

Усі сідають і в тиші думають над почутим Словом Божим. Хто бажає, може поділитися 

з іншими цим Божим Словом. 

 

https://www.rodyna.org.ua/category/bible-church/220622
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➢ Спонтанна молитва (Заохотьте усіх домашніх, щоб включалися у спільну спонтанну 

молитву. Спочатку подякуймо Богу за Його Слово, за наших рідних, за все добро, яким Бог 

нас обдаровує в нашій сім’ї, Церкві, країні, світі…): 

Дякую Тобі, Боже за …….   (всі повторюють: Дякуємо Тобі, Боже) 

(коли вже всі висловили свою подяку, звернімося до Бога з проханнями) 

Прошу Тебе, Боже….  (всі повторюють: Прошу Тебе, Боже) 

Тепер помолимося Літанію до Серця Ісуса. Це молитва, в якій звертаємося до Ісуса, 

усвідомлюючи, ким є для мене, для нас Бог, Який дуже нас любить. Вдумаймося в ці заклики. 

Може хтось один зачитувати заклики, а всі відповідати. Добре, якщо діти мають свої 

молитовники і можуть відкрити в них літанію, щоб з них разом молитися. 

Літанія до Серця Ісуса (у молитовнику) 

А зараз в молитві хочемо – кожен зокрема і всі разом – віддатися люблячому Пресвятому 

Серцю Ісуса. Тому всі разом поволі читаємо: 

Акт віддання Серцю Ісуса  

 О Ісусе наймиліший, Відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій 

покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми – Твоя власність і Тобі хочемо належати. 

Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому Серцю, щоб ще міцніше з’єднатися 

з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають, багато відвернулося від Тебе, погордувавши 

Твоїми заповідями. Змилуйся над ними всіма, о Ісусе Всемилостивий, і притягни всіх до 

свого Пресвятого Серця. 

Господи! Будь Царем для усіх нас: не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, 

а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. 

Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися до дому Отця і не загинули від злиднів і 

голоду. 

Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз’єднала ворожнеча; приведи 

їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня й один Пастир. 

Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Вчини, щоб по всій землі, від краю до краю, 

лунав один голос: 

Слава Божественному Серцю, через яке прийшло нам спасіння, Йому честь і слава навіки. 

Амінь. 

На закінчення батько родини або хтось із дорослих, роблячи на собі знак Хреста, читає: 

Ведучий: Нехай благословить і береже нас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух. 

Всі: Амінь. 

 Бог нас всіх благословляє, а ми, наповнені Божою Любов’ю, також хочемо благословляти 

одне одного, тому батьки можуть обійняти своїх дітей і зробити їм на чолі хрестик; те 

ж можуть зробити діти й усі члени сім’ї одне з одним.  
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ІСПИТ СУМЛІННЯ ДЛЯ ПОДРУЖЖЯ 

Прийди, Святий Духу, освіти мій розум, щоб я пізнав усі свої гріхи, спонукай мою волю до 

правдивого жалю і щирої сповіді. О Маріє, без первородного гріха зачата, молись за мене, що 

до Тебе прибігаю. Ангеле- Хранителю мій святий, допоможи мені пізнати все, чим я засмутив 

Боже Серце, випроси мені благодать доброї сповіді. Амінь. 

Яке місце займає Бог в наших стосунках? Чи ми будуємо наші відносини на Його волі, 

чи лише на своєму баченні та прагненнях?  

Чи даю я добре свідчення віри для мого чоловіка/дружини як християнка/християнин? 

Чи заохочую його/її до поглиблення духовного та інтелектуального життя?  

Чи я молюся разом зі своєю дружиною/чоловіком? Як виглядає наша сімейна молитва з 

дітьми? Чи я дбаю про участь моєї сім’ї у Євхаристії? Чи регулярно сповідаюся? 

Чи підтримую я свою половинку молитвою і прикладом життя? 

Чи я дбаю про духовне виховання своїх дітей (молитва, катехиза, недільні Служби Божі, 

участь в Таїнствах…) 

Чи гроші, робота (кар’єрне зростання), хобі або друзі не є для мене важливішими за 

сімейні відносини? 

Чи не дуже я прив’язаний до своїх батьків та їхньої думки?  

Чи я дбаю (і яким чином) про те, щоб зробити щось приємне, добре для моєї половинки, 

виражаючи цим самим свою любов і повагу? 

Чи я тішуся, коли йому/їй щось вдається? 

Чи я часом не обманюю його/її, чи не приховую перед ним/нею якихось важливих справ, 

про які він/вона повинен знати? І чи щирий я у наших відносинах загалом, чи чогось не 

приховую? 

Чи я не дивлюся пожадливо на інших, на те, що вони мають, ким вони є? 

Чи я не загравав/загравала (кокетувала) з іншими, не сприймаючи це серйозно? 

Чи я вмію визнати свою помилку і просити пробачення? 

Чи я не намагаюся в усіх питаннях наполягати на своєму, мати рацію?  

Чи я не шукаю першого місця у стосунках? 

Чи не намовляв я його/її до переступу якоїсь із заповідей Божих? 

Чи буває мій одяг (розмови, поведінка) нескромними? Чи маю я нечисті прагнення, 

думки, безсоромні погляди? 

Чи я чинив/чинила гріх при людях або на самоті (непристойні жести, дотики або 

мастурбація)? 

Чи я користаюся порнографічною продукцією (фільми, сайти, журнали тощо)? 

Чи не зрадив я свою дружину/чоловіка в думці, вчинком? 

Чи в інтимних відносинах я віддаю себе чоловікові/дружині/ і приймаю його /її/ з 

любов’ю, чи використовую іншу особу, щоб зробити собі приємність? Чи ми відкриті на дар 

життя, на потомство?  Чи я приймаю всіх дітей, якими нас обдаровує Бог? 
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АДОРАЦІЯ ПРЕСВЯТИХ ДАРІВ 

Любов у сім'ї: покликання і шлях до святості. 

(для сімей) 

 

Загальний план адорації 

I. Впровадження 

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

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

IV. Тиха адорація з висвітленою, або прочитаною думкою з Amoris Laetitia [10 хв] 

V. Молитва ПОДЯКИ, ПРОХАННЯ, ПЕРЕПРОШЕННЯ ТА ПРОСЛАВЛЕННЯ 

VI. МОЛИТВА СВЯТОГО РОЗАРІЮ (Можна додати інтенції) 

VII. МОЛИТВА ЗА ПОДРУЖЖЯ ТА СІМ'Ю (молитва подружжя) 

VIII. БЛАГОСЛОВЕННЯ НАРЕЧЕНИХ, ПОДРУЖЖІВ ТА ВСІХ СІМЕЙ 

 

Практична інформація  

Ведучі: 

- Священник 

- Вірянин I (Чоловік) 

- Вірянин II (Дружина) 

- 1 Сім'я - молитва Розарію 

 

I.  

Пісня: «О, Ісусе, в хлібі Ти прихований» або «О, преклоніть коліна» 

• Виставлення Пресвятих Дарів 

Впровадження: 

(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 час проведення Х Всесвітньої Зустрічі Сімей, хочемо бути біля Тебе і  адорувати 

Тебе, укритого під постаттю хліба у Пресвятому Таїнстві. Ти знаєш, що ми переживаємо 

важкий час – час війни. Багато сліз, смутку, страждань… Яка велика кількість втрачених 

життів, покалічених та скривджених родин… Ти все знаєш, Господи! 
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Наш Відкупителю та Визволителю, під час цієї адорації хочемо, як під час Останньої Вечері 

вчинив Твій улюблений учень св. Йоан, схилити голову на груди Твої і прилинути до Твого 

милосердного Серця. Вслухаючись в слова Євангелія та фрагменти повчання з «Amoris 

Laetitia» Святішого Отця Франциска, а також молячись і співаючи, прагнемо розпочати з 

Тобою діалог любові про нас самих, наші подружжя та сім'ї. 

В хвилинах тиші, споглядаючи правду про сім'ю, фундаментом якої є таїнство Подружжя, 

будемо навстіж відкривати серця, розум і волю, щоб Ти, Євхаристійний Господи, зміцнив 

наші подружні та сімейні зв'язки міццю Святого Духа, щоб ми могли зреалізувати Твій задум 

щодо нас у покликанні до життя. 

Наш Царю, стоячи перед Тобою на колінах, віримо, що допоможеш нам подолати труднощі, 

які зустрічаємо на дорозі до святості і оздоровиш нас з наших ран і немочі. 

Дорогий Господи Ісусе, віддаючи Тобі честь і славу під час цього адораційного часу 

благодатей, з глибини серця осмілюємось просити, щоби присутні тут подружжя і сім'ї були 

автентичними спільнотами радості і любові. 

 

II.  

Читання Слова Божого з Євангелія і розважання в тиші. 

(Вірянин II) 

Слухаючи слова Євангелія від св. Йоана, будемо роздумувати про чудеса, які відбулися в 

нашому житті завдяки Ісусу, а також поміркуймо, чи ми  створюємо умови для того, щоб він 

і надалі творив їх у наших сімейних, подружніх та наречених стосунках? 

(Священник) 

З Євангелія від св. Йоана        (Йн 2, 1-11) 

“Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож 

запрошено на те весілля й Ісуса та його учнів. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже 

до нього: «Вина в них нема.»  Відрік їй Ісус: «Що мені, жінко, - а й тобі? Таж не прийшла 

година моя!» Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, - робіть.» Було ж там 

шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському; кожна вміщала дві або 

три мірки. Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою.» Вони й виповнили їх по вінця. А він 

їм далі каже: «Зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного.» Тож понесли. Коли ж 

покуштував староста воду, що на вино обернулась, - а не знав же, звідки воно взялося: слуги 

лише знали, котрі води зачерпнули були, - то закликав староста молодого і до нього мовив:; 

«Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, - як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж 

он по сю пору.» Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою 

об'явив, - тож і учні його увірували в нього”. 

[Роздуми над Божим Словом (3 хвилини)] 
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III.  

Читання уривків з Amoris Laetitia і роздуми над поставленими питаннями 

 (Вірянин II)  

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

Ми не можемо обіцяти, що будемо відчувати одні й ті ж почуття протягом усього життя. 

Проте ми, безперечно, можемо мати стабільний спільний проект, взяти на себе 

зобов’язання любити один одного і жити разом, поки смерть не розлучить нас, і жити 

завжди у великій близькості. Любов, яку ми собі обіцяємо, виростає вище всіх емоцій, 

почуттів або душевних станів, хоча вона може їх містити. Це глибша любов, за рішенням 

серця, яке охоплює все існування. Отже, посеред нерозв’язаного конфлікту, і хоча в серці 

циркулює багато змішаних почуттів, щодня приймається рішення любити, належати, 

розділяти все своє життя, продовжувати любити і прощати один одного. Кожен із нас йде 

шляхом особистого розвитку та переміни. У цій подорожі любов святкує кожен крок і кожен 

новий етап. (AL 163) 

(Вірянин I) 

Чи плануємо ми разом майбутнє наших відносин, у яких ми перебуваємо, і як ми переживаємо 

любов наших стосунків? Як переживаємо випробування, яке досвідчує наша країна і наша 

родина? 

ТИША (3 хв) 

(Вірянин II) 

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

Молодих людей не можна обманювати, доводячи їх до плутанини: «Сексуальний потяг на 

короткий час створює ілюзію стосунків, але без любові цей «союз» залишає незнайомців так 

само віддаленими, як і раніше. [...] Коли намагаєшся віддати все в одну мить, то, можливо, 

нічого не вийде. (AL 284) 

Ми закохуємось у цілу людину, яка має власну ідентичність, а не лише тіло, хоча це тіло, 

окрім руйнівного впливу часу, ніколи не перестає виражати особисту ідентичність, яка 

завоювала серце. Коли інші більше не можуть розпізнати красу цієї особистості, закоханий 

чоловік все ще здатний сприймати це з любов'ю, і закоханість не згасає. Він підтверджує 

своє рішення належати їй, вибирає її знову і виражає цей вибір через вірну й ніжну 

близькість. Благородство його рішення вибрати її, будучи напруженим і глибоким, 

пробуджує нову форму почуття у виконанні шлюбної місії. Тому що «сама лише емоція іншої 

людини як особи [...] сама по собі не веде до шлюбного акту». Він потребує інших чуттєвих 

виразів, тому що любов «це одна реальність, але має різні виміри…» (AL 218).  

(Вірянин I) 

Чи ми ще захоплюємося один одним?  

Чи приймаємо один одного беззастережно?   
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ТИША (3 хвилини) 

(Вірянин II)  

З адгортації  AMORIS LAETITIA (Радість любові): 

«Зв’язок знаходить нові способи вираження і вимагає рішення знову і знову встановлювати 

його. Проте не лише зберегти, а й розвивати. Це щоденний процес будівництва. Нічого з 

цього неможливо, якщо ви не закликаєте Святого Духа, якщо не просите Його благодаті, 

якщо ви не шукаєте Його надприродної сили, якщо ви щиро не просите, щоб Він послав Свій 

вогонь на нашу любов, щоб її зміцнити, надати їй напрямку та перемінити в будь-якій новій 

ситуації (AL 223) 

 (Вірянин I) 

Чи пам’ятаємо, що велика любов – це процес, а не лише мить, що це плід діалогу не лише 

між люблячими людьми, а й діалогу між ними разом і окремо з Богом, Який є Любов? 

ТИША (3 хв) 

Пісня: “Бог є Любов'ю” 

IV.  

 Адорування в тиші (10 хв)  

(Священник) 

Зараз час на десяти хвилинну адорацію в тиші. 

«В любові, мовчання часто є більш вимовне ніж слова». (AL 12) 

Пісня: “Ні, нічого не кажи.” 

V. 

 МОЛИТВА ПОДЯКИ, ПРОХАННЯ, ПЕРЕПРОШЕННЯ I ПРОСЛАВИ 

(Вірянин I) 

БУДЕМО ПОВТОРЮВАТИ: Дякуємо Тобі, наш Спасителю 

(УСІ ВІРЯНИ): Дякуємо Тобі, наш Спасителю 

 - За Твою любов; 

 - за наш щоденний хліб; 

 - за дар життя; 

 - за те, що прагнеш об'явити себе світові в сім'ї; 

 - за кожну радість любові, яку досвідчуємо у подружжі та сім'ї; 

 - за наречених, які жили в цнотливості до шлюбу; 

 - за свідків вірної подружньої любові; 

 - за священиків і мирян, які сумлінно готують до Таїнства Шлюбу; 

 - за нашу Батьківщину. 
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(Священник) 

Дякую Тобі, наш Спасителю 

- за наречених і подружжя, які вимагають від себе, навіть коли від них ніхто нічого не вимагає 

 

(Вірянин II) 

Будемо повторювати усі разом: Перепрошуємо Тебе, наш Відкупителю 

(УСІ ВІРЯНИ): Перепрошуємо Тебе, наш Відкупителю 

- за те, що ми часто більше покладаємося на себе, ніж на Тебе; 

- за брак проявів любові; 

- за те, що піддаємося спокусі самодостатності; 

- за неповагу до членів сім'ї;  

- за брак часу на рідних; 

- за відсутність участі в сімейних справах; 

- за нехтування сімейною молитвою; 

- за те, що не дбаємо про зростання віри; 

- за байдужість до родин, які постраждали від війни.  

 

(Священник)  

Перепрошую Тебе, наш Спасителю 

- за недооцінку благодаті Таїнства Подружжя. 

(Вірянин I) 

Будемо повторювати усі разом: Просимо Тебе, любий Господи 

(УСІ ВІРЯНИ): Просимо Тебе, любий Господи 

 - про єдність у наших сім'ях; 

 - за прекрасний шлях любові на кожному етапі життя; 

 - про мудрість слухати тебе більше, ніж людей; 

 - про вміння ділитися радістю любові з іншими; 

 - про вміння прощати і сміливість просити прощення; 

 - за відкритість у вираженні потреб; 

 - про мужність жити за принципами віри; 

 - про творчий і послідовний розвиток зв'язку подружньої і сімейної любові; 

 - щоб ми стійко тривали з Тобою у кожній ситуації нашого життя; 

 - про Твою підтримку для тих сімей, які втратили своїх рідних; 

 - за ті подружжя, котрі зараз змушені жити на відстані в зв'язку з війною. 

 

(Священник) 

Прошу Тебе, любий Господи 

 - про благословення для наших сімей.  
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(Вірянин II) 

Будемо повторювати усі разом: Прославляємо Тебе, наш Царю. 

(УСІ ВІРЯНИ): Прославляємо Тебе, наш Царю. 

 - у святих подружжях, які показують нам ідеал християнського життя; 

 - у людях, яких ми любимо; 

 - в святих Таїнствах; 

 - в Божому Слові; 

 - в священниках, що служать сім'ям; 

 - в дарі плідності; 

 - в красі природи; 

 

(Священник) 

Прославляю Тебе, наш Царю 

 - у виконанні Твоєї волі. 

 

Пісня: “Величаю Тебе, Ти є сильний Господь...” 

 

VI.  

МОЛИТВА РОЗАРІЮ 

(в намірах подружжів, сімей, щоб були сильні Богом) 

(Сім'я) 

Друга Таємниця частини Світла: Знак в Кані Галілейській. 

Як для наречених, які планують шлюб, так і для тих, хто вже живе в шлюбі, важливо, щоб 

Господь Ісус здійснив перше чудо під час весільної церемонії, в якій особисто брав участь зі 

своєю матір’ю. Святість шлюбу становить присутність у подружній єдності Бога, 

запрошеного молодятами до новоствореної спільноти під час їхньої шлюбної обітниці. Чудо, 

яке відбулося в Кані Галілейській, є великою надією для подружжя. Це підтвердження того, 

що для Бога немає нічого неможливого. Вигляд щасливих шлюбів зміцнює віру у велике чудо 

таїнства шлюбу. Якщо ви хочете відчути це чудо, ви повинні пам’ятати про любовне прохання 

Марії до слуг після того, як вона помітила, що весільне вино закінчилося: «Робіть все, що 

вона вам скаже». Щоб виконати прохання Марії у справах шлюбу, необхідно знати, чого 

очікує від нас Її Син. Чи знаємо ми, що Ісус говорить про шлюб і які його вимоги до 

подружньої пари? Якщо так, то дякуймо Богу, а якщо ні, давайте вчитися і слідувати Його 

Слову, і ми досягнемо тимчасового і вічного щастя. 

(Сім’я веде молитву) 
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VII. 

МОЛИТВА СВЯТІШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИСКА ДО СВЯТОГО СІМЕЙСТВА ЗА СІМ'Ї 

 Ісусе, Маріє і Йосифе,  в вас споглядаємо блиск правдивої любові, звертаємось до вас з 

довірою. 

Святе Сімейство з Назарета, вчини також наші сім'ї осередками єднання і молитви, 

справжніми школами Євангелія і малими домашніми Церквами. 

Святе Сімейство з Назарета нехай ніколи в наших родинах ніхто не досвідчить насилля, 

відкинення і поділу: кожен, хто зазнав зранень чи згіршень, нехай якнайшвидше зазнає утіхи 

та зцілення. 

Святе Сімейство з Назарета, поверни усім свідомість сакрального і нероздільного характеру 

сім'ї, та її краси у Божому задумі. 

Ісусе, Маріє і Йосифе, почуйте та вислухайте наші благання! Амінь. 

 

VIII. Благословення Пресвятими Дарами 

Загальне благословення 

Пісня: «Все є від Нього і в Ньому створене»  

Закінчення виставлення Пресвятих Дарів 

Пісня: «Боже, Великий, Єдиний» або Боже, я молюсь за Україну» 
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ВІДНОВЛЕННЯ ШЛЮБНОЇ ПРИСЯГИ 

Безпосередньо після проповіді відбувається сповідування віри та відновлення шлюбної 

присяги.  

Священник, якщо є місце, нехай запросить подружні пари, що зв’язані узами Таїнства 

подружжя разом із їхніми дітьми на середину храму або на місце поблизу вівтаря.  До 

відновлення подружньої присяги запрошуємо всіх, хто поєднаний Таїнством подружжя, 

також і тих, які знаходяться на Літургії без свого чоловіка або своєї дружини.   

Священник звертається до зібраних наступними словами:   

Священник: Дорогі подружжя та всі, котрі хочуть відновити подружню присягу! Підійдіть 

зараз ближче одне до одного. Нехай також підійдуть до вас ваші діти. Ті, чиї дружини й 

чоловіки зараз не поряд із вами, - ви можете, думаючи про них, також відновлювати свою 

подружню присягу. Споглядаючи на вівтар, що символізує Христа, і згадуючи своє власне 

Хрещення, визнаймо спільно нашу віру. Відповідайте тепер уголос на мої запитання.  

Чи віруєш в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі?  

Вірні: Вірую.  

Священник: Чи віруєш в Ісуса Христа, Сина Його Єдинородного, Господа нашого, 

народженого від Діви Марії, розп’ятого і похованого, котрий воскрес із мертвих і сидить 

праворуч Отця? 

Вірні: Вірую.  

Священник: Чи віруєш в Святого Духа, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, 

відпущення гріхів, воскресіння тіла та вічне життя? 

Вірні: Вірую. 

Священник: Такою є наша віра. Такою є віра Церкви, сповідування якої є нашою гордістю 

в Ісусі Христі, Господі нашому.    

Після цього священик звертається до подружжів та їхніх дітей такими словами:    

Священник: А тепер, дорогі чоловіки та дружини, так, як під час укладення Таїнства 

подружжя, на знак найдосконалішого виконання своїх святих обов’язків, подайте одне 

одному праву долоню. На ваші з’єднані долоні нехай покладуть долоні ваші діти, котрі є 

даром Бога і плодом вашої вірної любові. Дивлячись одне на одного або думаючи про 

неприсутнього чоловіка або жінку, відповідайте у Божій присутності на запитання, котрі вам 

поставлю від імені Церкви.  

Священник: Чи хочете все досконаліше любити одне одного взаємно, беручи за взірець 

Святе Сімейство з Назарета, у якому найповніше об’явилася присутність і послух Христа, 

смиренність і довіра Марії, а також віра й праведність святого Йосифа? 

Подружжя: Хочемо. 

Священник: Чи хочете, довіряючи Богові, Який вас полюбив, великодушно відкриватися на 

дар нового життя, котрим вас Господь Бог обдарує, а також виявляти одне одному щораз 

більшу пошану й жити в досконалій подружній вірності?  

Подружжя: Хочемо.  
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Священник: Чи хочете допомагати одне одному щоденно нести Ісусовий хрест у 

благополуччі та недолі, у хворобі та здоров’ї, служачи одне одному щирим серцем, молячись 

разом і одне за одного аж до кінця вашого життя? 

Подружжя: Хочемо.  

Священник: Всемогутній Бог, від якого походять наші добрі прагнення, нехай зміцнить 

вашу волю і допомагає своєю благодаттю, щоб ви вірно виконували святі обітниці Таїнства 

подружжя, сьогодні відновлені, великодушно відкривалися на дар життя, котрим вас Господь 

Бог обдарує, і з радістю увійшли до вічності.  

Подружжя: Амінь. 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОСЛОВЕННЯ СІМЕЙ 

На закінчення Служби Божої запрошуємо усіх присутніх у храмі родинами підходити до 

благословення, яке буде уділяти священик. У цей час лунає відповідна пісня.  

Цю молитву читає священик або диякон, простягнувши руки над членами сім’ї: 

Священник: Боже, Сотворителю людей та їхній милосердний Цілителю, Ти благоволив, щоб 

сім’я, створена подружнім союзом, стала образом містерійного союзу Христа і Церкви. 

Молимо Тебе: даруй своє благословення † цій сім’ї, яка зібралася в Твоє Ім’я, нехай у ній 

перебувають любов, єдність, палання духу, ревність у молитві, турбота одне про одного та 

про всіх нужденних братів. Через Христа, Господа нашого. 

Усі: Амінь. 

 Служитель може покропити сім’ю свяченою водою. Потім він завершує обряд такими 

словами: 

Священник: Господь Ісус Христос, який жив у Назареті разом із своєю родиною, нехай 

завжди перебуває у вашій сім’ї, береже її від усякого зла та допомагає вам бути єдиними 

серцем і душею. 

Усі: Амінь. 
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МОЛИТВА ВІРНИХ (неділя 26 червня) 

Бог, обдаровуючи кожну людину, дає їй також завдання; просімо Господа, щоб 

допоміг нам якнайкраще використати Його дари для спасіння нашого і наших 

ближніх: 

1. Молімося за наших пастирів, зокрема за Святішого Отця Франциска, який зараз очолює 

Всесвітню Зустріч Сімей у Римі, щоб їхнє служіння приносило плоди живої віри в усіх 

сім’ях на світі. 

2. Молімося за молодь, щоб вони мали відвагу йти за Ісусом, а також відповісти на Його 

поклик до священицького та богопосвяченного життя.  

3. Молімося за тих членів наших родин та парафій, які зараз далеко від Бога, щоб вони 

якомога швидше прийняли любов Ісуса, Котрий має слова життя вічного.  

4. Молімося за тих, хто страждає з приводу війни, за всіх поранених, полонених, 

зраджених, знедолених, за тих, хто втратив своїх рідних, щоб у Господі віднаходили силу 

й надію на подальше життя. 

5. Молімося за тих, хто вимушений був покинути свої домівки, виїхати за кордон, щоб 

вміли розпізнати Божу волю щодо свого майбутнього та майбутнього України.  

6. Молімося про припинення війни в нашій країні, про мудрість для влади, відвагу й 

захист для воїнів, сили і Боже благословення для волонтерів та всіх, хто несе допомогу.  

7. Молімося за всі родини нашої парафії та цілого світу, щоб будували своє життя на вірі 

в Ісуса Христа та керувалися Божим законом любові у щоденному житті.  

8. Молімося за померлих, особливо з наших родин, та за тих, хто віддав своє життя, 

захищаючи нашу Батьківщину, щоб завдяки Божому Милосердю вони могли радіти з 

оглядання Господа в Божому Царстві. 

9. Молімося за нас самих, щоб, зміцнені євхаристійною трапезою, ми ніколи не озиралися 

назад, але, наповнені Божим Духом, були вірні Христу та давали свідчення життя з Ним 

у щоденності.  

Господи, наш Отче, Ти піклуєшся про нас і прагнеш блага кожної людини, допоможи 

нам розпізнати в нас Твої дари й Тебе ними прославляти. Через Христа, Господа 

нашого. 
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Над програмою працювали: 

Члени Комісії у справах Душпастирства Родин  

при Конференції єпископів РКЦ в Україні та Дієцезіальні душпастирі родин.  

Редактор: Тереза Андрущишина 
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