
4. Прог ра ма пе ре гри нації (відвідин) 
Ікони Свя то го Сіме йства у ро ди нах па рафії

Ïå ðå æè âà þ ÷è ñüî ãîäí³ â³äâ³äèíè Ñâÿ òèì Ñ³ìå éñòâîì íà øî¿ ðî äè íè â ²êîí³,

â³ðèìî, ùî ïðè õî äèòü äî íàñ ñàì Áîã. Ñêå ðî âóé ìî äî ²ñóñà, äî Éîãî ³ íà øî¿ Ìà -

òåð³ òà äî ñâÿ òî ãî Éî ñè ôà íàø³ ìî ëèò âè, ïîä ÿ êè, ïå ðåïðî øåí íÿ. 

Êîëè ²êîíà Ñâÿ òî ãî Ñ³ìå éñòâà â³äâ³äóº íàø ä³ì, öå âå ëè êå ñâÿ òî äëÿ âñ³õ

éîãî ìåø êàíö³â. Ïîòð³áíî íà öþ âè íÿò êî âó õâè ëè íó, ÿêà º òà êîæ ïåâ íîþ

ôîð ìîþ âèç íàí íÿ â³ðè, äîá ðå ïðè ãî òó âà òè ñÿ. Íå ò³ëüêè çîâí³øíüî: ïðè áðà -

òè, ïðè êðà ñè òè ä³ì, àëå ïå ðå äóñ³ì – ïðè ãî òó âà òè îñå ëþ ñâî ãî ñåð öÿ. Íà ïå -

ðå äîäí³ Â³äâ³äèí âàð òî ïðè ìè ðè òè ñÿ ç Áî ãîì ³ ëþäü ìè, âèï ðà âè òè çà ïîä³ÿí³

êðèâ äè, ïðî áà ÷è òè ñîá³ âçàºìíî îá ðà çè, ïðè êðîù³, ÿê³ ìàëè ì³ñöå, âçÿ òè

ó÷àñòü ó Áîæ³é Ñëóæá³, ïðè ñòó ïè òè äî Ñâÿ òî¿ Ñïîâ³ä³ òà Ñâÿ òî ãî Ïðè ÷àñ -

òÿ. Ùîá äîá ðå ïå ðå æè òè Ñïîâ³äü âàð òî ñêî ðèñ òà òèñü ç ðà õóí êó ñóìë³ííÿ,

ÿêèé çíà õî äèòü ñÿ íà ñòîð³íö³ 238.  Öå áóäå ÷ó äî âèé ïîä à ðó íîê äëÿ Ñâÿ òî ãî

Ñ³ìå éñòâà.

Çà äî ìàøí³é ìî ëå áåíü ó ðî äèí³ â³äïîâ³äàëü íèì º áàòü êî – ïåð øèé ³ âëàñ -

òè âèé îõî ðî íåöü ¿¿ â³ðè. Êîëè º ÿêàñü òðóäí³ñòü, ðîëü ïðîâ³äíè êà ïðè é ìàº

ìàò³ð àáî õòîñü ³ç ðî äè íè. 

Ó ê³ìíàò³, ïå ðå äáà ÷åí³é äëÿ çóñòð³÷³ ç³ Ñâÿ òèì Ñ³ìå éñòâîì, ïðè ãî òóé òå 

Ñâÿ òå Ïèñü ìî (Á³áë³þ) ³ ðî çàð³¿. 

Ðà çîì ç ²êî íîþ ïå ðå äàºòüñÿ òà êîæ Ïà ðàô³ÿëü íà êíè ãà ïîä ÿ êè Â³äâ³äèí

²êîíè Ñâÿ òî ãî Ñ³ìå éñòâà, äî ÿêî¿ êîæ íà ðî äè íà çà ïè ñóº ñâîþ ïîä ÿ êó Áîãó,

ñâ³ä÷åí íÿ ç ïå ðå æèò òÿ ö³º¿ ïîä³¿. Êíè ãà çà ëè øàºòüñÿ â ïà ðàô³¿ ÿê Õðîí³êà

Â³äâ³äèí ðî äèí.

Для пе ре гри нації не обхідні:

1. Ікона Свя то го Сіме йства (освя че на та офіційно пе ре да на
на сто я те лем для Відвідин у ро ди нах).

2. Ка те хе тич но-мо ли тов ний посібник на Рік свя тості по-
друж жя та сім’ї (із за клад кою на  сторінці: «Прог ра ма Відві- 
дин ікони…»).

3. Па рафіяль на кни га под я ки Відвідин Ікони Свя то го Сімей-
ства (в яку ро ди ни змо жуть за пи са ти своє свідчен ня).

4. Пам ’ят ки Відвідин Ікони (одна ікон ка на сім’ю).
5. Мож на та кож ви ко рис та ти мощі свя тих (які є дос тупні

в цій  па рафії).
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 ПРИВІТАННЯ ІКОНИ В ДОМІ

Äî ìàøí³é â³âòàð

Çàç äà ëåã³äü ïðè ãî òîâ ëÿºìî â äîì³ îçäîá ëå íå êâ³òàìè ³ ñâ³÷êà ìè ì³ñöå 

(â³âòàð), íà ÿêî ìó áóäå ïî ñòàâ ëå íà ²êîíà Ñâÿ òî ãî Ñ³ìå éñòâà. Á³ëÿ ²êîíè ñòà âè -

ìî ìîù³ ñâÿ òèõ (ÿêùî º). ßêùî ³ñíóº ìîæ ëèâ³ñòü, òî âèç íà ÷àºìî îêðå ìå ïðè-

ì³ùåí íÿ, äå äî ìàøí³ áó äóòü çáè ðà òè ñÿ íà ñï³ëüíó òà ³íäèâ³äó àëü íó ìî ëèò âó.

Бать ко або мати ро ди ни, яка от ри мує Ікону го во рить:

Вітаємо Тебе, Гос по ди Ісусе, який при хо диш до на шої сім’ї
зі своєю Матір’ю Марією та зем ним бать ком Свя тим Йо си фом.
Хо че мо бути раз ом із Вами, мо ли ти ся, слу ха ти і вчи ти ся. Свя та
Ро ди но з На за ре ту, про си мо Тебе, на вчи нашу сім’ю жити так,
як жила Ти, до по мо жи нам пе ре бу ва ти у взаємній лю бові, по -
шані і про щенні. Довіряємо Тобі нас усіх, дай, щоб ми не змар -
ну ва ли цьо го часу, а ви ко рис та ли його як най кра ще, щоб зміц-
нити у вірі й лю бові кож но го з нас, наше под руж жя і сім’ю.

(Ìîæíà çàñï³âàòè â³äïîâ³äíó ï³ñíþ ³ ñï³ëüíî ïî ìî ëè òè ñÿ Îò÷å íàø, Ðà -

äóé ñÿ, Ìàð³º, Ñëà âà Îòöþ, Ë³òàí³þ äî Ñâÿ òî ãî Ñ³ìå éñòâà,  ñòîð. 206)

� Мо лит ва пе ред Іко ною (под руж ня і сімей на)
Ìî ëèò âó ïå ðåä ³êî íîþ êîæ íà ñ³ì’ÿ ôîð ìóº ñàìà. Ïîä áàé òå, ùîá óñ³ ÷ëå -

íè ðî äè íè ìîã ëè áðà òè ó÷àñòü. Âèç íà÷ òå êîí êðåò íèé ÷àñ íà ïîä ðóæ íþ

³ ñ³ìåé íó ìî ëèò âó (çà ïèø³òü âñòà íîâ ëå íó ãî äè íó, ùîá óñ³ â ñ³ì’¿ ïðî öå çíà ëè

³ ïàì ’ÿ òà ëè).  Ñêî ðèñ òàé òå ñÿ ïðî ïî çèö³ºþ  ìî ëè òîâ,  ÿê³  ðîçì³ùåí³  ó  öüî ìó 

ïîñ³áíè êó  íà ñòîð. 203. 

Ïå ðåä òèì, ÿê ðîç ïî ÷à òè ìî ëèò âó, ñêàæ³òü ñâ³é íàì³ð (äîá ðå, ÿêùî

êî æåí çìî æå âèñ ëî âè òè ñâîº ïðî õàí íÿ, ïîä ÿ êó ÷è ïðî ñëàâ ëåí íÿ). Çà î õî -

÷óºìî ñï³ëüíî ïî ìî ëè òè ñÿ Ðî çàð³é ³ç ðîç äó ìà ìè òà Êî ðîí êó äî Áî æî ãî

Ìè ëî ñåð äÿ. 

Ïðî âåä³òü ìå äè òàö³þ (ìî ëè òîâí³ ðîç äó ìè) ïå ðåä ²êî íîþ Ñâÿ òî ãî Ñ³ìåé- 

ñòâà çã³äíî ç ïðî ïî çèö³ºþ, ïîä à íîþ  íà ñòîð. 212. 

� Зап ла нуй те та кож окре мий час на мо лит ву з сусідами і да -
ле ки ми ро ди ча ми
(×å ðåç öþ ïîä³þ ³íø³ òà êîæ ìîæóòü äîñâ³ä÷è òè Áîæó áëà ãî äàòü. Ïî -

ìîë³òüñÿ òà êîæ ó ¿õí³õ íàì³ðàõ). 

Ð³ê ñâÿ òîñò³ ïîä ðóæ æÿ òà ñ³ì’¿ 13



� Чи тан ня Бо жо го Сло ва 
(Çíàéä³òü ÷àñ íà ÷è òàí íÿ ³ ðîç äó ìè íàä Ñëî âîì Áî æèì. Ìîæ íà âçÿ òè

Ñëî âî Áîæå íà öåé äåíü, ïîä à íå ó êà òî ëèöü êî ìó êà ëåí äàð³).

� Вша ну ван ня мо щей свя тих і мо лит ва за їхнім за ступ ниц -
твом (ÿêùî º ìîù³ ñâÿ òèõ, ÿê³ ñóï ðî âîä æó þòü ²êîíó)

Ñâÿò³ ³ áëà æåíí³ – öå çâè ÷àéí³ ëþäè, ÿê ³ ìè, àëå ÿê³ âæå ïðî é øëè ñâ³é çåì -

íèé øëÿõ ³ çà âäÿ êè ñï³âïðàö³ ç Áî æîþ áëà ãî äàò òþ îò ðè ìà ëè â³÷íå æèò òÿ

â íåá³. Çâåð òàºìîñÿ äî íèõ ³ç ïðî õàí íÿì äî ïî ìà ãà òè íàì äî ëà òè òðóä íîù³,

âè êî íó âà òè Áîæó âîëþ ó íà øî ìó ùî äåí íî ìó æèòò³, ùîá êî ëèñü òà êîæ áà ÷è -

òè Áîãà ó íåá³. (Çàî õî ÷óºìî á³ëüøå ï³çíà òè ³ñòîð³¿ æèò òÿ öèõ ñâÿ òèõ, ùîá ¿õ

íàñë³äó âà òè).

� Под ружній діалог-спілку ван ня (для под ружніх пар)
(Çàï ëà íóé òå ÷àñ íà ùèðó ðîç ìî âó – ïîä ðóæí³é ä³àëîã, ùîá ó ïðè ñóò -

íîñò³ Ãîñ ïî äà ³ çà âäÿ êè Éîãî áëà ãî äàò³ â³äíî âè òè âàøå ïîä ðóæ æÿ. Ïðî ïî -

çèö³þ ïðî âå äåí íÿ òà êî¿ ðîç ìî âè çíàé äå òå â êà òå õåç³ ïðî ñï³ëêó âàí íÿ íà

ñòîð³íö³ 80).

� За о хо чуємо під час пе ре бу ван ня Ікони ви ко рис та ти різно -
манітні  мо лит ви і та кож заціка ви ти ся ка те хе за ми та інфор -
мацією, яка містить ся  у цьо му посібни ку. 

� Зробіть спільну фо тог рафію з Іко ною Свя то го Сіме йства
і за лиш те на пам ’ять у ва шо му сімей но му аль бомі. 

� За лиш те для своєї сім’ї (в 1 примірни ку) «Пам ’ят ку від-
відин Ікони Свя тої Ро ди ни» 
(Âíè çó íà ïèø³òü äàòó Â³äâ³äèí).

� Ікона може пе ре бу ва ти в ро дині від 1 до 7 діб. Най кра ще її
пе ре да ва ти на ступній ро дині на вечірній Євха ристії в па рафії.
У разі, якщо це немож ли во або в па рафії є інший звичай, до -
мов те ся про місце і го ди ну пе ре дан ня Ікони.
Âïèø³òü ó êíè ãó ïîä ÿ êè  ñâ³ä÷åí íÿ ïå ðå áó âàí íÿ ²êîíè ó âàø³é ðî äèí³.
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ПРОЩАННЯ З ІКОНОЮ

Ïå ðåä òèì, ÿê â³ääà òè ²êîíó, ñï³ëüíî ïîä ÿ êóé òå Áîãó çà öåé ÷àñ ³ âñ³ áëà -

ãî äàò³. Íà çàê³í÷åí íÿ ñï³ëüíî¿ ìî ëèò âè  ãî ëî âà ñ³ì’¿ àáî õòîñü ³ç ¿¿ ÷ëåí³â

÷èòàº Â³ääàí íÿ ñâîº¿ ðî äè íè ï³ä  îï³êó Ïðåñ âÿ òî¿ Ðî äè íè:

Бать ко або мати ро ди ни, яка пе ре дає Ікону чи та ють:

Ісусе, на й до рож чий наш Спа си те лю, Ти при й шов у цей світ,
щоб його освітити своїм на вчан ням і влас ним при кла дом.
Більша час ти на Тво го зем но го жит тя ми ну ла в убо го му домі
в На за реті, у покірній відда ності Марії та Йо си фу, цим Ти освя -
тив Сіме йство, яке мало ста ти взірцем для усіх хрис ти я нських
ро дин. 

Прий ми ми лос ти во нашу сім’ю, яка сьо годні Тобі віддається 
та при свя чується. За хи щай, оберігай та укріплюй у Твоєму свя -
то му стра ху, мирі, зла годі та хрис ти янській лю бові, щоб ми
уподібню ва ли ся до Бо жес твен но го Взірця Свя то го Сіме йства
і в та кий спосіб, усі без ви нят ку, осяг ну ли вічне щас тя. 

Маріє, на й миліша Мати Ісуса і наша Мати, че рез Твоє спов -
не не лю бові по се ред ниц тво вчи ни, щоб Ісу сові було до впо до би 
наше при свя чен ня і виб ла гай для нас Його бла го даті і бла го-
сло вен ня. 

Свя тий Йо си фе, на й тур бот ливіший Опікуне Ісуса і Ма-
рії, підтри муй нас своєю мо лит вою у всіх на ших ду хов них та
зем них по тре бах, щоб ми раз ом із то бою та Марією мог ли
у вічності про слав ля ти Ісуса, на шо го Бо жес твен но го Спа си -
те ля. Амінь.

Хо че мо пе ре да ти вашій ро дині Ікону Свя то го Сіме йства. Ця 
до рогà ` для нас Ікона є зна ком Їхньої при сут ності, Їхньо го
діяння та по ша ни. Прийміть Ісуса з та кою по тре бою сер ця, як
мо ло дя та у Канні Га ли лейській, як Апостоли, що очіку ва ли на
Свя то го Духа.
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Наша ро ди на пе ре жи ла бла жені хви ли ни зустрічі з Свя тою
Ро ди ною. Вона нам на га да ла Єван геліє Ісуса Хрис та, не хай
і для вас, котрі у свої руки та сер це при й маєте Їх Ікону, ці Від-
відини бу дуть зна ком Бо жо го бла гос ло вен ня. 

Ïðèé ìà þ÷³ â³äïîâ³äà þòü: 

Богу не хай буде под я ка.

ßêùî º òàêà ìîæ ëèâ³ñòü ³ óìî âè, òî äî ìàøí³ òà ñóñ³äè ôîð ìó þòü ïðî -

öåñ³þ. Óñ³ ìî æóòü ìàòè çà ïà ëåí³ ñâ³÷êè àáî ëàìï³îíè. Ï³ä ÷àñ ïðî öåñ³¿ ñï³âà -

þòü ñÿ â³äïîâ³äí³ ï³ñí³. Ñóñ³äè â³äïðî âàä æó þòü ²êîíó äî ñóñ³äíüî ãî äîìó. 

16 Êà òå õå òè÷ íî-ìî ëè òîâ íèé ïîñ³áíèê



5.  Програма Днів зосередження для родин
у парафіях та деканатах

Примітки:

– День Зо се ред жен ня для ро дин мож на організо ву ва ти раз на
місяць або кілька разів упро довж року.

– До участі за про шуємо батьків з дітьми, а та кож окре мих
осіб.

– Для дітей по вин на бути окре ма про гра ма на час ка те хе зи
і зустрічі в гру пах для батьків.

– По дані еле мен ти про гра ми мож на міняти місця ми за леж но
від си ту ації.

– Вибір теми Дня зо се ред жен ня, як і ка те хе зи, за ли шається на 
роз суд організа торів (вар то ско рис та ти ся за про по но ва ни ми 
у підруч ни ку), мож на по в’я за ти його з Літургійним Ро ком
або з інши ми важ ли ви ми подіями. 

– До про ве ден ня ка те хез, кон фе ренцій мож на за про шу ва ти
осіб, які є фахівця ми з відповідних пи тань.

– Не обхідно за зда легідь підго ту ва ти за пи тан ня для ділен ня
під час зустрічі у гру пах і виз на чи ти аніма то ра.

– Доб ре, коли під час Дня зо се ред жен ня є мож ливість по чу ти
свідчен ня якоїсь сім’ї.

– Доцільно под ба ти про роз дат ко вий ма теріал, по в’я за ний
з те мою ка те хе зи (бук ле ти, роз дру ко вані на ар ку шах дум ки
для роз думів); їх мож на буде знай ти на Інтер нет-сторінці:
www.rodyna.org.ua

– За не обхідності організа то ри мо жуть відмо ви ти ся від яко -
гось пун кту про гра ми.
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Прог ра ма (струк ту ра):

1. ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ (бать ки і діти раз ом) 
І СПІЛЬНА КОРОТКА МОЛИТВА. 

2. КАТЕХЕЗА (до рослі і діти окре мо).

3. ЗУСТРІЧ У ГРУПАХ. 

4. СЛУЖБА БОЖА. 

5. АГАПА (спільна тра пе за). 

Відповідно до по треб і мож ли вос тей мож на та кож за сто су ва -
ти на ступні про по зиції:

– Свідчен ня за про ше них сімей.

– Адорація Прес вя тих Дарів.

– Пе рег ляд фільму або кіноф раг мен ту.

– Спільна ек скурсія в якесь цікаве місце.

– Спільне па лом ниц тво.

– Роз ва жаль на про гра ма (на прик лад, ве се лий вечір,
пікнік тощо).

– Под ружній діалог (мож ливість спілку ван ня для по-
дружніх пар).
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