
СІМЕЙНИЙ МОЛИТОВНИК

Великий піст і Великдень 2022 року

ЄПАРХІЯ БЕРГАМО

 він увійш
ов, щоб зали

ш

ит
ис
я 
з н
им

и . віч на віч .





спровоковані заголовком і підзаголовком, обраним 
для супроводу Великого посту та Великодня в нашій 
єпархії, «Віч на віч – Він увійшов, щоб залишитися з 
ними», мої думки швидко біжать до двох учнів Емауса, 
яких ми зустрінемо на вечірній літургії урочистості 
Пасхи. І в їхній історії багато інших зустрічей Ісуса 
лунають з чоловіками та жінками, розчарованими, 
зневіреними, зневіреними, яким Бог представляє Себе 
особисто, займаючи своє місце за їхнім столом і живучи 
їх повсякденним життям, яке вони самі вважають 
негідним.

Давайте брати приклад з цих чоловіків і жінок і 
звільнимо місце в нашому житті і в нашому домі для 
Господа, який постійно вирішує залишатися з нами. Він 
приходить поруч по дорозі, але часто наш погляд надто 
низько, а наше серце «в хаосі», щоб його впізнати і 
прийняти.

Тому я запрошую вас мати уважні очі до іншого, як 
два учні, які запрошують мандрівника переночувати, і 
серце, доступне для добрих запитань, здатних відкрити 
нам присутність Бога, Розп’ятого і Воскреслого, в нашій 
історії.

Я теж вирушив і молюся з вами!

Щасливого посту,
+ Vescovo Francesco

Шановні
родини,



"ВІЧ на віч – Він увійшов, щоб залишитися з ними» – це 

назва, яка супроводжує нашу молитву під час Великого 

посту та Великодня. Це бажання, але воно також хоче 

бути причиною надії для нашого життя: для учнів Емауса 

Бог Розіп’ятий і Воскреслий стає нашим супутником у 

подорожі і сидить за нашими щоденними столами. Ми 

повинні запросити його прийти і залишитися!

Протягом тижнів щоденна молитва сім’ї буде 

перемежовуватися питаннями, почерпнутими зі Слова 

Божого на свята, і вчинками, які відбуваються в житті, 

з особливим наголосом на вимірі сім’ї через щотижневу 

виклики.

У святкові дні
У свята ділення відбуватиметься за столом, слухаючи 

Євангеліє та закінчуючи благословенням столу. 

В будні дні
Однак у будні дні нас супроводжуватиме вірш із 

євангельського уривку свята, який коментують 

священики, миряни та сім’ї місіонерів, а також молитва 

для Дорослих і дітей, запрошуючи їх щодня освячувати 

стіл.

іконографічне мистецтво
З тижня в тиждень ми зустрічатимемо іконографічне 

мистецтво Еміліано Тіроні, художника з Бергамо, 

прокоментовані сестрою Анджелітою Рончеллі та 

сестрою Фелісітою Амігоні з монастиря Матріс Доміні 

в Бергамо.
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моліться
так

щоде
нний

Зберіться в тиші,
запалити свічку,

зробити знак хреста
прочитати вірш щоденної євангелії

і нехай Слово проростає в тобі.

Прочитайте коментар
і промовити молитву тижня *.

На завершення прочитайте «Отче наш».
і з хресним знаком.

* якщо в сім’ї є діти,
моліться з ними, щодня освячуючи стіл.
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міс
іонарські

проекти

Берег Слонової Кістки
Церква завжди була місцем зустрічі в івуарійських 

громадах.

Туди, куди прибули місіонери, після заснування 

християнської громади, була зроблена спроба 

побудувати місце зустрічі, придатне для святкування.

У світі, позначеному мусульманською присутністю, 

де лунає заклик до молитви, християнська спільнота 

вказує на свою присутність у повсякденному житті, 

в анімації громад, у служінні благодійності, а 

також у святкуванні, яке завжди характеризується 

святковістю. і атмосфера спільноти..

Щоб повернути громаду до святкування, місіонери, 

на прохання деяких громад уже кілька років, просять 

допомоги, щоб забезпечити деякі каплиці маленькими 

дзвонами, які можуть служити закликом до християн.
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Болівія
Цього року місія в Болівії святкує шістдесят років 

присутності Бергамо, зокрема в першій парафії, де о. Берто 

Ніколі розпочав цю історію, плоди якої ми бачимо сьогодні.

Серед різноманітних ініціатив, що ознаменували пастирську 

діяльність наших місіонерів у Болівії, дуже значущим був 

освітній аспект: школа Марієн Гартен сьогодні є однією 

з найвизначніших ознак цієї історії, яка сформувала 

покоління молодих людей до християнського життя. ., увага 

до громади, до соціального та громадянського зростання 

країни.

Протягом кількох років монахині, які перебували в одній 

частині будівлі, переїхали в інше крило будівлі, таким чином 

залишивши вільними деякі кімнати для пристосування для 

шкільного використання, а також для створення певного 

середовища для парафіяльного Карітасу.

Також на знак 60-річчя, яке ми святкуємо, усі місіонери 

групи Бергамо попросили нас допомогти їм відремонтувати 

цю частину будівлі, надати школі додаткові приміщення 

(що сприяє реалізації проекту), а також надати місце при 

парафії Карітас.

проекти
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Куба
Ситуація зі здоров’ям, створена пандемією, погіршила 

соціальний клімат і вже важко перевірену економічну 

реальність.

Нинішня ситуація ще більше ускладнює багато сімей, 

з якими наші місіонери щодня зустрічаються, коли 

їдуть відвідати спільноти.

Так народилася служба, яку місіонери Бакакоа, 

Джамала, Кабаку, Іміаса та Сан-Антоніо запровадили 

протягом кількох місяців, щоб забезпечити 

найнеобхідніше населення, яке страждає від голоду.

Проект спрямований на підтримку «мішків» з їжею, 

які молодь приносить найбільш нужденним людям

різні громади, з яких складається кожна парафія
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З тижня в тиждень, гортаючи підтримку, яка 

супроводжує буклет, нас запрошуватимуть 

здійснювати жести місіонерської уваги у звичайному 

та повсякденному житті. Деякі фотографії з наших 

єпархіальних місій перетворять путівник тижня в 

образ.

Поруч із цією опорою, побудувавши невеличкий 

куточок молитви разом із буклетом та свічкою, ми 

можемо додати контейнер (можливо, побудований 

разом із малими, активізуючи їхню творчість), де ми 

зможемо збирати пропозиції для наших єпархіальних 

місій. Наприкінці Великого посту ми можемо 

доставити їх до парафії.

DIOCESI 
DI BERGAMO

faccia a faccia

con loro

egli entrò 
per rimanere

PER LA PREGHIERA 

IN FAMIGLIA
Quaresima e Pasqua 2022
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Де їхній Бог? 
(Гл 2:17)

9

попельн
а середа
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Ікона Христа 

П а н т о к р а т о р а , 

або Синайського, 

запропонована на 

початок Великого 

посту, наочно 

показує нам, як 

жити віруючим; 

воно перекладає 

текст Євангелія на риси обличчя Ісуса, 

людини згідно з Богом.Обличчя Христа кидає 

нам виклик, Його очі спокійні та водночас 

суворі: Він супроводжує нас з любов’ю 

та терпінням, але й штовхає нам зустріти 

життя і вибір, якого воно вимагає. Вуха дуже 

очевидні, щоб вказувати на необхідність 

уважного слухання Слова Божого, у послуху 

віри; для цього він лівою рукою тримає текст 

Святого Письма, а правою благословляє 

нас: сила його слова не тільки освітлює 

наш шлях, а й супроводжує його силою 

Всевишнього. Нарешті, шия наповнюється 

Святим Духом, джерелом нашого фізичного 

і духовного життя; молитва є місцем, де Він 

проявляє Себе і підтримує нас.

Де їхній Бог? 
(Гл 2:17)

У сім'ї
буває ... 

запитати себе

9

попельн
а середа
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2
середа              березня

З Євангелія від Матвія (6,1-6,16-18)

У той час Ісус сказав своїм учням: «Будь обережним, 
щоб не чинити свою праведність перед людьми, щоб 
вони захоплювалися, інакше не буде вам нагороди 
з вашим Батьком, що на небі. Тому, коли подаєте 
милостиню, не сурміть перед собою, як це роблять 
лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб вас хвалили 
люди. Істинно кажу вам, вони вже отримали свою 
нагороду. З іншого боку, коли ти даєш милостиню, 
твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, так 
що твоя милостиня залишається в таємниці; і 
Отець ваш, що бачить таємне, віддасть вам.
І коли молитесь, не будьте подібними до лицемірів, 
які в синагогах і по кутах площ люблять молитися, 
стоячи, щоб люди бачили. Істинно кажу вам, вони 
вже отримали свою нагороду. Натомість, коли 
молишся, увійди до своєї кімнати, зачини двері й 
помолися до свого Отця, що в таємниці; і Отець ваш, 
що бачить таємне, віддасть вам.
І коли ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, 
як визнажують своє обличчя, щоб показати іншим, 
що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже 
отримали свою нагороду. З іншого боку, коли 
постиш, намасти свою голову і вмий обличчя своє, 
щоб люди не бачили, що ти постиш, а тільки Отець 
твій, що в таємниці; і Отець ваш, що бачить 
таємне, віддасть вам».
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Благословення столу

Запалюємо свічку, символ Господа серед нас.
Стоячи, створимо тишу і помолимось такими словами.

Коли ми за столом, Господи,
тиша залишає місце для запитань:
«Як пройшов твій день? Що ти робив у школі?
Які проблеми на роботі?».
Це питання, які говорять нам про життя,
турботи, які іноді стискають наші серця,
пристрасний пошук відповідей і сенсу.
Перетворіть наші запитання
у питаннях, які розповідають нам про вас,
допоможіть нам підготувати ці запитання
як їжа, яку ти нам даєш.
Амінь.

Якщо є діти,
батьки роблять 

хрест на чолі дітей.

Завершуємо молитвою
«Отче наш».
Свічка залишається запаленою 
протягом усього прийому їжі
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за
пи
туємо себе

Свідчення
Claudio 
та Sara

Великий піст: час для навернення, для запитань, для 
досліджень і для спроб покращення. У сім’ї буває, що 
задаємо собі питання: як виховувати, як виростати, як не 
помилятися? Для нашої сім’ї на ці питання відповідають два 
моменти: коли ми є прикладом для наших дітей і коли вони 
є прикладом для нас.

Як батьки, ми намагаємося бути з деякими прикладами. 
Перший – євхаристійний візит, правильне слово, яке з 
дітьми перекладається на фіксовану зустріч із запалюванням 
свічки перед походом до школи. Друга – молитва доброї 
ночі: можливо, ще не шукають Його, але, безперечно, у 
пошуках спільної сімейної хвилини вони відчувають красу 
Батька, який їх любить.

Діти також дають нам багато прикладів і, зокрема, 
постійне прохання запропонувати щось всім нужденним 
чи бездомним, яких ми зустрічаємо на вулиці. Вони, які 
не цінують гроші і час, щоразу ніби говорять нам: «мамо, 
тато! чого поспішаєш йти далі... хіба ти не бачиш, що ця 
людина потребує?» Вони роблять це, не чекаючи нагороди 
чи похвали.
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Провокація

Чи здатні ми як пара, так і сім’я робити вільні жести, 
без зайвих розрахунків, без поспіху, 

без більш-менш явних переваг?

Amoris Laetitia

«Церква закликає разом з ними благодать навернення, 
заохочує їх творити добро, піклуватися один про 

одного з любов’ю та ставити себе на служіння 
спільноті, в якій вони живуть і працюють». 

(AL 78)
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Молитва ти
ж
ня для

Скільки питань 
переслідує один 

одного в наші дні,
скільки сумнівів,

скільки знаків питання!
Ми дякуємо Тобі Господи

Що ти зобов'язуєш нас не сідати,
не вважати нас прибулими, 

а завжди в дорозі.
Ось так ми хочемо розпочати 

Великий піст.
Амінь.

14

Дорослих

Благословен
н
я столу з

Малими

Спасибі пане:
ми починаємо мандрівку 

Великого посту:
прекрасна нагода для 

навернення,
щоб запитати нас про 
вас і запитати, хто ви.

Ми дякуємо за подарунок їжі,
що дозволяє нам жити і ділитися: 

благослови його.
навчіть нас не витрачати це даремно.

Дякую і благословення тим, хто 
приготував це для нас:

давайте ніколи не забувати
бідних і голодних світу.

Амінь.

Жива молитва щодня,

1514



1514

бе
рез
ня

3
четвер

знак хреста
З Євангелія від Матвія (6, 3)

Поки ви подаєте милостиню,
ваша ліва може не знати, 
що робить ваша права, так що ваша 
милостиня залишиться в таємниці.

Подумати з Cristina...
Я п’ятий із семи братів і сестер. Мої батьки навчили 
мене, що кожна ситуація навколо нас ставить питання 
про нас, запитує, як ми можемо долучитися. Під час місії 
в Камбоджі я працюю з розумово неповносправними і 
завжди запитую себе, які історії вони мають за спиною, 
хто їхні сім’ї, яке їхнє минуле. Я дякую Богу за те, що він 
змушує мене думати, бо це зобов’язує мене завжди давати 
собі нові сили, щоб бути поруч з ними.

бе
рез
ня

4
п'ятниця

знак хреста
З Євангелія від Матвія (6, 6)

Коли молишся,
увійди у свою кімнату, 
зачини двері й помолися Отцю своєму, 
який у таємниці.

Подумати з Cristina...
Я тільки тепер розумію важливість молитви, тієї 
щоденної молитви, до якої звикла моя мама! Тепер 
у кожній ситуації, особливо в місії, молитва, хресне 
знамення, щоденне читання Євангелія — це лімфа, вони 
дають мені силу, вони допомагають мені відповідати на 
багато і різноманітні запитання, які мені задають бідні. У 
молитві також є довіра Господеві ситуації втоми, з якими 
я стикаюся щодня.

дотримуючись інструкцій, які ви знайдете на с. 3
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березня

5
субота

знак хреста
З Євангелія від Матвія (6, 17)

Коли постиш,
намасти свою голову 
і вмий обличчя своє,

щоб люди не бачили, що ти постиш,
а тільки Отець твій,

що в таємниці.

Подумати з Cristina...
Стиль обміну завжди був основним! Я навчився 
цьому змалку. У місіонерському досвіді, в якому  

живу, я на власні очі торкаюся стилю спілкування, 
характерного для найбідніших сімей: вони 

також позбавляють себе того, що необхідно, щоб 
допомогти іншим сім’ям. Для мене це джерело 

здивування і, водночас, постійний стимул 
зобов’язатися не сідати, не відчувати себе добре.
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Боже слово
посилання

у родині 
буває...

попіл Де їхній Бог? (Гл 2:17) запитуємо 
себе

перший 
тижень

Чим живе людина? 
(пор. Лк 4, 4)

спокуси

другий 
тижень

Ви коли-небудь дивилися 
на небо? 
(пор. Буття 15:5)

молитися

третій 
тижень

Чому кущ не горить? 
(Приклад 3, 3)

бути чудовим

четвертий 
тижень

Чому він їсть з 
грішниками?
(пор. Лк 15, 1)

неправильно

п'ятий 
тижень

Вас ніхто не засудив? 
(Івана 8, 10)

пробачати

вербна 
неділя

Де ти хочеш, щоб 
ми підготувалися до 
Великодня? (Лк 22:9)

свято

великий 
четвер

Господи, ти миєш мені 
ноги? (Івана 13:6)

повернути

свята 
п'ятниця

Чи ти теж не один із учнів 
цього чоловіка? (Івана 18:17)

зрада

великдень 
воскресіння

Чому ти шукаєш Того, 
Хто живий серед мертвих? 
(Лк 24:5)

піднятися

п’яти 
десятниця

Чому кожен з нас чує 
розмову рідною мовою?
(Дії 2, 8)

розуміння

Етапи шляху Великого посту
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Чим живе людина?
(пор. Лк 4, 4)

1918



Повна ікона показує 

нам діалог між Ісусом 

і супротивником у 

трьох сценах, хоча 

ми зосереджуємось 

на двох. У всіх 

ми відзначаємо 

с т а в л е н н я 

Г о с п о д н ь о г о 

Вчителя; він тримає в 

одній руці сувій Святого Письма, щоб показати в 

ньому силу, щоб витримати випробування. Зліва 

ми в пустелі, на першому рівні життя, який не 

може стати єдиним горизонтом нашого вибору. 

Справа спокуса стосується стосунків з людьми, 

управління владою в часі, це запрошення 

поставити себе в центр. Нарешті, третя картина 

(яку ми не бачимо, але про яку читаємо в Євангелії 

на наступній сторінці) відбувається в храмі, місці 

стосунків з Богом, рівні, що завершує сенс життя 

і спрямовує його до його повноти. Вибір Ісуса 

говорить нам, що тільки довіряючи себе вірності 

Бога Батька, ми можемо жити, відчувати радість 

бути Його улюбленими дітьми і ділитися нею з 

усіма нашими братами і сестрами між людьми

Чим живе людина?
(пор. Лк 4, 4)

У сім'ї
буває ... 

Спокуси

19

перший тиж
ен
ь великий піст
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6
неділя              березня

З Євангелія від Луки (4:1-13)

У той час Ісус, сповнений Духа Святого, 
відійшов від Йордану і був проваджений Духом 
у пустелі сорок днів, спокушаний дияволом. Він 
нічого не їв у ті дні, але коли вони закінчилися, 
він був голодний. Тоді диявол сказав йому: «Якщо 
Ти Син Божий, скажи, щоб цей камінь став 
хлібом». Ісус відповів: «Написано: «Не хлібом 
єдиним буде жити людина».
Диявол підняв його, миттєво показав йому всі 
царства землі і сказав йому: «Я дам тобі всю цю 
владу та їхню славу, бо вона дана мені, і я даю 
її, кому хочу. Тому, якщо ти поклонишся переді 
мною в поклонінні, все буде твоє». Ісус відповів 
йому: «Написано: Господу Богу твоєму, ти будеш 
поклонятися, Йому одному будеш служити».
Він привів його в Єрусалим, поставив на 
найвищому місці храму і сказав йому: «Якщо 
Ти Син Божий, кинься звідси вниз; бо написано: 
«Він дасть наказ своїм ангелам про вас, щоб вони 
берегли вас»; а також: «Вони на руках понесуть, 
щоб твоя нога не спіткнулася об камінь» ». Ісус 
відповів йому: «Сказано: не будеш випробовувати 
Господа, Бога свого».
Вичерпавши всі спокуси, диявол відвернувся від 
нього до призначеного часу.
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Благословення столу

Запалюємо свічку, символ Господа серед нас.
Стоячи, створимо тишу і помолимось такими словами.

Між спробами і спокусами
наше життя тече, о Господи.
Ми намагаємося і пробуємо ще раз
щоб отримати результати,
щоденна і безперервна боротьба
що ризикує затьмарити наш погляд надії,
спокуси і падіння що
вони є ознакою нашої кінцевості.
Їжа, яку ти нам даєш
ти нагадуєш нам щодня
що вона сама по собі не може
вичерпати бажання нескінченності, 
що виходить за межі нашого живота,
але знайди дім у нашому серці
і буде нагадуванням про нашу потребу у вас
і твого милосердя.
Амінь.

Якщо є діти,
батьки роблять 

хрест на чолі дітей.

Завершуємо молитвою
«Отче наш».
Свічка залишається запаленою 
протягом усього прийому їжі

2120



22

спокуси
Свідчення

Aldo 
i Vittoria

Тема спокус — це те, що завжди ставило нас під сумнів 
— у різних способах і контекстах — у дитинстві, коли ми 
наближалися до досвіду Мату-Гросу. Ми вважаємо, що 
найбільша спокуса, яка належить нам, — це дозволити 
нашому життю бути не в наших руках, а просто протікати 
через обов’язкові етапи, на яких ми почуваємося «добре»: 
школа, спорт, потім робота, шлюб, діти, покупки на Субота 
та меса по неділях. Навіть як християни ризик високий! Як 
сім’я ми відчуваємо, що легко влаштуватися, думати, що те, 
що ми переживаємо, це вже багато, вже добре, достатньо.

З нашого досвіду, те, що допомогло нам найбільше і 
допомагає нам (часто створює нам незручності), — це 
намагатися залишатися на зв’язку з дітьми та бідними. Дітям 
(насамперед наших п’ятеро дітей і дітей, які живуть з нами), 
тому що своїм радикалізмом, своєю вмінням високо літати 
вони завжди збивають наші розрахунки, наші програми, 
де все повертається і вам не потрібно тягнути за собою. 
шиї, щоб зробити крок більше. Для бідних, тому що вони 
нагадують нам, що наш спосіб життя (як ми витрачаємо свій 
час і гроші) має бути послідовним. Інакше життя все брехня, 
і, може, воно стає тихішим, але також плоским і несмачним.
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Провокація

Що допомагає нам, як сім’ї, 
не піддатися спокусі почуватися «добре»?

2322

Amoris Laetitia

«У сімейному житті необхідно 
виховувати цю силу любові, 

яка дозволяє нам 
боротися зі злом, 

яке їй загрожує. 
Любов не дозволяє

домінувати злобою,
зневагою до людей,

бажанням завдати болю
чи змусити людей

заплатити за щось. 
Християнським ідеалом,

а особливо в сім’ї,
є любов попри все». 

(AL 119)
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Супроводь наші 
перші кроки, 

Господи, щоб час 
Великого посту

зміцнюй нашу віру
і зроби нас сильними, 

щоб протистояти спокусі
хто хотів би сповільнитися

наш крок у слідуванні за 
вами на шляху до 

Єрусалиму.
Амінь.

24

Вибач Господи, 
якщо багато разів ми 

спокушаємося: від зла, 
від гріха,

від обжерливості, 
від примх,

від поганого розмови 
та засудження.

Ми дякуємо за подарунок їжі,
що дозволяє нам жити і 

ділитися: благослови його.
навчіть нас не 

витрачати це даремно.
Дякую і благословення тим, 

хто приготував це для нас:
давайте ніколи не забувати

бідних і голодних світу.
Амінь.

Молитва ти
ж
ня для

Дорослих

Благословен
н
я столу з

Малими

Жива молитва щодня,
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бе
рез
ня

7
понеділок

знак хреста
З Євангелія від Луки (4, 1-2а)

Ісус, сповнений Святого Духа, 
відійшов від Йордану і був 
проваджений Духом у 
пустелі сорок днів, спокушаний дияволом.

Подумати з сестрою Giusy...
Досвід Ісуса вчить нас, що немає нічого поганого в тому, 
щоб бути спокушеним. Важливо те, як ми поводимося в 
спокусі. Ми на місії в Болівії намагаємося запропонувати 
спосіб усунути спокусу: молитися, повторюючи лише 
одну фразу з Євангелія. Ми не можемо уникнути життєвих 
випробувань. Але молитва може допомогти зберегти наші 
серця стійкими.

бе
рез
ня

8
вівторок

знак хреста
З Євангелія від Луки (4, 2б)

Він нічого не їв у ті дні, 
але коли вони закінчилися, 
він був голодний.

Подумати з сестрою Giusy...
Ось важливі елементи Великого посту: сорок днів, 
піст, боротьба зі спокусами, молитва. Великий піст дає 
нам можливість змінити менталітет і спосіб життя: це, 
безумовно, потребує багато віри та мужності. Почнемо, 
наприклад, із припущення дружби, доброзичливості, 
допомоги по відношенню до близьких. Маленькі 
конкретні кроки, які зроблять Євангеліє видимим.

дотримуючись інструкцій, які ви знайдете на с. 3
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березня9
середа

березня

10
четвер

2726

знак хреста
З Євангелія від Луки (4, 4)

Ісус відповів дияволу: 
«Написано: не хлібом 

єдиним житиме людина».

Подумати з сестрою Giusy...
Одне з перших, що потрібно людині, — це їсти, 
але «не хлібом одним живе людина». Бажання 
людини не згасає, годуючи тільки тіло. Потрібно 
набагато більше. Саме для того, щоб звільнити тих, 
хто перебуває в біді та голоді, ми повинні взяти на 
себе зобов’язання зробити щось конкретне, щоб 
пробудити в суспільстві голод справедливості та 
любові.

знак хреста
З Євангелія від Луки (4, 8)

Ісус відповів дияволу:
 «Написано: Господу, Богу твоєму, 

поклонишся; Йому одному поклонишся».

Подумати з сестрою Giusy...
Ісус дивиться на світ з високої гори. Біля його ніг 
представлені всі царства землі з їхніми конфліктами, 
поділами та несправедливістю. Коли диявол 
пропонує йому «силу і славу», його реакція миттєва. 
Насправді там сказано: «Господу, Богу своєму, будеш 
поклонятися». У цей час Великого посту ми також 
відмовляємося від деяких ідолів, які заманюють 
наше життя в пастку, і намагаємося працювати, щоб 
побудувати більш привітну, привітну та інклюзивну 
землю.

Жива молитва щодня,



2726

бе
рез
ня

11
п'ятниця

бе
рез
ня

12
субота

знак хреста
З Євангелія від Луки (4, 12)

Ісус відповів дияволу: 
«Сказано: не будеш 
випробовувати Господа, 
Бога свого».

Подумати з сестрою Giusy...
Ісус вирішує не бути тріумфальним Месією. Він 
ніколи не поставить Бога на службу своїй гордості. 
Він буде серед своїх, як той, хто служить. Вчення 
Ісуса закликає нас служити вільно, не чекаючи, що 
інші послужать замість нас, не засуджуючи тих, хто 
не потрібний, не намагаючись зрозуміти, чому вони 
не потрібні... ми служимо, тому що віримо в Любов.

знак хреста
З Євангелія від Луки (4, 13)

Вичерпавши всі спокуси,
диявол відвернувся від нього
до призначеного часу.

Подумати з сестрою Giusy...
Протягом усього свого життя Ісус не перестане 
спокушатися, особливо наприкінці, у дні Своїх 
страстей. У спокусі Ісус мав силу, бо довірив Себе 
Отцю. Ми також повинні мати впевненість у важких 
хвилинах, бо знаємо, що Господь не покидає нас. 
Звичайно, наше зобов’язання не повинно бути 
відсутнім, але підтримуватися серцем, яке довіряє 
Богу, Другу, який веде нас разом.

дотримуючись інструкцій, які ви знайдете на с. 3



Ви коли-небудь дивилися на небо?
(пор. Буття 15:5)

29

другий тиж
ен
ь великий піст



Сцена відбувається 
на горі, місці 
б о ж е с т в е н н о г о 
досвіду. Центром 
ікони є фігура 
Ісуса Христа, який 
характеризується, 
зокрема, як джерело 
світла, як присутність 
Бога, кожна частина 
ікони освітлена цим 
світлом. По боках Ісуса ми бачимо Мойсея та 
Іллю. Вони нагадують нам, що Ісус виконує 
Закон і сповіщення пророків. Як ви втілюєте 
їх у життя? З його смертю і воскресінням, які 
відбулися незабаром після цього.
У нижній частині ікони зображені троє учнів: 
Петро,   Яків та Іван. Це ті, хто супроводжує 
Ісуса на найважливіших етапах його життя. 
Тому Преображення Господнє має сильне 
значення і стосується всіх віруючих, що 
символізують його учні. Вони демонструють 
трепет і страх. Той, що в центрі, навіть 
впав на коліна. Петро висловлює бажання 
залишитися на горі, в ситуації миру і світла. Їм 
важко зрозуміти подію: Ісус перетворюється, 
показуючи Свою справжню природу, щоб 
підготувати їх до випробування страстями.

Ви коли-небудь дивилися на небо?
(пор. Буття 15:5)

У сім'ї
буває ... 

молитися

29

другий тиж
ен
ь великий піст



13
неділя              березня

З Євангелія від Луки (9, 28б-36)

У той час Ісус взяв із собою Петра, Івана 
та Якова і зійшов на гору помолитися. Коли 
він молився, його обличчя змінилося, а риза 
стала білою і сліпучою. І ось двоє чоловіків 
розмовляли з ним: це були Мойсей та Ілля, що 
з’явилися у славі, і говорили про його вихід, 
який мав статися в Єрусалимі.
Петра і його товаришів гнітить сон; але, 
прокинувшись, вони побачили славу Його 
та двох чоловіків, що стояли з ним. Коли 
вони розлучалися з ним, Петро сказав Ісусу: 
«Учителю, добре нам тут бути. Давайте 
зробимо три намети, одну для тебе, одну 
для Мойсея і одну для Іллі». Він не знав, що 
говорив. Коли він так говорив, наблизилася 
хмара і вкрила їх своєю тінню. Увійшовши 
в хмару, вони злякалися. І пролунав голос із 
хмари, що говорив: «Це Син Мій, Вибраний; 
слухай його!». Як тільки голос затих, Ісус 
залишився сам. Вони мовчали і в ті дні нікому 
не розповідали про те, що бачили.
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Благословення столу

Запалюємо свічку, символ Господа серед нас.
Стоячи, створимо тишу і помолимось такими словами.

Яке зусилля, Господи,
в гонитві за подіями,
знайти хвилинку, щоб бути з тобою,
хвилина для молитви.
Але коли це станеться
як у цей момент,
ми розуміємо, що наша їдальня
перетворюється на небесний бенкет.
І Твоя присутність оживляє
наш стіл і наш дім.
Навіть коли ми
не розуміємо про що молитися
переконуємося, що кожен день,
пам'ятаємо тебе.
Амінь.

Якщо є діти,
батьки роблять 

хрест на чолі дітей.

Завершуємо молитвою
«Отче наш».
Свічка залишається запаленою 
протягом усього прийому їжі

3130



мол
итися

Свідчення
Stefano

i Rebecca

«Нам приємно бути тут», – сказав П’єтро, тому в сім’ї 
бувають моменти, коли нам добре, часи, коли ми хотіли б 
залишитися; однак Неба на цій землі! Життя також нагадує 
нам про важкі випробування, і часто «буває», що ми не готові 
з ними зіткнутися, а потім порушується та гармонія, яку ми 
хотіли зберегти. Сумно, коли виникають непорозуміння між 
чоловіком і дружиною або з дітьми, але можливо, що це стає 
«можливістю» зростати в терпінні, смиренні, а потім вести 
до інших або отримати спокій прощення; Папа Франциск 
нагадує нам, що «разом ми будуємо мир», починаючи з 
жестів обміну. Для нас це все одно, що брати участь у обіді, 
де кожен обідаючий оживлений бажанням зробити свій 
внесок, зробити стіл більш гостинним, за яким ви матимете 
задоволення знову зустрітися: радісним і згуртованим. Це 
як наприкінці дня важкої праці, коли ти розумієш, хто 
допомагає тобі віддати себе в молитві до Марії. Саме тоді 
світло Господа досягає вас через дружину, чоловіка, сина 
чи діда, які тримають вас за руку. Ось як Ісус приходить до 
нас, навіть з тієї гори, у доброті наших близьких, у єдності з 
нами, в нас: як подих у наших серцях.

3332



Провокація

Яку роль відіграє молитва в нашій родині?
Коли і чому ми молимося?

Amoris Laetitia

«Сім’я повинна залишатися місцем, 
де нас навчають розуміти причини та красу віри, 

молитися та служити іншим». (AL 287)

3332



Молитва, Господу,
може бути постійною 

поживою нашого життя,
ти живеш у нашому дні,

підтримуєш наші сім'ї,
є джерелом, 

з якого завжди можна черпати,
Ти заохочуєте нас жити 

відкритим для інших
і ти заохочуєш нас бути свідками 

Твого Слова.
Амінь.

3534

Господи, звертаємося до
Тебе: багато разів 

нам потрібно молитися тобі
для такої кількості людей, 

з багатьох причин.
Ти завжди готові нас

вислухати.
Ми дякуємо за подарунок їжі,

що дозволяє нам жити і 
ділитися: благослови його.

навчи нас не витрачати це даремно.
Дякую і благословення тим, хто 

приготував це для нас:
давайте ніколи не забувати

бідних і голодних світу.
Амінь.

Молитва ти
ж
ня для

Дорослих

Благословен
н
я столу з

Малими

Жива молитва щодня,



бе
рез
ня

14
понеділок

знак хреста
З Євангелія від Луки (9, 28)

Ісус взяв із собою Петра,
Івана та Якова і зійшов
на гору помолитися.

Подумати з отцем Franco...
Ісус піднімається на гору, щоб помолитися. Ісус не лише 
закликає нас молитися, але й дає приклад! Насправді 
я перебуваю на горі, що служить на місії, тут, в Японії, 
у Центрі молитви та міжрелігійного діалогу під назвою 
Шінмейзан, що означає «Гора справжнього життя»... Але 
де б ми не були, сьогодні Ісус запрошує нас об’єднатися з 
Ним у його молитва.

бе
рез
ня

15
вівторок

знак хреста
З Євангелія від Луки (9, 29)

Коли він молився, його обличчя
змінилося, а риза стала 
білою і сліпучою.

Подумати з отцем Franco...
Поки Ісус молиться, Його інтимне спілкування з Отцем сяє 
і перетворює Його тіло, саму Його одежу! Його зовнішній 
вигляд стає яскравим. Молитва, яка є розмовою з Богом, 
зустріччю з Богом, перетворює і перетворює наше життя, 
щоб воно стало світлом, свідченням, одкровенням Божої 
любові Молитва є джерелом, з якого бере початок і черпає  
місія життя: євангелізація!

3534

дотримуючись інструкцій, які ви знайдете на с. 3



березня

16
середа

березня

17
четвер

3736

знак хреста
З Євангелія від Луки (9, 30)

Мойсей та Ілля, явившись у славі, 
розповідали про його вихід, 

який мав статися в Єрусалимі.

Подумати з отцем Franco...
Мойсей та Ілля, Закон і Пророки, звернені до Ісуса і 
знаходять у ньому своє виконання. У цьому «Центрі 
молитви та міжрелігійного діалогу», де я виконую 
своє служіння місії Церкви в Японії, кожна діяльність 
спрямована на те, щоб навіть стародавні релігійні традиції 
цього народу знайшли своє виконання та своє спасіння у 
Христі.

знак хреста
З Євангелія від Луки (9, 33)

Петро сказав Ісусу: «Учителю,
добре нам тут бути. 

Давайте зробимо три шари, 
одну для тебе, одну для 
Мойсея і одну для Іллі».

Подумати з отцем Franco...
«Нам приємно тут бути!» - Так! П’єтро правий, він 
справді прекрасний! Але незабаром видіння закінчується: 
Ісус сходить з гори, щоб продовжити шлях до хреста. І 
воскресіння. Петро також, а з ним інші апостоли, на хрест 
і воскресіння. Молитва відкриває і заохочує місію, яка хоче 
зібрати всіх на «горі Господа», щоб кожен міг знати, як 
прекрасно бути з Ісусом.

Жива молитва щодня,



3736

бе
рез
ня

18
п'ятниця

бе
рез
ня

19
субота

знак хреста
З Євангелія від Луки (9, 35)

З хмари пролунав голос, 
що говорив: 
«Це Син Мій Вибраний; 
слухай його!».

Подумати з отцем Franco...
Ісус – Син, посланий Отцем у світ, щоб здійснити 
Свій план спасіння, виявити Свою любов, зібрати 
всі народи в сім’ю дітей Божих.Це добра новина, 
це Євангеліє! Місія Церкви у світі полягає в тому, 
щоб зробити цей «Божий план» для спасіння світу 
відомим усім і стати інструментом його здійснення

знак хреста
З Євангелія від Луки (9, 36)

Вони мовчали і в ті 
дні нікому не розповідали про те,
 що бачили.

Подумати з отцем Franco...
«Є ... час мовчати і час говорити», - сказав мудрий 
Кулет. Вони, Апостоли, «в ті дні» мовчали, добре 
було, щоб той великий досвід заспокоївся. Але коли 
Святий Дух зійшов на них, зібраних у горниці «в 
молитві з деякими жінками та з Марією, матір’ю 
Ісуса» (Дії 1:14) ... «вони почали говорити» (Дії 2:4) 
і «Петро з одинадцятьма... він говорив уголос» (Дії 
2:14).

дотримуючись інструкцій, які ви знайдете на с. 3



Чому кущ не горить?
(Приклад 3, 3)

39

третій тиж
ень великий піст



Під час Великого посту 

Бог приходить шукати нас, 

як це сталося з Мойсеєм 

на Хориві (Вих 3:1 і далі). 

На іконі зображена гора, 

символічне, а не фізичне 

місце, де відбувається зустріч. 

Полум’я куща, яке горить, 

але не поглинає, викликає цікавість юного Мойсея, 

який підходить і зображений знімаючим сандалі. 

Цей жест говорить нам, що хоча Бог зустрічає нас у 

повсякденному житті, часто голих і сірих, інтимність 

серця є священним місцем, де Він кидає нам виклик, 

місцем, де можна жити з повагою. Бог кличе кожного 

з нас у нашому повсякденному існуванні, контакт з 

Ним – це сила, яка нас не знищує, а навпаки наповнює 

світлом і теплом, якщо ми відкриті для доступності 

слухати, долаючи свої страхи та розчарування, як 

це зробив Мойсей. ... Тоді нам довіряють місію на 

благо всіх; очікувані добрі плоди будуть народжені на 

історичній ниві завдяки турботі фермера (Святий Дух 

вказує полум’я) і від нашої співпраці, де це конкретно 

вимагається: робота, сім’я, соціальна прихильність, 

відпочинок, дружба.. ..

Чому кущ не горить?
(Приклад 3, 3)

У сім'ї
буває ... 

бути чудовим

39

третій тиж
ень великий піст



20
неділя              березня

З Євангелія від Луки (13:1-9)

У той час дехто прийшов, щоб розповісти 
Ісусу про тих галілеян, чию кров Пилат злив 
разом із кров’ю їхніх жертв. Взявши слово, Ісус 
сказав їм: «Чи вірите ви, що ці галілеяни були 
грішнішими за всіх галілеян, бо їх спіткала 
така доля?» Ні, кажу вам, але якщо ви не 
навернетесь, ви всі загинете так само. Або 
ті вісімнадцять людей, на яких обвалилася 
вежа Єалое і вбила їх, ви думаєте, що вони 
винні більше за всіх мешканців Єрусалиму? Ні, 
кажу вам, але якщо ви не навернетесь, ви всі 
загинете так само».
Він також сказав таку притчу: «Один чоловік 
посадив смоковницю у своєму винограднику і 
прийшов шукати там плодів, але не знайшов. 
Тоді він сказав виноробу: «Ну, я вже три роки 
ходжу шукати плоди на цьому дереві, а не 
знайшов. Так що відріжте! Чому воно має 
експлуатувати землю?». Але він відповів: 
«Пане, залиш його ще цього року, поки я не 
обкопаю і не вношу добрива. Побачимо, чи 
принесе це плоди на майбутнє; якщо ні, то 
поріжеш»».

40



Благословення столу

Запалюємо свічку, символ Господа серед нас.
Стоячи, створимо тишу і помолимось такими словами.

Їсти з відкритим ротом
це не хороша освіта
нам завжди говорили.
І все ж рот, щоб їсти, треба відкрити.
Але стає все важче і важче, Господи,
роззяв,
дивуйтеся тому, що відбувається.
Бо все здається очевидним і звичним.
Допоможи нам Господи,
щоб відкрити наш рот
щоб розповісти свої дива
і милуватися в повсякденному житті наших днів Твоя 
присутність що
робить все новим.
Амінь.

Якщо є діти,
батьки роблять 

хрест на чолі дітей.

Завершуємо молитвою
«Отче наш».
Свічка залишається запаленою 
протягом усього прийому їжі

4140



бу
ти чудовим

Свідчення
Даніель
та Elisa

Вогонь, який не пожирає, що це за новина? «Людина - що 
це?». Для святкування нашого весілля ми обрали цю пісню; 
ми думали, що знаємо, що Бог Батько, який піклується про 
людей через манну, і замість цього через роки, дивлячись 
на історію нашої родини, ми розуміємо, як центром цього 
уривку був вигук здивування... Бог Ізраїлю подбав про нас 
змушує нас дивуватися.

Моменти зростання нашої родини часто були наслідком 
зміни точок зору, насамперед досвіду життя чужинців у 
далекій країні... почуття, готові зрозуміти навколишню 
реальність, дозволили нам побачити, пізнати , зустрітися, 
дивуватися, виявляти, що ми здатні на більші речі, ніж ми 
думали.

Навіть сьогодні Бог запрошує нас змінити нашу точку 
зору і прийняти погляд дбайливого винороба, який знає 
час і турботу, і який готовий чекати. Вибір не скорочувати, 
продовжувати інвестувати час та енергію є і скандальним, 
і надзвичайно захоплюючим, він ламає певні дуже людські 
моделі справедливості та відкриває несподівані перспективи... 
або, можливо, не так багато: як батьки, скільки чекають, як 
багато енергії витрачається і зупиняється. Відчуття кохання 
такою любов’ю змушує нас дивуватися... А диво ось що рухає 
людиною! Але чи це дійсно можливо?

4342



Провокація

Які події в нашому житті змусили нас усвідомити 
присутність Бога і здивуватися Його любові до нас?

4342

Amoris Laetitia

«[Подружжя] повинні разом 
дивуватися Божими дарами та 

виховувати ентузіазм до спільного життя.
 Коли ти вмієш святкувати, 

ця здатність оновлює енергію любові, 
звільняє її від одноманітності 

і наповнює повсякденні звички 
кольором і надією». (AL 226)



людина,
дайте нам задоволення,

знаючи, як нас здивувати;
навчимося не сприймати

все як належне.
Дай нам нові очі, 

здатні бачити чудеса
навіть у тому, 

чим ми живемо щодня,
в людях, яких ми завжди зустрічаємо.

З такими очима світ стане 
прекраснішим.

Амінь.

4544

Господи,
дякую тобі!

За один день ми можемо
бути вражені

багато разів і для 
багатьох речей:

природа, люди, те, 
що ми маємо.

Ми дякуємо за подарунок їжі,
що дозволяє нам 

жити і ділитися: благослови його.
навчіть нас не витрачати це даремно.

Дякую і благословення тим, 
хто приготував це для нас:

давайте ніколи не забувати
бідних і голодних світу.

Амінь

Молитва ти
ж
ня для

Дорослих

Благословен
н
я столу з

Малими

Жива молитва щодня,



бе
рез
ня

понеділок

знак хреста
З Євангелія від Луки (13, 2)

«Чи вірите ви, що ці галілеяни
були більш грішними
за всіх галілеян, 
бо їх спіткала така доля?».

Подумати з Доном Gianluca...
Чудо – це Бог, який звільняє нас від страхів і огортає 
своїм співчуттям. Вже не час шукати, хто винен, на кого 
вказувати пальцем. Християнське життя – це досвід 
милосердя, зустріч, відкрита для діалогу та примирення. 
Як широко розпростерті обійми Джонатана та Юдіса, 
коли вони обіймали свою матір: помилки дорослих 
породжують більше не страх, а можливість примирення.

бе
рез
ня

22
вівторок

знак хреста
З Євангелія від Луки (13, 3)

«.. . якщо ви не навернетесь,
ви всі загинете однаково».

Подумати з Доном Gianluca...
Чудо – це готовність навернутись, дозволяючи Євангелії 
зцілити наші рани, а молитва – зламати обладунки егоїзму. 
Коли Давид вперше чує притчу про милосердного Батька, 
він стримує свої емоції і каже: «...але в мене ніколи не 
було такого батька». Давид змінює свій погляд на Бога: з 
Господа Бога на Бога Отця. Але змінюється і його образ 
сина: вже не покинутий, а бажаний.

4544

21

дотримуючись інструкцій, які ви знайдете на с. 3



березня23
середа

березня24
четвер

4746

знак хреста
З Євангелія від Луки (13, 6)

Один чоловік посадив фігове
дерево у своєму винограднику

і прийшов шукати там плодів,
але не знайшов.

Подумати з Доном Gianluca...
Дивно виявити, що навколо нас є люди, які постійно 
садять дерева, сіють насіння, шукають плодів і 
захоплюються добром. Таким чином невелика 
християнська громада, трохи більше десяти осіб, які 
збираються щонеділі, щоб відслужити Євхаристію, 
просить про дар хрещення для шістдесятирічної 
глухонімої Олени. Коли християни збираються 
разом, вони можуть зробити паростки проростати в 
житті кожного.

знак хреста
З Євангелія від Луки (13, 7)

Я вже три роки приїжджаю
шукати плоди на цьому дереві,

але не знайшов. Так що відріжте!

Подумати з Доном Gianluca...
Чудо дарує кожній людині, яка йде поруч з тобою, 
час благодаті. Це час довіри, спокою, терпіння. 
Це час чекати, час рости, дорослішання і старіння, 
час готуватися до смерті. Настав час Елізабет, коли 
вона возз’єднується зі своєю матір’ю, проживши 
п’ятнадцять років у захищеній спільноті для 
неповнолітніх і вірить у прощення. Він вірить у 
можливість народження заново.

Жива молитва щодня,
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знак хреста
З Євангелія від Луки (13, 8)

Господарю, залиш його
ще цього року, поки я не обкопаю
і не вношу добрива.

Подумати з Доном Gianluca...
Чудо – це терпляча праця хлібороба, який у кожну 
пору року доглядає за грудками, вірячи, що зима скоро 
пройде. Саме Бог піклується про багатьох малих на 
землі: бідних, хворих, іммігрантів, невинних жертв, 
самотніх і відкинутих людей ... настане сезон плодів 
і для них! Саме ви можете подбати про багатьох, з 
ким ви ділитеся теперішнім і щоденним ... це буде 
час милосердя та благодаті.

знак хреста
З Євангелія від Луки (13, 9)

Побачимо, чи принесе це плоди на 
майбутнє; якщо ні, то поріжеш.

Подумати з Доном Gianluca...
Чудо відкриває несподівані плоди, рясні й багаті 
добром у свідченнях багатьох людей. Сім'я Сандри 
і Карлоса живе на околиці Кочабамби. Проста 
та згуртована сім’я, свідки прийому та захисту 
найслабших, які відчинили двері свого дому дітям, 
яких покинули. У цій родині дозрівають плоди 
вдячності за дар життя.

дотримуючись інструкцій, які ви знайдете на с. 3



Чому він їсть
з грішниками?

(пор. Лк 15, 1)
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На іконі, запропонованій 

у четверту неділю 

Великого посту, нам 

живо розповідається 

притча про 

милосердного Отця: 

у момент зустрічі 

зображено двох дійових 

осіб. Батько в червоній туніці й блакитному 

плащі (за звичаєм Христа) ласкаво обіймає 

свого сина, який одягнений у жалюгідну білу 

сукню й босоніж — знак нещастя, в якому 

він опинився далеко від дому. За ним гора, 

що символізує далекий і негостинний край, 

з якого він родом; Натомість за батьком ми 

бачимо будівлю, безпечне місце кохання та 

життя. Після втечі та пошуків незалежності, 

які виявилися принизливими, син, можливо, 

повернувся лише для того, щоб не померти з 

голоду, але він знаходить набагато більше, ніж 

він очікував: руки батька, які його тримають. 

Близькість облич свідчить про оновлений дар 

надмірної любові, що перевершує матеріальні 

блага, які символізує сумка, що висить на 

батьківській руці.

Чому він їсть
з грішниками?

(пор. Лк 15, 1)

У сім'ї
буває ... 

неправильно

49

четвертий тиж
ен
ь великий піст



27
неділя              березня

Євангеліє від Луки (15.1-3.11-32)

Усі митарі та грішники підійшли до Ісуса, щоб послухати 
Його. Фарисеї та книжники нарікали, кажучи: «Цей приймає 
грішників і їсть з ними». І сказав їм цю притчу:
«У чоловіка було двоє синів. Молодший із двох сказав 
батькові: «Батьку, дай мені мою частку маєтку». І він 
розділив між ними своє майно. Через кілька днів молодший 
син, зібравши все своє майно, виїхав у далеку країну і там 
розтринькав свою вотчину, живучи розпустою. Коли він 
все витратив, у цій країні охопив великий голод, і він 
почав відчувати потребу. Тоді він пішов служити одному 
з жителів того краю, який послав його на свої поля пасти 
свиней. Він хотів би наповнитися стручками ріжкового 
дерева, які їли свині; але йому ніхто нічого не дав. Тоді він 
прийшов до себе й сказав: «Скільки з найманих робітників 
мого батька мають хліба в достатку, а я тут з голоду 
вмираю!» Я встану, піду до батька і скажу йому: Отче, я 
згрішив до неба і перед тобою; Я більше не гідний називатися 
твоїм сином. Поводься зі мною, як зі своїми найманими 
працівниками». Він підвівся і повернувся до батька.
Коли він був ще далеко, батько побачив його, зрадів, побіг 
йому назустріч, кинувся йому на шию і поцілував. Син 
сказав йому: «Отче, я згрішив перед небом і перед тобою; 
Я більше не гідний називатися твоїм сином». Але батько 
сказав слугам: «Швидше принесіть сюди найгарнішу сукню і 
змусьте його одягти, надіньте перстень на палець, а сандалі 
на ноги. Візьміть відгодоване теля, заріжте його, будемо 
їсти та святкувати, бо цей син мій був мертвий і ожив, він 
пропав і знайшовся». І вони почали гуляти.
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Благословення столу

Запалюємо свічку, символ Господа серед нас.
Стоячи, створимо тишу і помолимось такими словами.

«Хто випадково не помиляється?»
– це відповідь, яку ми часто використовуємо
щоб виправдати нас перед нами
до помилки, до гріха,
до помилки, можливо, небажаної.
Досвід помилок і невдач
якщо це стане можливістю поділитися,
перетворюється на потужний двигун
зростання взаємного прийняття
і в розумінні.
Перетвори, Господи,
наші столи в привітній зустрічі
що не зупиняється на їжі, яка змушує нас стояти,
але це змушує нас відчувати співчуття
тих, хто визнає себе прощеним грішником.
Амінь.

Якщо є діти,
батьки роблять 

хрест на чолі дітей.

Завершуємо молитвою
«Отче наш».
Свічка залишається запаленою 
протягом усього прийому їжі

5150
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Свідчення
Giuseppe

та Olimpia

Для нас робити помилки – це людина, це вчинки чи слова, 
які можуть зашкодити іншим.

У нашому сімейному досвіді ми шукали місця та час, щоб 
разом навчатися. Місця є: вдома, за столом, у громаді, школі, 
ораторії, спортивних заходах, парку тощо ...

Вдома, під час спільної їжі, ми навчилися ділитися, 
розповідаючи про щоденні дії, сказані слова, мовчання, 
намагаючись зрозуміти та інтерпретувати факти, дивлячись 
з любов’ю.

Як батьки, ми перечитуємо події, щоб скерувати їх 
усвідомити помилку, щоб перезапустити їх у власному темпі 
та силі.

У спільноті ми шукали й знайшли погляд, який йшов у тому 
ж напрямку.

З часом ми навчилися не поспішати, не відразу шукати 
рішення, а через терпіння виявляти, що і вони, і ми зростали.

Навіть сьогодні, коли вони чудові, ми не перестаємо 
спостерігати, слухати, чекати, любити, тому що буває так, 
що ми робимо помилки, але ми завжди можемо почати все 
спочатку.

5352



Провокація

У яких місцях і в який час сьогодні
будувати наші сім’ї люблячим 

поглядом нашого Господа Ісуса?

Amoris Laetitia

«І справа навіть не в наївності тих, хто вдає, 
що не бачить труднощів і слабкостей іншого,

а скоріше в широті погляду тих, 
хто поміщає ці слабкості та помилки в їхній контекст; 

пам’ятайте, що ці вади є лише частиною, 
вони не є сукупністю істоти іншого». (AL 113)

5352



Господи, з нами часто буває
помилятися,

іноді добросовісно,
іноді тому, що ми не хочемо

говорити правду про речі.
Поставте поруч друзів, 

щоб вони нам допомагали
щоб визнати свої помилки

і переконайтеся, що, 
довіряючи себе Тобі,

ми переконані, що твоє прощення
це завжди більше, ніж наша помилка.

Амінь.

5554

Вибач, Господи!
Скільки помилок,

скільки блукань,
скільки гріхів!

Допоможи нам їх 
розпізнати, визнати

І попросити у тебе вибачення.
Ми дякуємо за подарунок їжі,

що дозволяє нам жити і ділитися: 
благослови його. 

навчіть нас не витрачати це даремно.
Дякую і благословення тим,

хто приготував це для нас:
давайте ніколи не забувати

бідних і голодних світу.
Амінь.

Молитва ти
ж
ня для

Дорослих

Благословен
н
я столу з

Малими

Жива молитва щодня,
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знак хреста
Євангеліє від Луки (15.1)

Усі митарі та грішники
підійшли до Ісуса, 
щоб послухати Його. 
Фарисеї та книжники нарікали.

Подумати з Доном Giuseppe...
Усі, хто вважався далекими від Бога, підходять до Ісуса і 
роблять те, що Ісус просить від кожного: просто слухайте, 
бо так воно починається. Читання нашого часу в такому 
ракурсі може дати знак надії. Можна подумати, що багато 
хто з тих, хто віддаляється від наших спільнот і кого 
ми вважаємо далекими від Бога, можливо, вони просто 
бігають, щоб дістатися до Христа.

бе
рез
ня

29
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знак хреста
Євангеліє від Луки 15:13

Молодший син,
зібравши все своє майно,
виїхав у далеку країну 
і розтринькував свою вотчину,
розпустившись.

Подумати з Доном Giuseppe...
Коли Земля стає «далекою країною», людське життя стає 
«способом бути розпусним». Цей термін у загальному 
вживанні означає непокірний, розпусний, порочний. Саме 
слово означає «вільний, звільнений». Жити як розпусник 
на цій землі означає жити вільним від Бога та інших, жити 
без батька і без братів, без будь-якої точки відліку, крім 
самого себе. Це сумне життя, і це видно!

5554

дотримуючись інструкцій, які ви знайдете на с. 3
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знак хреста
Євангеліє від Луки (15:18)

Я встану, піду до батька
і скажу йому: Отче,

я згрішив проти неба і перед тобою;
Я більше не гідний 

називатися твоїм сином.

Подумати з Доном Giuseppe...
Багато разів ми думаємо, що думаємо те, що думає Бог, як 
думає Бог, але ми погано його знаємо. Він відрізняється 
від нас, його думки не наші. Ісус відкрив їх нам, і ця 
притча є прикладом. Якщо син думає, що повертається 
лише як слуга, Батько нагадує йому, що він все ще син; 
коли він бачить, що стоїть на колінах перед пораненим 
Батьком, він опиняється в обіймах щасливого Батька. 
Хто дав йому багато, той готовий віддати йому все.

знак хреста
Євангеліє від Луки (15,20б)

Коли він був ще далеко,
батько побачив його, зрадів,

побіг йому назустріч,
кинувся йому на шию й поцілував.

Подумати з Доном Giuseppe...
Ми багато разів чули, що «Бог бачить нас» ... і нас вчили, 
що Він бачить нас понад усе, коли ми робимо «погані 
речі». Тут нам кажуть, що Бог не бачить, коли цей його син 
перебуває серед повій і розгулу. Натомість він бачить це, 
коли в його серці з’являється промінь сонця, нитка надії, 
бажання нового життя. Він бачить це, коли, ще далеко, 
наближається. Саме тоді зароджується нове життя

Жива молитва щодня,



5756

кв
ітня

1
п'ятниця

кв
ітня

2
субота

знак хреста
Євангеліє від Луки (15: 23-24)

Святкуймо,
бо цей мій син помер і ожив,
він пропав і знайшовся.

Подумати з Доном Giuseppe...
Вечірка на все життя, вона виражає радість серця. 
Це момент, коли виходять найкращі почуття. Життя 
іншого і його присутність - це свято, знайти себе 
через довгий час - це свято, відкриття того, що він не 
втратив себе - це свято, прощення, дане і отримане, 
- це свято. Ви не можете гуляти на самоті, це не має 
сенсу. Ми святкуємо, тому що Він з нами, Він святкує, 
тому що ми з Ним.

знак хреста
Євангеліє від Луки (15.31)

Сину,
ти завжди зі мною,
і все моє – твоє.

Подумати з Доном Giuseppe...
Це Євангеліє: сповіщення Батька, який завжди з 
нами. Це несподіваний сюрприз його присутності в 
неспокійному серці людини. Є Абба, який не може 
дочекатися, щоб побачити, як його діти разом за столом 
діляться хлібом і життям. Якщо ви тільки почуєте це, 
це може нічого не змінити, але якщо ви відчуєте це 
всередині, натомість це змінить ваше життя і те, як ви 
бачите інших і світ.

дотримуючись інструкцій, які ви знайдете на с. 3



Вас ніхто не засудив?
(Івана 8, 10)
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На порозі Страсного 

тижня нам представляється 

Євангеліє від перелюбниці, 

яке показує нам ікона, 

висвітлюючи пасхальні 

згадки, які вона містить. 

Праворуч бачимо Ісуса, який 

схиляється над писанням 

на землі, за ним учні, на 

задньому плані стіни храму, червоне полотно над 

будівлею свідчить про те, що сцена відбувалася 

всередині нього. У центрі ми знову бачимо Ісуса-

Учителя, у діалозі з жінкою, поміщеною посередині. 

Вона тулиться до землі, придушена більше осудом 

фарисеїв, який ми бачимо з лівого боку, ніж її 

гріхом. Зелена гілка над ними — знак нового життя. 

Один із книжників і фарисеїв відходить, почувши 

слово Ісуса: лише ті, хто не має гріха, можуть 

засудити жінку. Ми напередодні Великодня від 

дару життя, який ось-ось подарує Ісус, приходить 

слово прощення і спасіння, яке Він пропонує жінці, 

центральному персонажу, символу кожного з нас; 

ми піклуємося про Бога Отця, який дає нам у Христі 

Свою справедливість, засновану на вірі в Нього.

Вас ніхто не засудив?
(Івана 8, 10)

У сім'ї
буває ... 

пробачати
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З Євангелія від Івана (8:1-11)

У той час Ісус вирушив на Оливну гору. Але 
вранці він знову пішов до храму, і весь народ 
пішов до нього. І він сів і почав їх навчати.
Тоді книжники та фарисеї привели Йому 
жінку, спійману на перелюбі, поставили 
її посередині й сказали Йому: «Учителю, 
ця жінка була схоплена на перелюбі. Тепер 
Мойсей у Законі наказав нам каменувати 
жінок, як ця.А Ти як скажеш?". Вони сказали 
це, щоб випробувати його і мати підстави 
звинувачувати.
Але Ісус нахилився і почав писати на землі 
пальцем. Але через те, що вони наполягали 
на тому, щоб запитати його, він підвівся і 
сказав їм: «Хто з вас без гріха, нехай перший 
кине в неї камінь». І, знову нахилившись, 
писав на землі. Ті, почувши це, відходили 
один за одним, починаючи зі старшого.
Вони залишили його одного, а жінка була 
посередині. Тоді Ісус устав і сказав їй: 
«Жінко, де вони? Вас ніхто не засудив?». 
А вона відповіла: «Ніхто, Господи». А Ісус 
сказав: «Я вас також не засуджую; іди і 
віднині не гріши більше».



Благословення столу

Запалюємо свічку, символ Господа серед нас.
Стоячи, створимо тишу і помолимось такими словами.

Як легко звинувачувати,
трохи менше прощає.
Ми завжди готові судити
і трохи менше слухати.
Але така відома казка
як те, про що говорить нам сьогодні Євангеліє
розпитуйте нас, як тих фарисеїв
і ставить нас під сумнів
про нашу здатність прощати.
Дай нам, Господи, місце
за столом твого прощення
бо ми теж можемо
в свою чергу пробачити.
Амінь.

Якщо є діти,
батьки роблять 

хрест на чолі дітей.

Завершуємо молитвою
«Отче наш».
Свічка залишається запаленою 
протягом усього прийому їжі

6160



про
бачати

Свідчення
Chiara

Цей євангельський уривок свідчить, не без скандалу, про 
справедливість і милосердя Божу, а також просить про мою 
особисту історію. Це змушує мене переосмислити своє життя, 
свої помилки, часи, коли я, навіть не бажаючи, зраджу свої 
зв’язки з людьми; саме за цих обставин я відчуваю привілей 
мати Батька, здатного на таку любов! Бо важко говорити про 
прощення, про кохання, коли ти глибоко поранений, коли 
ти не маєш можливості продовжувати свій шлюб, а інший 
вирішує за тебе, що більше не має сенсу жити разом, і вирішує 
окремо.. Прожити милосердя в таких делікатних і болючих 
ситуаціях по-людськи неможливо. Але навіть безгрішний Ісус 
не кидає камінь, не кажучи вже про те, що я можу це зробити, 
ні проти мене, ні навіть проти іншої людини, недосконалої, як 
я. Зіткнувшись з грішником, Бог має лише одне почуття: він не 
засуджує її, не покарання, а бажання, щоб вона навернулася і 
жила. Він зі Своїм попереджувальним милосердям пропонує 
перелюбниці можливість змінитися. І разом із перелюбницею 
вона також пропонує це нам. Я сам, лише у світлі такого 
Милосердя, можу думати про мир із тінями моєї людяності, 
я можу спробувати примиритися з Отцем і з тими, хто мене 
поранив. Є можливість подорожі, в якій я ще на перших 
кроках, щоб шукати примирення, не як інтелектуальне 
зусилля, а як мету, яку можна досягти з Його благодаттю.

6362



Провокація

Що для нас означає прощати?

Amoris Laetitia

«Коли нас образили чи розчарували,
прощення можливе і бажане, але ніхто не каже,
що це легко. Правда полягає в тому, що сімейне

 спілкування можна зберегти і вдосконалити
лише з великим духом жертовності. 

Насправді, це вимагає готовності та щедрої 
готовності кожного до розуміння, 

терпимості, прощення, примирення».
(AL 106)

6362



Господи, на шляху
до Єрусалиму,

навчи нас мужності
прощати:

ти просиш нас 
бути милосердними,

без роздумів,
справжній і сповнений 

бажання добра зі знанням,
що ми перші одержувачі

твого прощення.
Амінь.

6564

Дякую Господи!
Твоє прощення завжди

рясне, більші за наші гріхи.
Допоможи нам також

пробачити інших.
Ми дякуємо за
подарунок їжі,

що дозволяє нам жити
і ділитися: благослови його.

навчіть нас не витрачати це даремно.
Дякую і благословення тим,

хто приготував це для нас:
давайте ніколи не забувати

бідних і голодних світу.
Амінь.

Молитва ти
ж
ня для

Дорослих

Благословен
н
я столу з

Малими

Жива молитва щодня,



кв
ітня

4
понеділок

знак хреста
З Євангелія від Івана (8, 1-2)

У той час Ісус
вирушив на Оливну гору.
Вранці Ісус пішов до храму,
і весь народ пішов до Нього.
І він сів і почав їх навчати.

Подумати з Терезиною...
Густі хмари збираються навколо Ісуса, але він не тікає з 
міста. Він проводить ніч на тій Оливній горі, де незабаром 
проживе свої останні години на волі, зустрічаючись з 
прекрасним і загрозливим містом. Він не шукає безпечніших 
місць. Хіба він не прийшов врятувати втрачене? Вранці він 
доходить до тієї частини храму, де міг би поговорити з 
народом, сідає, як і належить Учителю, і навчає.

кв
ітня

5
вівторок

знак хреста
З Євангелія від Івана (8, 3)

Книжники та фарисеї привели
до нього жінку,
спійману на перелюбі,
і поставили її посередині.

Подумати з Терезиною...
Актуальні слова в цей час люті проти жінок у багатьох 
частинах світу. Не впоравшись із бажанням, ці похмурі 
захисники закону перетворюють його на вбивчу волю. 
Більше того, вони хочуть використати цю жінку як 
приманку, щоб випробувати  і Ісуса: або він її засуджує, 
або він сам буде гідний осуду. Ми ніколи не так суворі до 
інших, як коли заперечуємо зло, яке є всередині нас.

6564

дотримуючись інструкцій, які ви знайдете на с. 3



квітня

6
середа

квітня7
четвер

6766

знак хреста
З Євангелія від Івана (8:4-5)

«Пане, цю жінку спіймали
на грубій зраді. Мойсей у Законі

наказав нам каменувати жінок, як ця.
Як ти гадаєш?»

Подумати з Терезиною...
Формальна коректність – це турбота про тих, 
хто хоче виправдатися. Вони називають Ісуса 
«Учителем», узаконюючи своє звернення до нього. 
Вони посилаються на беззаперечного вчителя, 
Мойсея, щоб позбутися будь-якої відповідальності, 
але змінюючи Левит 20:10, де йдеться про обох 
партнерів. Ми завжди зможемо знайти рядок з Біблії 
або слова , щоб виправдати нашу нетерпимість.

знак хреста
З Євангелія від Івана (8, 6б)

Але Ісус нахилився і почав
писати на землі пальцем.

Подумати з Терезиною...
Ми уявляємо їх, ці погляди, приклеєні до жінки. 
Хапають руками, очима, з бажанням. Набагато 
більше зла, ніж той бідний момент неправильного 
кохання. Ісус, нахилившись, дивиться на землю і 
робить закорючки на пороху. Поважайте цю жінку. У 
часи, коли ми дивимося на все, опускати очі означає 
жити в світі шанобливо й цнотливо.

Жива молитва щодня,
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8
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9
субота

знак хреста
З Євангелія від Івана (8, 7)

Коли вони наполягали на тому, 
щоб запитати його, він підвівся 
і сказав їм: «Хто з вас без гріха, 
хай першим кине в неї камінь».

Подумати з Терезиною...
Своїм жестом Ісус уже відмежувався від обвинувачів, 
але вони хочуть, щоб я сказав, щоб засудити двох із них 
одночасно. Ісус встає, ніби запрошуючи їх воскреснути. 
Він піклується не тільки про пригноблених, а й 
про гнобителів: він повертає їх до правди про них 
самих. Багато людей з моралізаторськими промовами 
нагадують тих, хто критикує воша на голові іншого, 
забуваючи, що його повно.

знак хреста
З Євангелія від Івана (8, 11)

«Я тебе також не засуджую;
іди і віднині не гріши більше».

Подумати з Терезиною...
Ісус, єдиний, хто міг її засудити, відкриває їй 
майбутнє: «Іди!». Несподівана подорож, в якій 
слід жити завдяки отриманій милості. Прощення 
не баналізує зло: воно сприймає його настільки 
серйозно, що не хоче нічого додати. «Дозвіл, дякую, 
вибачте» — це три ноти сімейного життя, зазначені 
Папою: бо любов Христа, яку Дух поклав у наші 
серця, більша за все.

дотримуючись інструкцій, які ви знайдете на с. 3



Де ти хочеш, щоб ми
підготувалися до Великодня?

(Лк 22:9)

69

вербна н
еділя



На тлі ікони два 

контрастних елементи. 

З одного боку, ми 

маємо Оливну гору, яка 

уособлює гору Сіон, 

божественну обитель, 

до якої покликані всі 

народи. З іншого боку 

— місто Єрусалим, 

справжнє святе місто, яке протистоїть 

історичному, що відкинуло Ісуса, у центрі — 

Ісус, що сидить на ослі, царська гора в мирний 

час. Він носить пурпуровий одяг короля, а синій 

плащ вказує на його божественну природу. Ісус 

йде з гори до людей, що юрмилися біля міських 

воріт. На іконі з’являються діти, розкидаючи 

гілки та плащі на дорозі, щоб вшанувати 

Ісуса як царя, посланого Богом.Ісус прямує до 

Єрусалиму, але озирається назад, на учнів, які 

слідують за ним групою на чолі з Петром та 

Джон. Вони, по суті, тепер справжній Єрусалим, 

новий Божий народ. Цікава присутність пальми 

в центрі на задньому плані. Він уособлює Ісуса, 

пагін, який виростає з роду Давида і починає 

новий завіт Бога зі своїм народом

Де ти хочеш, щоб ми
підготувалися до Великодня?

(Лк 22:9)

У сім'ї
буває ... 

свято

69

вербна н
еділя
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неділя              квітня

70

З Євангелія від Луки (19:28-40)

У той час Ісус йшов попереду всіх, хто йшов до 
Єрусалиму. Коли він був біля Бетфагі та Віфанії, 
біля гори, відомої як Оливна, він послав двох учнів, 
кажучи: «Ідіть у протилежне село; увійшовши, ви 
знайдете прив’язаного жеребця, на яке ще ніхто 
не лазив. Розв’яжіть його і приведіть сюди. І якщо 
вас хтось запитає: «Чому ви його відв’язуєте?», ви 
відповісте так: «Це потрібно Господу».
Посланці пішли і знайшли, як він їм сказав. Коли 
вони відв’язували осля, господарі сказали їм: «Чого 
ви відв’язуєте осля?» Вони відповіли: «Це потрібно 
Господу».
Тоді вони відвели його до Ісуса; І, кинувши свої 
плащі на осля, вони змусили Ісуса сісти на нього, 
а коли Він йшов, вони розстелили свої плащі на 
дорозі. Було вже близько сходу Оливної гори, коли 
весь натовп учнів, повний радості, почав гучним 
голосом прославляти Бога за всі чуда, які вони 
бачили, кажучи:
«Благословенний, хто приходить,
царя, в ім’я Господа.
Мир на небесах
і слава у вищих небесах!».
Деякі фарисеї в натовпі сказали Йому: «Учителю, 
докори своїм учням». Але він відповів: «Кажу вам, 
якщо ці мовчать, то каміння закричатимуть».



Благословення столу

Запалюємо свічку, символ Господа серед нас.
Стоячи, створимо тишу і помолимось такими словами.

Без їди не буває вечірки...
І ось ми всі сидимо за столом
це трохи нагадує щоденну вечірку, так,
але не менш радісна від цього.
Де ви хочете, щоб ми підготувалися
твій стіл, Господи?
Куди ви хочете принести свою присутність
щоб це був подарунок радості для всіх гостей?
Наше серце, Господи,
шукай свою присутність.
Благослови наш стіл на це
і дарує радість нашим серцям
іноді вражений тисячею турбот
і ще в наявності
зустріч з тобою.
Амінь.

Якщо є діти,
батьки роблять 

хрест на чолі дітей.

Завершуємо молитвою
«Отче наш».
Свічка залишається запаленою 
протягом усього прийому їжі

7170



свято
Свідчення

Alvaro
і Marisol

Ми досягли найважливішого тижня нашого християнського 
життя, Страсного тижня, і в сім’ї відчуваємо себе готовими 
пережити свято нашого спасіння, виправдане пристрастю, 
смертю та воскресінням Ісуса Христа, Сина Божого.

Ми відчуваємо, що причетні до запрошення підготувати 
свято Пасхи, тому що Ісус «потребує нас», щоб показати 
себе іншим і стати більшим МИ («включним», більше не 
виключним), сповненим досвіду Ісуса.

Ми приїхали здалеку, з Болівії, але все ще переконані, що 
Бог має для нас план, бо для Бога кожен з нас надзвичайно 
важливий.

Вносити Слово Боже у щоденне свідчення – це завдання, 
яке має брати участь у всіх, тому що Слово Боже для нас є 
двигуном, який штовхає нас у важкі щоденні підйоми, і як 
гальмо, що утримує нас у крутих спусках зайвого. .

Нам потрібно лише з’ясувати, у якій формі ми потребуємо 
Господа, і чи дійсно ми маємо та знаходимо бажання слухати 
й підкорятися Його наказу.

7372



Провокація

Що для нас означає вечірка?
Які причини, чому ми хочемо гуляти?

Amoris Laetitia

«Добре позбутися звичок разом із вечіркою,
не втратити вміння святкувати з родиною,
радіти та святкувати прекрасні враження».

(AL 226)

7372



Господи, серце
наповнене радістю,

радістю, яка є миром:
ми з вами в Єрусалимі
і ми хочемо вітати вас

як найважливіша
людина в нашому житті!

Ми хочемо розділити
з вами ці напружені дні:
молитва стає сильнішою
і мужність бути з тобою

не підводить.
Амінь.

7574

Який прекрасний Господь!
Сьогодні ми

святкуємо для вас!
Люди в Єрусалимі 

люблять вас
і осанна тобі. 

Ми теж вечірка.
Ми дякуємо за подарунок їжі,

що дозволяє нам жити 
і ділитися: благослови його.

навчіть нас не витрачати це даремно.
Дякую і благословення тим, 

хто приготував це для нас:
давайте ніколи не забувати

бідних і голодних світу.
Амінь.

Молитва ти
ж
ня для

Дорослих

Благословен
н
я столу з

Малими

Жива молитва щодня,
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знак хреста
З Євангелія від Івана (12, 3)

Марія взяла триста грамів
пахощів чистого нарду, 
дуже дорогоцінного, покропила
ними ноги Ісуса, 
потім висушила їх своїм волоссям,
і весь дім наповнився пахощами тих пахощів.

Подумати з отцем Luigi...
Після воскресіння Лазаря в дім Марфи повернулася 
радість; а присутність Ісуса робить свято дружби ще 
більшим. Перед жестом Марії є ті, хто не розуміє і 
критикує. Ісус захищає її, бо бачить у ній вираз любові 
цієї жінки до нього. І він запрошує нас, тепер, коли 
Він воскрес, наповнити наше життя жестами любові до 
бідних, яких ми зустрічаємо щодня.

кв
ітня

12
вівторок

знак хреста
З Євангелія від Івана (13, 21)

Ісус був глибоко стурбований
і заявив: «Істинно кажу вам,
що один із вас зрадить Мене».

Подумати з отцем Luigi...
Страсті Ісуса починаються не в оливковому саду, вони 
починаються у горниці, коли він бачить себе відкинутим 
навіть своїми друзями. Єдиний, хто йде за ним до кінця і 
підтримує його навіть у момент хреста, — це улюблений 
учень. Вірність Івана робить Ісусову ніч менш темною і 
спонукає нас нести пораду й розраду тим, хто поруч із 
нами страждає тілом і душею.

7574

дотримуючись інструкцій, які ви знайдете на с. 3



квітня

13
середа

7776

знак хреста
З Євангелія від Матвія (26:17)

Учні підійшли до
Ісуса і сказали Йому: 

«Де хочеш, щоб ми приготували тобі, 
щоб ти їв Пасху?».

Подумати з отцем Luigi...
Є багато способів наблизитися до Ісуса. 
Найкрасивішим, мабуть, є те, що слідувати за 
Ним шляхом самовіддачі, як багато хто робив до 
нас, оживлений любов’ю до Ісуса та до людства. 
Підготовка до Великодня також означає підготовку 
та відмову від багатьох егоїзмів, малих і великих, 
особистих і групових, які часто є причиною розколу 
та ненависті і які заважають нам конкретно любити.

Жива молитва щодня, дотримуючись 
інструкцій, які ви знайдете на с. 3



запишіть тут свої відгуки:

запитуємо себе

спокуси

молитися

бути чудовим

неправильно

пробачати

свято

повернути

зрада

піднятися

розуміння

У родині буває.. .

7776



Господи, ти миєш мені ноги?
(Івана 13:6)

79

велики
й

 четвер



Перед нами ікона 

Пасхальної вечері Ісуса 

зі своїми учнями, інтимна 

й ласкава сцена, яку ми 

читаємо в поставах і 

обличчях героїв. Вони 

сидять по колу навколо 

Ісуса, це вказує на 

рівність і братерство; 

улюблений учень ніжно спирається на ліве плече 

Учителя, а Петро на протилежному боці розпитує 

його очима, стурбований повідомленням про 

майбутню зраду. Інші апостоли також перелякані 

й розгублені та сумно дивляться один на одного: 

хто б хотів, щоб Ісус помер?

Тільки Юда ніби відсутній, самотньо штовхаючи 

руку до хліба, в центрі столу, сторонній причастя, 

яке несе на собі ця стихія після слів Ісуса: «Це 

є тіло Моє, яке для вас, робіть це в пам'ять про 

мене». Здається, що Ісусовий дар про себе 

проігнорували, але він принесе плоди, рясний і 

вічний плід життя для всіх.

Господи, ти миєш мені ноги?
(Івана 13:6)

У сім'ї
буває ... 

повернути

79

велики
й

 четвер
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80

З Євангелія від Івана (13:1-15)

Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настав його час 
від цього світу до Отця, полюбив Своїх у світі, полюбив 
їх до кінця.
Під час вечері, коли диявол вже вклав у серце Юди, 
сина Симона Іскаріота, зрадити його, Ісуса, знаючи, 
що Отець дав йому все в свої руки і що він прийшов 
від Бога і повертається до Господи, підвівшись із-за 
столу, поклав одяг, узяв рушник і обмотав ним талію. 
Потім він налив води в умивальник і почав обмивати 
ноги учням і витирати їх рушником, який був у нього. 
І прийшов він до Симона Петра, і той сказав йому: 
Господи, ти вмиваєш мені ноги? Ісус відповів: «Що я 
роблю, ти зараз не розумієш; ви зрозумієте пізніше». 
Петро сказав йому: «Ти не будеш  мити мої ноги!» Ісус 
відповів йому: «Якщо Я тебе не обмию, ти не матимеш 
зі мною частки». Симон Петро сказав Йому: «Господи, 
не тільки ноги мої, але й руки й голова моя!» Ісус додав: 
«Хто прийняв ванну, не треба мити, крім ніг, і він весь 
чистий; і ти чистий, але не всі». Насправді він знав, 
хто його зраджує; за це він сказав: «Не всі ви чисті».
Помивши їм ноги, він забрав свою одежу, знову сів 
і сказав їм: «Ви розумієте, що я зробив для вас?» Ви 
називаєте мене Учителем і Господом, і добре кажете, 
бо я є. Тож якщо Я, Господь і Учитель, омив вам ноги, 
то й ви повинні вмивати ноги один одному. Я дав вам 
приклад, власне, щоб і ви вчинили так, як я зробив вам».



Благословення столу

Запалюємо свічку, символ Господа серед нас.
Стоячи, створимо тишу і помолимось такими словами.

Сьогодні наша пам'ять веде нас до 
столу Тайної вечері:
ми хочемо поділитися вашою працею,
слухати найважливіші слова,
вітаю подарунок дружби.
У нашому серці вони чергуються
почуття радості і гіркоти,
але впевненість у тому, що ти, 
незважаючи ні на що,
ти там і не покинеш нас.
Благослови цю їжу, 
благослови нашу родину
щоб це завжди було місце, 
де можна повернути
велич отриманої любові
Амінь.

Якщо є діти,
батьки роблять 

хрест на чолі дітей.

Завершуємо молитвою
«Отче наш».
Свічка залишається запаленою 
протягом усього прийому їжі

8180



пов
ернути

Свідчення
Pierpaolo

і Ade

Умивання ніг Ісусом — це жест служіння: жест безоплатності. 
У сім’ї часто буває, що ми підтримуємо один одного і 
намагаємося пережити це як абсолютно природний акт: 
збираємося разом, щоб підтримати один одного. У нашому 
короткому досвіді подружнього життя ми зрозуміли, що ті, хто 
служить, скромні, але ті, хто дозволяє собі служити, можуть 
бути тим більше, тому що вони змушують нас виглядати 
нижчими. Служити і дозволяти собі служити – це два погляди, 
які повинні йти рука об руку.

Миття ніг — це дар, який Ісус дав усім нам: воно дає нам 
зрозуміти, наскільки важливо в житті подружжя бути 
доступними один одному.

«У сім’ї буває... повертати»: подарунок, служіння, роблячи 
себе доступним один одному чи іншим, перестаньте розглядати 
служіння як послугу, яка суперечить змінам кожного дня.

Сьогодні нашій родині так потрібен цей подарунок, щоб 
залишатися добре закріпленими.

Петро ще не був готовий помити ноги: з якої причини? Віра!!! 
Ми часто думаємо, що ми господарі свого життя і що ми можемо 
керувати ним за бажанням. Це також трапляється в житті 
подружжя: ми настільки поглинені своїми задоволеннями, що 
починаємо виключати Бога.

8382



Провокація

Як сім’я, як батьки, коли ми б’ємось головою об свою 
гордість? Коли ми ставимо себе на службу один одному 

з відкритим серцем, нічого не очікуючи?

Amoris Laetitia

«Любов, яка живе в сім’ях, 
є постійною силою для життя Церкви. 

Краса взаємних і безоплатних подарунків, 
радість за життя, що народжується, 

і любляча турбота всіх членів, 
від маленьких до літніх, є одними з плодів, 

які роблять відповідь на покликання 
сім’ї унікальною та незамінний як для Церкви, 

так і для всього суспільства».
(AL 88)

8382



Чи ти теж не один із
учнів цього чоловіка?

(Івана 18:17)

85

свята п'ятниця



У центрі ікони бачимо 

Ісуса, що висить на хресті. 

Його тіло зображено з 

великим спокоєм, хоча й 

мертвим: голова нахилена 

вправо, тіло злегка 

вигнуте, а руки витягнуті, 

ніби їм не потрібно нести 

вагу, а збирають усі виміри 

часу й простору в єдині обійми.; це образ Царя 

слави, а не засудженого.

Хрест посаджений на маленькій горі Голгофі. За 

переказами, тут похований Адам, перша людина, 

чий череп ми бачимо. Саме Ісус, новий Адам, дає 

можливість повернутися до дерева життя.

По обидва боки хреста бачимо Матір Ісуса та 

учня Івана; їхнє ставлення — це запрошення 

до роздумів і погляду віри. Поруч з нею кілька 

жінок. Поруч із Іоанном ми бачимо римського 

сотника, який визнає засудженого Сином Божим, 

на голові у нього біле полотно, кольору божого: 

йому вдається духовно прочитати цю криваву 

сцену.

Чи ти теж не один із
учнів цього чоловіка?

(Івана 18:17)

У сім'ї
буває ... 

зрада

85

свята п'ятниця



15

п'ятниця              квітня

86

Страсті Господа нашого Ісуса Христа за 
Івана (18, 1-19.42)

Тоді воїни з воєначальником і юдейською 
охороною схопили Ісуса, зв’язали його і повели 
спочатку до Анни: насправді це був тесть 
Кайяфи, який того року був первосвящеником. 
Кайяфа був тим, хто порадив євреям: «Одній 
людині годиться померти за людей».
Тим часом Симон Петро йшов за Ісусом 
разом із іншим учнем. Цей учень був відомий 
первосвященикові й увійшов з Ісусом до подвір’я 
первосвященика. Натомість Петро зупинився 
надворі, біля дверей. Тоді той інший учень, 
відомий первосвященикові, вийшов, поговорив з 
слугою і впустив Петра. І сказав молодий слуга 
Петрові: «Чи ти теж не з учнів цього чоловіка?» 
Він відповів: «Я ні». Тим часом слуги й сторожі 
розпалили вогонь, бо було холодно, і грілися; 
Петро також залишився з ними і зігрівся.



Благословення столу

Запалюємо свічку, символ Господа серед нас.
Стоячи, створимо тишу і помолимось такими словами.

Сьогодні наш стіл бідний,
можливо навіть нічого.
Є привід святкувати:
великий валун на серці,
подібний до того, хто закрив гробницю Ісуса.
Ми також відчуваємо себе трохи зрадниками,
не в змозі терпіти твої страждання,
що схоже на страждання стількох "бідних Христів"
живе на обличчі землі.
Прости Господи наші страхи
і благослови наші добрі наміри.
Амінь.

Якщо є діти,
батьки роблять 

хрест на чолі дітей.

Завершуємо молитвою
«Отче наш».
Свічка залишається запаленою 
протягом усього прийому їжі

8786



зрада

Свідчення
Matilde

На запитання: «У телефонному рахунку знайшов кілька 
невідомих мені номерів. Це ти дзвонив?" Батько моїх дітей 
відповів: «Ні, це був не я». Як відповідь П'єтро слузі.. Так 
почалося трагічне відкриття зради людини, за яку я б поклав 
руку у вогонь. П’ять років заручин, курси для заручених, 
вінчання в церкві: були всі умови, щоб думати, що це буде 
«назавжди», «на краще чи на гірше». На жаль, чоловік, в 
якого я була закохана, відкинув мене та двох наших дітей, 
які були ще маленькі. Мені боляче згадувати наступні дні, 
дні, коли я відчувала себе все більш безпорадною перед 
образливими фразами, які були на мене. І моє почуття 
провини також зросло: де я помилилася як дружина? Як 
ми можемо запобігти тому, щоб батьки наших дітей пішли? 
Нічого робити; він сказав, що хоче жити з іншою жінкою. 
Тож із болем у серці мені довелося змиритися з тим, щоб 
розлучитися з чоловіком, з яким я так хотіла б вести мирне 
життя з нашими дітьми. Тим не менш, коли він опинився 
в момент серйозних труднощів з економічних причин, я 
прийняла його вдома на 18 місяців.

8988



Провокація

Маленькі чи великі зради, яких ми зазнали, і ті,
які ми споживали, які відносини вони

спричинили в нашому житті?
Як ми читаємо їх у світлі Євангелія?

Amoris Laetitia

«Багато хто не сприймає, що послання Церкви про 
шлюб і сім’ю було явним відображенням проповіді 

та ставлення Ісуса, який водночас запропонував 
вимогливий ідеал і ніколи не втрачав співчутливої   

близькості до тендітних людей, таких як самарянка або 
самарянка. перелюбна жінка».

(AL 38)
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Чому ти шукаєш Того,
Хто живий серед мертвих?

(Лк 24:5)

91

великдень воскресіння



Радість і здивування 

Великодня сяють у зустрічі 

воскреслого Ісуса та Марії 

Магдалини. Її обличчя 

вражене, її поклоніння 

і любов підкреслює 

червоний плащ, який вона 

носить, знак кохання, її 

витягнуті руки вказують 

на бажання обійняти знайденого Вчителя. У свою 

чергу, Ісус, одягнений у світло, але зі знаками 

Страстей (рани на руках, ногах і грудях) по 

черзі дивиться на неї і правою рукою говорить 

їй: «Іди до братів Моїх і до них.. ". Хто зустріне 

воскреслого, посилається сповістити про це. За 

ними гора пристрасті, молоде дерево знак нового 

життя і темна печера гробу, де залишилися лише 

пов'язки. Сад воскресіння з травою і квітами 

нагадує про творіння і говорить про великодню 

новинку, запропоновану всім у вірі.

Чому ти шукаєш Того,
Хто живий серед мертвих?

(Лк 24:5)

У сім'ї
буває ... 

піднятися

91

великдень воскресіння
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92

З Євангелія від Луки (24:1-12)

У перший день тижня рано вранці [жінки] йшли 
до гробу, забираючи з собою приготовані трави. 
Вони виявили, що камінь був знятий з гробу, і, 
увійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса.
Поки вони думали, що все це означає, перед 
ними з’являються двоє чоловіків у сліпучих 
костюмах. Жінки, налякані, прихилили обличчя 
до землі, але сказали їм: «Чому ви шукаєте 
живого серед мертвих? Його немає тут, він 
воскрес. Згадайте, як він промовляв до вас, коли 
був ще в Галілеї, і сказав: «Син Людський має 
бути виданий грішникам, бути розіп’ятим і 
воскреснути на третій день». І згадали вони 
слова його, і, повернувшись від гробу, сповістили 
все це Одинадцятьом і всім іншим. Ними 
були Марія Маддалена, Джованна і Марія, 
мати Джакомо. Інші, що були з ними, також 
розповіли про це апостолам. Ці слова здалися 
їм нісенітницею, і вони їм не повірили. Петро,   
однак, підвівся, побіг до гробу і, пригнувшись, 
побачив тільки полотна. І він повернувся, 
здивований тим, що сталося.



Благословення столу

Запалюємо свічку, символ Господа серед нас.
Стоячи, створимо тишу і помолимось такими словами.

У свято життя
ми підходимо до цієї їжі.
Пасха твоя, Господи,
Засвіти цей день,
бажання відродження
воно наповнює природу в ці часи
і каже до нашого серця
що ще є надія
поза межами страждань, хвороб і смерті.
Ти, що мертвий і воскрес
дай нам святкувати Пасху з новим хлібом
і піднятися знову при зустрічі з тобою.
Амінь.

Якщо є діти,
батьки роблять 

хрест на чолі дітей.

Завершуємо молитвою
«Отче наш».
Свічка залишається запаленою 
протягом усього прийому їжі
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під
нятися

Свідчення
Alex

та Luisa

Воскресіння в сім’ї відбувається тоді, коли один має смирення 
вибачитися після непорозуміння, а інший має силу пробачити. 
Коли стіни егоцентризму не піднімаються, а будуються мости 
співпраці та щедрості. Коли минуле взаємно не відроджується, 
щоб підкреслити те, що нас розділило, а дивиться вперед, 
шукаючи те, що може нас об’єднати.

Воскресіння в сім’ї – це розрив ланцюгів байдужості, це 
дарування один одному втіхи, це намагання створити спільний 
простір, це дарувати іншим посмішку чи ласку, коли він 
найменше цього очікує, це кладе дітей спати з поцілунком і 
молитвою потиснути руку перед сном.

Це питання мати очі, щоб бачити те добре, що існує, вибирати 
те, що дійсно має значення.

Воскреснути в нашій родині також означало можливість 
подолати дуже болючі переживання, включно з попереднім 
невдалим шлюбом. Піднятися знову означало простягнути 
руку з проханням про допомогу, це означало здійснити 
подорож молитви та розсудливості, це означало мати 
благодать недійсності попереднього союзу і, отже, можливість 
одружитися в Господі та знову -доступ до таїнств.

Справжнє воскресіння – це можливість виявити Його любов 
у нашій родині.

Щасливого Великодня!

9594



Провокація

Які ознаки воскресіння
відбуваються в нашій родині?

Amoris Laetitia

«Таємницю християнської сім’ї неможливо зрозуміти 
до кінця інакше як у світлі безмежної любові Отця, 
яка виявляється у Христі, який віддав Себе до кінця 

і живий серед нас. Тому я хочу споглядати живого 
Христа, який присутній у багатьох історіях

кохання та закликати вогонь 
Духа до всіх сімей світу

(AL. 59)
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Чому кожен з нас 
чує розмову рідною мовою?

(Дії 2, 8)
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Н а й в а ж л и в і ш и м 

елементом цієї ікони 

є присутність Марії, 

Матері Божої, у центрі 

групи апостолів. Два 

будинки по обидва 

боки від ікони вказують 

на те, що сцена 

відбувається всередині 

будівлі, будівлі Тайної вечері, де учні зібралися для 

молитви. У верхній частині ікони, в центрі, бачимо 

півколо кольорів від жовтого до насичено-червоного 

з променями, спрямованими на Марію та апостолів. 

Це символ божественного світла, що виходить від 

Отця, щоб спочивати на присутніх з язиками, як 

вогняними, як розповідають Діяння Апостолів. Це 

дар Святого Духа. Цей дар, дарований віруючим, 

які зібралися в молитві, є народженням Церкви. 

Це момент, коли виявляється справжнє значення 

хреста та воскресіння Ісуса Христа. Момент, 

коли нове людство повертається до спілкування з 

Богом. Історичний момент, який, однак, постійно 

повторюється у постійно оновлюваному дарі Духа 

Церкві під час богослужіння.

Чому кожен з нас 
чує розмову рідною мовою?

(Дії 2, 8)

У сім'ї
буває ... 

розуміння

97

п’ятидесятниця



5
неділя              червня
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З Євангелія від Івана
(14.15-16.23b-26)

Того часу Ісус сказав своїм учням:
«Якщо ви любите Мене, то будете 
виконувати Мої заповіді; і я буду молитися 
до Отця, і він дасть вам іншого Утішителя, 
щоб він залишився з вами назавжди. Якщо 
хто любить Мене, той збереже Моє слово, і 
Мій Батько полюбить його, і ми прийдемо 
до нього, і поселимося з ним. Хто мене не 
любить, той не дотримується моїх слів; 
і слово, яке ви чуєте, не Моє, а Отця, що 
послав Мене. Я сказав вам ці речі, поки я ще 
з вами. Але Утешитель, Святий Дух, якого 
Отець пошле в Моє ім’я, Він навчить вас 
усього і нагадає вам усе, що Я вам сказав».



Благословення столу

Запалюємо свічку, символ Господа серед нас.
Стоячи, створимо тишу і помолимось такими словами.

Якщо ти залишив нам на 
Великдень новий хліб,
знак твоєї присутності,
сьогодні, Господи, 
ми хочемо напитися даром Твого Духа.
Як і учні, в день П’ятидесятниці
ти зігріла моє серце
вогнем Твого Духа,
так і сьогодні
наповни наше життя своєю присутністю
щоб наш стіл був знаком
зустрічі з кожним чоловіком і жінкою
визнаючи, що кожен носить у своєму серці
образ тебе.
Амінь.

Якщо є діти,
батьки роблять 

хрест на чолі дітей.

Завершуємо молитвою
«Отче наш».
Свічка залишається запаленою 
протягом усього прийому їжі
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Провокація
У родині буває, що розуміють один одного.

Розмовляєте однією мовою чи можете розуміти один одного, 
навіть розмовляючи різними мовами?

Amoris Laetitia
«Любов долає найгірші бар’єри. 

Коли ми можемо любити когось або коли ми відчуваємо,
що він любимий, ми можемо краще зрозуміти, 

що він хоче висловити, і змусити нас зрозуміти». (AL 140)

розу
міння

Свідчення
Nicola

та Manuela

У цьому уривку з Євангелія дієслово, що постає з усією 
силою, одне: навіть перш ніж думати, що робити, ми повинні 
ЛЮБИТИ; він говорить це з простотою, але й з великою 
твердістю: «Якщо хто любить мене, той дотримає моє слово».

У такий швидкий і повний час, як той, що ми живемо сьогодні, 
коли робота часто має перевагу над усім іншим, ризик полягає 
в тому, щоб відчути любов, яка оточує нас, лише в деякі сильні 
моменти.

Коли труднощі, не тільки фізичні, тяжіють над нашими 
днями, коли трапляється не розуміти один одного, чекати від 
іншого чогось, що не приходить, відчувати віддаленість від 
тих, кого ми любимо, або від тих, кого ми живемо щодня, коли 
це важче відчути присутність Бога, ось, зупинимося, уточнимо, 
попросимо у нього допомоги.

Перші дні в Кочабамбі не завжди було легко зрозуміти і 
зрозуміти, що нас оточує: повага, терпіння, слухання і молитва 
були дорогоцінними супутниками для подолання «відстаней» 
до кінця нашого чудового досвіду.

У повсякденному житті, у всіх справах Він залишається, і 
тільки Любов є ключем до спільної ходьби.
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Завдяки:
Claudio і Sara

Aldo і Vittoria
Stefano і Rebecca

Daniele та Elisa
Giuseppe і Olimpia

Chiara
Alvaro і Marisol
Pierpaolo і Ade

Matilde
Alex і Luisa

Nicola і Manuela
для святкових свідчень

Cristina Togni (Камбоджа),
Сестра Giusy Manenti (Болівія),

батько Franco Sottocornola (Японія),
о. Gianluca Mascheroni (Болівія),

Дон Giuseppe Pulecchi (Куба),
Teresina Caffi (Демократична Республіка Конго),

батько Luigi Gritti (Малаві)
для коментарів по буднях.

Emiliano Tironi за передачу ікон
Сестрі Angelita та сестрі Felicita за їхні коментарі

Oliviero, Stefania, Franca i Giovanni
за цінну та постійну співпрацю

зображення обкладинки:
Emiliano Tironi, Noli me tangere

Церква Святого Серця та Сан-Джованні Баттіста
Cortenuova di Sopra - Martinengo



СІМЕЙНИЙ МОЛИТОВНИК
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