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Будьте Моїми свідками!



У 1989 році Асамблея ООН проголосила 1994 рік Міжнародним роком сім’ї. Мета 
— поглиблення розуміння питань родини, об’єднання можливостей різних країн 
для розв’язання всіх найсерйозніших питань, пов’язаних із сім’єю. Запровадження 
свята було викликано стурбованістю світової спільноти сучасним становищем 
родини та її значенням у процесі виховання покоління, що підростає.

20 вересня 1993 року відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН було 
запроваджено Міжнародний день сім’ї, який відзначається щороку 15 травня. 

історія міжнародного свята

цікаві пропозиції від папи франциска 
для кожної родини з „Amoris LAetitiA”

взаємна довіра та щирість 
Папа пропонує парам розмовляти один з одним відверто і всебічно. Він каже, 
що, хоча цього може й не видно, але «багато пар вступають у шлюб, не знаючи 
один одного. Вони насолоджувалися товариством один одного і проводили 
спільно час, але не стикалися із потребою бути відвертими та самим дізнатися, 
якою насправді є інша людина» (AL, 210).   

прості кроки до щастя 
Папа Франциск пропонує, аби пари дарували один одному «ранковий 
поцілунок, чекали біля дверей, щоб привітати один одного із поверненням 
додому, гуляли разом та розділяли домашні обов’язки». Такий підхід допомагає 
розбавити рутину спільного життя радощами. Він також пояснює, як набратися 
терпеливості, подолати ревнощі, навчитися прощати та присвячувати час 
родичам з боку чоловіка чи дружини (пор. AL, 226). 
  
присутність батька
Папа Франциск рішуче виступив проти малої участі чоловіка в домашніх справах. 
Він стверджує, що «чоловіки часто настільки зосереджені на собі і своїй роботі, 
а часом на власній самореалізації, що нехтують своїми сім’ями». Наприклад, 
задумайся над тим, скільки часу присвячуєш спілкуванню та спільному 
відпочинку з сім'єю (пор. AL, 176‑177).

відповідальне виховання дітей 
«Батьки повинні обміркувати, що може мати вплив на їхніх дітей; тобто, батьки 
обов’язково мають турбуватися, з яких джерел дитина черпає розваги, хто 
проникає до дому із телевізійних екранів та електронних пристроїв, та з ким 
дитина проводить свій вільний час» (пор. AL, 260).   

любов до смерті
Папа згадує час, коли «зовнішність змінюється».  «Ми любимо іншу людину за 
те, ким вона є, а не просто за її тіло. Хоч тіло старіє, воно як і раніше відображає 
ту особисту індивідуальність, яка первісно підкорила наше серце» (пор. AL, 164). 



Літанія до захисників святості, 
єдності і нерозривності подружжя

Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. 
Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. 
Отче Небесний, Боже, помилуй нас. 
Сину, Відкупителю світу, Боже, помилуй нас. 
Духу Святий, Боже, помилуй нас. 
Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас.

Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас. 
Святий Йосифе,  
Святе Сімейство з Назарета, 
Святі архангели Михаїле, Гавриїле 
і Рафаїле,  
Святі Аврааме і Саро, 
Святі Ісааку і Ревеко, 
Святі Якове і Рахиле, 
Святі Захаріє і Єлизавето, 
Святі Йоакиме і Анно, 
Святі Акило і Прискило, 
Святі Андроніку і Афанасіє, 
Святі Григорію і Нонно, 
Блаженні Лукрецію і Бонадонно, 
Святі Гумберте і Берто Авнейські, 
Святий Ізидоре і блаженна Маріє, 
Святі Стефане і Ґізело, 
Святі Генріху і Кунегундо, 
Святі Людовику і Зелі Мартен, 
Блаженні Луїджі і Марія Кваттроккі, 
Усі святі подружжя, 
Святий сотнику Корнилію, 
Святий Пауліне Ноланський, 
Святий Людовику Французький, 
Святий Лаврентію Руїсе, 
Усі святі глави сімей, 
Свята Моніко, 
Свята Сильвіє, 
Свята Матильдо, 
Свята Бланко Кастильська, 
Свята Бригідо Шведська, 
Свята Єлизавето Португальська, 
Свята Ядвіго, молись за нас. 
Свята Маргарито Шотландська, 
Усі святі матері, моліться за нас. 
Святий Йоане Хрестителю, 

Святий Станіславе, 
Святий Томо Море, 
Святий Йоане Фішере, 
Святі картезіанські мученики, 
Блаженні новогрудські мучениці, 
Усі святі мученики за святість, єдність і 
нерозривність подружжя, 
Свята Мати Терезо Калькуттська, 
Свята Джанно Беретта Молла, 
Святий Павле VI, молись за нас. 
Святий Йоане Павле ІІ, 
Святі захисники права на життя від 
моменту зачаття до природної смерті, 
Агнче Божий, що береш гріхи світу, 
Господи, прости нас! 
Агнче Божий, що береш гріхи світу, 
Господи, вислухай нас! 
Агнче Божий, що береш гріхи світу, 
помилуй нас! 
В. Ісусе, джерело святості кожної 
родини. 
У. Вчини наші сім’ї подібними до 
Сімейства з Назарета.

Молімося: Всемогутній вічний Боже, 
Ти благоволив, щоби Твій Син зростав 
у Святому Сімействі. За заступництвом 
святих подружжів, батьків і матерів, чо-
ловіків і дружин, а також за заступни-
цтвом мучеників, які пролили кров за 
єдність і нерозривність подружжя, на-
діли наші сім’ї своєю благодаттю, щоб 
вони були завжди видимим знаком лю-
бові між Церквою і Христом. Котрий з 
Тобою живе і царює в єдності Святого 
Духа, Бог, на віки вічні. Амінь.
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Перебіг Події
12 травня 2019 р.  буде інформація до даної події.

15 травня 2019 р.  Всесвітній день Сім’ї. З цієї нагоди прагнемо ще раз 
придивитись стосункам в наших сімях, придивитись наскільки ми є «свідками 
Господа» для наших сусідів, друзів, колег по роботі... чи ми докладаємо зусиль, 
щоб передати віру в наступні покоління.

ЗАОХОЧУЄМО зустрітись в домівках з іншими сім’ями та засвідчити про 
свій шлях віри, тобто поділитися важливими моментами  зростання у вірі, а на 
завершення спільно помолитись (довільний спосіб).

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

  Та ви приймете силу, як Дух 
Святий злине на вас, і Моїми ви 
свідками будете в Єрусалимі, і в 
усій Юдеї та в Самарії, та аж до 

останнього краю землі.
(Ді 1,8) 

Наш парафіяльний сайт: www.nemyrivkatolik.pp.ua


