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РОДИНА - КОЛИСКА 
ЄДНОСТІ!



Святого Сімейства – 
Ісуса, Марії, Йосифа

Це свято стали відзначати з XVIII ст. 
Вперше його, за згодою Папи Олександра 
VII, встановив 4 листопада 1684 року в 
Канаді блаженний Франсуа Монморансі-
Лаваль, єпископ Квебека. Хоч свято Святого 
Сімейства встановлено не так давно, але 
фрески і образи, що представляють Святу 
Родину, ми зустрічаємо вже в катакомбах. 

Євангелія розповідає про такі події з життя 
Святого Сімейства:
1. Благовіщення Господнє: Лк 1,26-38.
2. Відвідання св.Єлизавети: Лк 1,39-56.

3. Ангел об’являє св.Йосифові таємницю Втілення: Мт 1,18-25.
4. Народження Господа Ісуса: Лк 2,1-10.
5. Надання імені: Лк 2,21.
6. Очищення Марії та жертвування Немовляти Ісуса в храмі: Лк 2,22-38.
7. Поклоніння мудреців: Мт 2,1-12.
8. Втеча до Єгипту: Мт 2,13-15.
9. Повернення з Єгипту: Мт 2,19-21, Лк 2,39-40.
10. Знайдення Господа Ісуса в храмі: Лк 2,41-50.
11. Приховане життя в Назареті: Лк 2,51-52.

Господь Ісус помер на хресті, маючи близько 33 років. Святий Йосиф 
Обручник покинув цю землю ще до початку відкритої діяльності Ісуса, 
оскільки в тих подіях Євангелія ніде його не згадують. Богородиця, за даними 
традиції, дожила до 60 з лишком років. Востаннє про Неї згадують Діяння 
Апостолів, описуючи події Зіслання Святого Духа. 
Літургійні тексти на свято Святого Сімейства склав Папа Лев ХІІІ. Його 
заслугою також є прекрасні церковні гімни, призначені на цей день. Читання 
дібрано так, щоби підкреслити сцени, в яких виступає ціла родина. Тексти 
Святого Письма водночас підкреслюють обов’язки членів родини.

Від Святого Сімейства можемо повчитись любові в родині, 
терпеливості, переживати труднощі разом з Богом…
 



ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З РОДИНИ І В РОДИНІ

В першу неділю після урочистості Різдва Христового Церква вшановує 
Святе Сімейство з Назарету – зразок сімейного життя для всіх 
католицьких сімей. Цього дня ми просимо Бога за наші сім’ї, щоб 
наповнила їх благодать Святого Духа, щоб вони були святими і спиралися 
на нерозривне таїнство Подружжя.
 

Боже, Ти у Святому Сімействі благоволив нам 
дати яскравий приклад життя; вчини милостиво, 
щоб ми, наслідуючи його в узах родинних чеснот 
і любові, осягнули вічну нагороду в радості Твого 
дому. Через Христа, Господа нашого. Амінь.
 

На честь Святого Сімейства
Ісусе Чоловіколюбче, який невимовними чеснотами своїми і прикладом свого 
життя освятив Сімейство, тут, на землі, вибране Богом, поглянь милостиво на 
нашу сім’ю, яка благає про Твою допомогу. Захисти її милостиво, збережи її 
від небезпек, поспіши на допомогу їй у всяких потребах і пошли їй благодать 
залишатися міцною в наслідуванні Твого Святого Сімейства, щоб вона, вірно 
служивши Тобі і сердечно полюбивши Тебе тут, на землі, могла б вічно 
прославляти Тебе на небесах.
О Маріє, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, 
переконані в тому, що Твій Божественний Син слухатиме прохань Твоїх.
Також і ти, достославний святий Йосифе, прийди нам на допомогу могутнім 
посередництвом твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наші!
Ісусе, Маріє, Йосифе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас! Амінь.

Тексти для роздумів:

Еф. 5, 22-33; 1 Пт. 3, 1. 7; Еф. 6, 1-4



Родинне життя в сучасному світі щоденно зустрічається з багатьма проблемами. 
Як не прикро, але часто матеріальне бере верх над духовним. Як наслідок ми 
перестаємо розмовляють про своє спільне життя з рідними і близькими, наші 
стосунки стають поверхневими і тим самим все більше замикаємось у собі. 

ПРАГНЕМО допомогти родинам нашої парафії відкритись один на одного і 29 
грудня у Свято Святого Сімейства з Назарету провести час зі своєю родиною, 
але не перед телевізором, а розмовляючи один з одним.

ЗАОХОЧУЄМО спільно сім’єю повечеряти. Вечеря розпочинається з молитви, а 
завершується спільною подякою один одному,  що ми одна родина.

ПРОПОНУЄМО. Практикуй хоча б раз на тиждень спільну молитву в свої 
родині.

«І все, що б ви тільки говорили й робили, - все чиніть в ім’я Господа 
Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через нього. Жінки, коріться чоловікам, 
як воно в Господі личить. Чоловіки, любіть жінок і не будьте прикрі 

супроти них. Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господові угодне. 
Батьки, не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі» (Кол. 3, 17-21).

ПЕРЕБІГ ПОДІЇ:
Неділя : 25 грудня 

Під час Служб Божих буде інформація на тему даної події.

 «Нехай за нашим столом не будуть чужими 
ті, хто є нашими братами у Таїнствах» 

(св. Максим з Тура). 

«Твоя любов повинна пристосовуватись до 
потреб інших людей, а не до твоїх власних» 

(св. Хосе Ескріва).


