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Шаргород-Вінниця

I ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС СІМЕЙ 

З вдячністю Богу 
за І Всеукраїнський 
конгрес сімей

Сім’я сильна Богом!

2019 РІК СВЯТОСТІ ПОДРУЖЖЯ ТА
 СІ

М
’Ї



У виданні використані фото з архівів: братів Менших, 
братів менших капуцинів, часопису Credo 
і телебачення Віковічного Слова EWTN
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З вдячністю Богу 
за І Всеукраїнський конгрес сімей

Найважливіший елемент 
подружнього і сімейного життя – любов. 

Сім’я – це велика святиня, добро і благодать. Церква 
охоплює своєю материнською турботою всі родини світу 
і кожну сім’ю зокрема. У сучасному світі, на превеликий 
жаль, під загрозою опинилася саме християнська сім’я. 
Під час об’явлень у Фатімі Пресвята Діва Марія застерігала, 
що в останній битві сатана намагатиметься знищити 
християнську родину. Всеукраїнський Конгрес сімей зібрав 
тисячі родин і тих, хто їм служить, аби подарувати сім’ям 
надію, аби продемонструвати, що сім’ї, які в своєму житті 
опираються на Бога і виконують Його волю, можуть бути 
щасливими, сильними і вірними. 

Свята Родино з Назарету, 
молись за наші сім’ї! 
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Дорогі брати і сестри! Я впевнений, що це Святий Дух надихнув нас зібрати 
тут таку велику кількість людей.  Як колись Він надихнув апостола Петра говорити 
перед натовпом про перемогу Ісуса Христа, так і сьогодні ми хочемо продовжувати 
говорити про цю перемогу. Хочемо також говорити світові про красу і важливу місію 
сім’ї. Завдання Конгресу можна сформулювати таким чином: промовити до людей; 
дати свідчення дії Бога в житті сімей і показати людям, що вони повинні робити 
далі. Що робити, щоб їхні родини були по-справжньому щасливими, щоб їхніх дітей 
виховувала родина, а не світ. 

Закликаю ще раз усіх усвідомити, що Церква – це велика спільнота людей, це 
всі наші парафії, це всі наші родини. І з цих родин виходитимуть святі люди. Це 
будуть наші священники, єпископи, монахи, монахині, а може  — й Папи римські. 
Це будуть і добрі президенти, і політики. Тому Церква разом з державною владою 
мають підтримувати і захищати родини. В цьому ми повинні єднатися. Цей Конгрес 
важливий не тільки для нашої дієцезії, а для всієї України. Ми можемо випросити у 
Бога багато благодатей – насамперед мир і спокій в Україні. Молімося також за по-
вноцінні здорові сім’ї, щоб вони дійсно були сильні Богом. в яких є мама, тато і діти. 
Нехай свідоцтво родин, якого сьогодні так потребує світ, допоможе Церкві, країні і 
всьому світові повернутися на дорогу правди, добра, миру і злагоди.

Нехай Господь зішле своє благословіння на кожну родину, на всю Церкву, на 
Україну!

Єпископ-ординарій 
Кам’янець-Подільської дієцезії 

Леон Дубравський
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Вінницький міський голова

Моргунов Сергій 
Анатолійович

Ваше високопреосвященство, шановні митрополити, шановні архієписко-
пи, шановні брати і сестри! Вітаю вас всіх у Вінниці! Дуже радий бачити сьогодні 
стільки родин – тисячі родин, які завітали до нашого міста, і самих вінничан, які 
сьогодні беруть участь у цьому конгресі. Дуже важливо, щоби в Україні була міцна 
сім’я. Гасло цього конгресу – міцна сім’я –міцна держава. Але будь-яка держава не 
може існувати без громад. Стратегія й ідеологія міста Вінниці – це формування 
сильної територіальної громади. А це неможливо без міцної сильної сім’ї. Міс-
то Вінниця – мультикультурне місто, в якому проживають люди багатьох націо-
нальностей, які моляться в різних храмах. І дуже важливо, щоби ми були єдині. 

Тільки разом ми можемо зробити багато. 
Тільки разом ми можемо пишатися нашим рідним містом. 
Тільки разом ми можемо будувати сильну Україну. 
В кожній сім’ї є свої традиції, є свої правила, але любов, взаємовиручка, вза-

ємоповага, взаєморозуміння – основоположні цінності для всіх. І дуже важливо 
щоби ми в нашій громаді і в нашій країні керувалися саме цими принципами. 
Отож, молімося за наші родини, за наші міста і села. 

Хай Бог оберігає Україну! Дякую вам! 
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Дорогі сім’ї, зібрані на цьому Конгресі! Якщо ви повернетеся звідси закоха-
ними в ту любов, яку Бог має до вас і яку ви вмієте давати одне одному і всі ра-
зом суспільству, тоді ця зустріч дійсно стане проголошенням Доброї Новини. Тоді 
зрозуміємо, що сім’я – це, насамперед, прекрасний дар, а вже потім – важкий 
обов’язок. І що обов’язки потрібно виконувати для того, щоб осягнути винагороду 
і радість, а не для того, щоби зрікатись прагнень. Я переконаний, що тоді більше 
не буде необхідності волати, що сім’я - це основа суспільства. Це буде зрозумілим 
для всіх, хто бачитиме християнські сім’ї, незважаючи на їхні недоліки. Світ без 
сімей став би світом без радості. 

Папи Франциск говорить: «Родини, проголошуючи Ісуса іншим людям, при-
кладом і словом передають віру, збуджують прагнення Бога, показують красу 
Євангелія і стиль життя, який воно пропонує. Таким чином християнські подруж-
жя скрашують сірий публічний простір, наповнюючи його кольорами братерства, 
соціальної вразливості, захистом слабких, яскравою вірою і дієвою надією». 

Дорогі батьки і матері, діти і молодь, люди поважного віку і самотні, усі при-
сутні тут! Дякую вам за те, що ви є сім’єю. В труднощах – але з ентузіазмом і 
прощенням ви являєте нам одну з рис Божого лику. Нехай зростання у любові 
буде вашим захопленням. Ваші сім’ї нехай будуть місцем доброго народження, 
дозрівання і смерті. Нехай вони будуть притвором раю, часом багатшим, часом 
біднішим, але у якому завжди мешкає Бог. 

Нехай Господь благословить вас!

Апостольський Нунцій 
Архиєпископ 

Клаудіо Ґуджеротті
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ПРОГРАМА КОНГРЕСУ

I ДЕНЬ (п’ятниця - 20.09.2019)

ДЕНЬ ПРИМИРЕННЯ І МОЛИТВИ
„Примирення з Господом Богом і примирення в родині та подружжі» 

У прекрасній та єдиній в Україні Шаргородській Кальварії відбудеться Євхаристія та 
Хресна Дорога, присвячена примиренню в сім’ї. 

Програма: 

12:00  Вступна конференція на тему «Благодать примирення».

12:30  ХРЕСНА ДОРОГА по Шаргородській кальварії з роздумами та свідченнями 
родин про примирення (можливість приступити до Таїнства Сповіді).

15:00    СЛУЖБА БОЖА біля останнього стояння Хресної Дороги.

17:00 Вечеря.

ІІ ДЕНЬ (субота - 21.09.2019)

ДЕНЬ ПІЗНАННЯ
«Не добре людині бути самій для себе; сотворю їй поміч, відповідну для неї» (Бут 2, 18)

Протягом усього дня діти і молодь матимуть власну програму в парафії Божого Ми-
лосердя (Тяжилів) та парафії Матері Божої Ангельської (Капуцини).

Програма:

9:00  Реєстрація учасників.

10:15  Початок-привітання-молитва.

10:30 Вступне слово - єпископ Ян Нємєц.

10:50  Доповідь: «Богослов’я тіла» - Ґжегош і Анджеліка Ґурни (Польща).

11:35 Свідчення подружжя.

11:50  Доповідь: «Відносини у подружжі» – Яцек і Ядвіга Пуліковські (Польща).

12:35 Свідчення подружжя.

12:50  Доповідь представників Європейської Федерації Спілок Католицьких Родин 
(FAFCE)

13:05 Свідчення подружжя.

13:20 Обід.
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15:00  Коронка до Божого Милосердя за мир у родинах та в Україні.

15:10  Презентаційна панель на тему: «Вибрані пропозиції роботи з сім’ями в па-
рафії, дієцезії»: Європейський сімейний центр «Традиція» у Рівному - Oльга 
Мединська; Центр Святого Мартіна у Фастові – о. Михайло Романів OP; Дієце-
зіальне Душпастирство Родин у Кам’янець-Подільській дієцезії - д-р Tереза 
Андрущишина; «Спільнота Вірної Подружньої Любові ˝Сихар˝».

16:40  Презентаційна панель на тему: «Сучасні виклики сім’ї в Україні» – д-р Адрі-
ан Буковинський  (Президент Всеукраїнського благодійного фонду «Сім’я»), 
Геня Самборська (Голова Всеукраїнського Фонду «За гідність людини»),  
о. д-р  Ігор Гнюс ОР та маг І. Максименко, (навчально-катехитичний Центр 
«Дерево життя).

18:30 СЛУЖБА БОЖА.

20.00 Повернення на вечерю і нічліг.

ІІІ ДЕНЬ (неділя - 22.09.2019)

ДЕНЬ СВЯТКУВАННЯ
«Що лиш скаже вам, - робіть… а тепер зачерпніть та й несіть до старости весільного… 

Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору» (Йн 2, 1-12)

В неділю у центрі Вінниці планується урочиста Євхаристія за участю єпископів, свя-
щеників і мирян, яку очолюватиме Апостольський Нунцій в Україні Архиєпископ Кла-
удіо Ґуджеротті. 

Програма:

10:00  Вступне слово і молитва на пл. Т. Шевченка біля Краєзнавчого музею.

10:30  Марш родин «Сім’я сильна Богом» – молитовна процесія  вулицями міста.

11:30  Прихід на місце богослужіння на площі В. Стуса біля Книжки.

11:45 Година свідчень і молитви.

13:00  СЛУЖБА БОЖА – очолює Апостольський Нунцій  
Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті.

15:00  Родинний фестиваль (виступи, конкурси, ігри…).

17:00 Закінчення конгресу.
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ДЕНЬ ПЕРШИЙ
 П’ятниця - 20 вересня

ДЕНЬ ПРИМИРЕННЯ І МОЛИТВИ

Конгрес розпочався у м. Шаргород, 
у парафії св. Флоріана Службою Бо-
жою. Її очолив єпископ Броніслав Бер-
нацький – Голова Конференції єпископів 
України. Проповідь виголосив єпископ 
Станіслав Широкорадюк – ординарій Хар-
ківсько-Запорізької дієцезії.

З проповіді єпископа Станіслава: 

«Роль жінки в родині – жертовно 
служити. Найвище служіння жінки 
– приймати кожне зачате життя. 

Тільки так вона може стати 
щасливою й ощасливити ближніх. 

Навіть жінки, позбавлені дару 
материнства, можуть його мати, 

молячись, з покорою приймаючи 
свій хрест і терпеливо служачи 

серцем, молитвою, а особливо 
любов’ю». 
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Будьте милосердні, 
як і Отець ваш 

милосердний (Лк 6,36).
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Вийшовши, Ісус побачив силу 
народу – і змилосердився над 

ними, були бо вони, немов вівці, 
що не мають пастуха. 

І він навчав їх чимало (Мк 6, 34).
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ХРЕСНА ДОРОГА

Перед початком Хресної Дороги єпископ Ра-
дослав Змітровіч – голова комісії у справах 
душпастирства родин при Конференції єпис-
копів РКЦ в Україні – проголосив катехезу:

Відповіддю на наші страждання є Ісус 
Христос, Який помер на хресті, щоб 

наповнити наші серця любов’ю. Щастя 
людини полягає не в тому, щоби мати 

щось краще, а в тому, щоб прийняти 
ту любов, яку Христос приніс у світ. 

Прийняти, щоб любити, щоб служити 
і таким чином бути щасливим. 

Заохочую вас до цього примирення, бо 
тепер, як ми чули в словах  св. Павла —  

час сприятливий.
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Роздумами Хресної Дороги поділився о. Ро-
ман Лаба – директор Всеукраїнського бюро 
у справах душпастирства родин при Кон-
ференції єпископів РКЦ в Україні. 

Під час кожного стояння Хресної До-
роги усники Конгресу чули свідчен-
ня окремих родин:

Віктор і Олена Коломійчуки, батьки 8 ді-
тей, мають одинадцять внуків, члени «Руху 
Назаретських Родин» з селища Вендичани 
на Вінниччині. 

Завдяки тому, що дала нам Церква, 
ми виховали своїх дітей у вірі, 
постійно їм повторюючи: «Без Бога 
немає нічого». Тепер ці слова ми 
говоримо своїм онукам.
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Олег і Оксана Поліщуки з Красилова.

Ми познайомилися на Школі 
християнського життя 
і Євангелізації. Коли Оксана була 
вагітна, УЗД показало пухлину 
в мозку зачатої дитини. Те ж 
саме — і після народження. Втім 
ми не шкодували, що прийняли 
цю дитину, тяжко хвору ще 
до народження. І замість того, 
щоб нарікати, за все дякували 
Богу. І коли черговий раз 
зробили дитині УЗД — побачили, 
… що пухлина щезла.  Тепер, 
коли приходять спокуси 
на щось нарікати, я починаю 
повторювати слова пісень 
прославлення Бога. 

Володимир і Оксана Блажеєві, 
батьки 12 дітей.

Наша донька Агнеса лікується 
нині за кордоном і невідомо, 
чи лікування принесе бажані 
наслідки. Але ми не втрачаємо 
довіри до Небесного Отця 
і дякуємо Йому за все, що Він дає. 
Ми розповідаємо вам про це не 
для того, щоб ви сказали: «Які 
бідні Володя і Оксана, яка бідна-
нещасна Агнеса», а для того, 
щоб послухавши нас, ви сказали: 
«Який добрий Бог!»
 
Дмитро і Вікторія Демидюки 
з Полонного (нині мешкають в Одесі).

Завдяки Богові ми навчилися 
нести хрести одне одного: 
допомагати одне одному 
у звичайному, повсякденному 
житті. «Тепер, — каже Дмитро, 
— я намагаюсь робити з любов’ю 
все, щоб я не робив, і для кого б 
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це не робив: для своєї сім’ї, для 
колег по роботі, для церковної 
спільноти, для країни».

Сергій і Юлія Мізера 
з І Неокатехуменальної спільноти 
парафії Христа Царя всесвіту 
м. Хмельницький.

Духа єдності наше подружжя 
отримало саме завдяки Церкві.

Андрій з м. Дунаївці

Завдяки спільноті «Сихар» Бог 
допоміг мені зберегти  вірність 
дружині, яка мене залишила.

Вероніка Андрущишина

Досвідчення любові Бога, 
яка проявлялась в конкретних 
фактах життя, допомогло мені 
та моїм сестрам  без розпачу 
пережити смерть дорогої 
людини — батька. Ми плакали, 
тому що батько тепер не з нами, 
але й раділи, тому що знали: 
він на небі, і там йому краще, 
ніж будь-кому на землі.

З роздумів о. Романа Лаби

Існує вислів «невдалий шлюб». 
Багато шлюбів, що їх вважають 
невдалими, закінчуються 
канонізацією усіх родин. 
Наприклад св. Моніка. Завдяки 
її молитвам навернувся 
чоловік, а син став одним 
з найшанованіших святих 
Римсько-Католицької Церкви.
 
Єпископ Леон Дубравський завершив 
молебень словами:

Сподіваюсь, що ця Хресна 
Дорога  буде плідною.
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ДЕНЬ ДРУГИЙ
Субота - 21 вересня

ДЕНЬ ПІЗНАННЯ

Другий день Конгресу проходив у трьох 
парафіях м. Вінниця: парафія Святого 
Духа приймала дорослих, у парафії Ма-
тері Божої Ангельської свою програму 
мала молодь, для дітей були відкриті 
двері парафії Божого Милосердя.

Парафія Святого Духа
День розпочався з молитви, привітан-
ня, представлення учасників і гостей 
з України та з-за кордону. 
До присутніх звернувся єпископ Ян Нє-
мєц, коментуючи уривок зі Святого 
Письма (Бут 1, 26-28, 2, 7-10, 18-22).

Подружжя існує для того,  
щоб ми перешкоджали одне 
одному жити виключно для себе 
самого, і, навпаки, допомагали 
одне одному жити для інших. 

Подружжя створене для того, 
щоб ми були подібні до Бога, щоб 
мали в собі любов Бога, природу 
Бога, щоб об’явилася слава Божа. 

Другий день Конгресу був наповнений 
молитвою, конференціями-доповідями, 
а також свідченнями родин.
До вашої уваги – деякі з них:

Доповідь на тему «Богослов’я тіла» під-
готували Ґжегош і Анджеліка Ґурни з 
Польщі

Сексуальність – дар, який 
ми дістали від Бога. Але ним 
можна користатися по-різному. 
Християнство не відкидає цього 

виміру людського життя, а хоче, 
щоб він зайняв місце, яке йому 
визначив Бог. Інтимні стосунки 
зарезервовані тільки для 
подружжя.

У подружжі відбувається 
динаміка внутрішнього життя 
Бога, суть якого – любов. 
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З того усі 
спізнають, 

що ви мої учні, 
коли любов взаємну 

будете мати 
(Йн 13, 35).
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Володимир і Олена Зінець, м. Вінниця, 
члени Неокатехуменальної дороги, 21 рік 
у подружжі, виховують 10 дітей. Дев’ята 
дитина має синдром Дауна.

Ми боролися за життя цієї 
дитини, робили дві операції 
на серці. Адже кожна дитина – це 
великий і святий дар. Протягом 
свого подружнього життя ми 
переживали труднощі, кризи, 
сварки. Але навчилися пробачати. 
Дар пробачення – відповідь 
на існування Бога.

Уривок з доповіді «Відносини у по-
дружжі» Яцека і Ядвіги Пуліковських з 
Польщі:

За 40 років праці з подружжями 
я не зустрів жодного, яке би 
щодня молилося разом і дійшло 
до розлучення. У задумі Бога 
подружня любов прекрасна. 
Подружжя, яке житиме з Богом, 
буде щасливим, попри всі 
труднощі, кризи і негаразди. 

Ігор і Олена Федорчук, м. Житомир, чле-
ни спільноти Домашня Церква, 32 роки 
цивільного шлюбу, 24 роки подружжя, 
3 дітей 2 онуків.

Бог достукався до нашого серця, 
до нашого подружжя через 
спільноту. Спільна молитва, 
подружній діалог, читання 
Божого Слова допомогли 
нам поступово звільнитися 
від страху і комплексів, які ми 
мали. Ми прийняли Бога у своє 
життя і поступово навчилися 
Йому довіряти. 

Антуан Ренар – представник Федерації 
спілок католицьких родин Європи

Кожна політична система, яка 
не підтримує сімейні цінності, 
приречена на крах. 

Ті, хто моляться разом, разом 
витривають. 

Здорові не потребують 
лікаря, лише хворі. 

Ідіть, отже, і навчіться, 
що значить: Я милосердя 

хочу, а не жертви. 
Бо я прийшов кликати 

не праведних, а грішних (Мт 9,12-13).
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Дмитро і Вікторія Денедюк, Одеса, ви-
ховують 2 дітей, очікують на народжен-
ня третьої, учасники міжнародного руху 
католицьких подружжі в Екіп Нотр-Дам.

Ми вчимося чути одне одного, 
приймати одне одного, 
подивитися на ситуацію очима 
одне одного.

Головне завдання наше і нашої 
родини – прожити так, щоб 
колись в Небі ми зустріли одне 
одного, а потім зустріли там 
наших дітей. 

О третій годині – годині Божого Милосер-
дя – єпископ Леон Дубравський розпочав 
молитву Коронка до Божого милосердя.

Довіряймо Божому Милосердю 
нашу країну, наші родини, наших 
добродіїв, нехай наша молитва 
спричиниться до переображення 
Церкви, світу і людини. 

Поважай 
батька-матір 

і люби ближнього 
твого, як себе 
самого (Мт 19,19).
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Продовжила захід презентаційна панель 
на тему: «Вибрані пропозиції роботи 
з сім’ями в парафії, дієцезії». Своїм досві-
дом поділилися Oльга і Андрій Медин-
ські – засновники Європейського сімей-
ного центру «Традиція» у Рівному.

Нашою метою було дати людям 
трошки любові й познайомити 
людей далеких від Церкви 
з католицькою церквою. 

І ми побачили, що те, що ми 
робимо, як говорить Книга 
Буття, – добре. 

Через гурткову роботу, 
різноманітні активності для 
дітей різного віку, а також через 
семінари з виховання для їхніх 
батьків ми маємо конкретних 
дорослих і дітей, які приступили 
до таїнств, увійшли в спільноту 
Церкви, перед якими відкрився 
цілий світ.

Дякуємо Богові за можливість 
цього служіння.

Засновник центру Святого Мартіна 
у Фастові о. Михайло Романів OP сказав:

Варто створювати місця, куди 
могли би приходити люди, які не 
до кінця є християнами, або не 
є католиками.

Господь часто веде нас туди, куди 
ми, можливо, йти не хочемо. Що 
ми можемо дати цим дітям? Ми 
можемо дати себе, своє серце, 
можемо дати Церкву.



21

Дієцезіальне Душпастирство Родин у Ка-
м’янець-Подільській дієцезії представи-
ла д-р Tереза Андрущишина, дієцезіаль-
ний координатор мирян Душпастирства 
Родин Кам’янець-Подільської дієцезії:

Хоч ми і маємо небагато 
можливостей, але маємо 
великого і сильного Бога, який 
робить чудеса, коли ми Йому 
довіряємо. 

Музичний супровід здійснювала група 
прослави спільноти «Любов Христова» з 
Вінниці.

Наступним пунктом програми стала 
Презентаційна панель на тему: «Сучасні 
виклики сім’ї в Україні».
Тему «Біоетичні виклики сучасної сім’ї» 
розкрила Геня Самборська – Голова Всеу-
країнського Фонду «За гідність людини». 

У нашій країні не виконується 
перший наказ, який Бог 
дав людині: Будьте плідні 
і множтеся. Якщо українці не 
будуть народжувати дітей, 
то хто буде господарювати 
на нашій багатій, плодючій землі? 
Українська земля просякнута 
кров’ю ненароджених дітей. 
Щодня відбувається війна 
не тільки на Сході України, 
а за дверима медичних закладів. 
Вагітна жінка – це не майбутня 
мама, вона вже мама! 

Д-р Адріан Буковинський – експерт з пи-
тань сімейної політики та сімейних відно-
син, Президент Всеукраїнського благодій-
ного фонду «Сім’я» наголосив:

Такої структурованої, 
продуманої атаки на сім’ю, яка 
відбувається сьогодні, в історії 
людства ще не було ніколи. 
Відповідальність за збереження 
сімейних цінностей лежить 
на нас, християнах. Ми покликані 
захищати авторське право Бога 
на родину. 
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Кульмінацією другого дня Конгресу в 
парафії Святого Духа стала Євхаристія, 
яку очолив Архиєпископ Мечислав Мок-
шицький Митрополит Львівський.

Сакраментальне подружжя 
і створена на його фундаменті 
сім’я ґрунтується на любові. 
А любов – це самозречення 
і присвячення себе іншій людині. 
Прошу всіх вас сьогодні, щоб 
ви, дивлячись в очі одне одному, 
сказали, що не маєте нічого 
іншого запропонувати одне 
одному, крім життя і любові,  
яка ніколи не минає, яка 
терпелива і лагідна… яка все 
перетерпить і ніколи не мине. 
Прошу вас: відновіть сьогодні 
дорогу любові і тривайте в ній.
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Парафія Пресвятої Діви Марії Ан-
гельської гостинно зустрічала молодь з 
усієї України.

День розпочався з Ранішньої молит-
ви Церкви, під час якої родини з різних 
спільнот ділилися досвідом свого життя.
Після молитви молодь мала нагоду по-
знайомитися з історією монастиря братів 
менших капуцинів і відвідати легендарні 
вінницькі катакомби.
Продовженням дня стали конференції 
польських подружь Яцека і Ядвіги Пулі-
ковських та Ґжегоша і Анджеліки Ґурни.

Чоловіки, любіть 
своїх жінок, 
як і Христос 

полюбив Церкву 
й видав себе за неї 

(Еф 5,25).
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Кульмінацією дня стала урочиста Євхаристія, яку 
очолив єпископ-помічник Львівської архидієцезії 
Едвард Кава. Коментуючи Євангеліє владика за-
охотив молодь шукати у своєму житті Божу волю:

Євангеліє заохочує нас до того, щоби 
розпізнавати волю Божу, щоби будувати 
своє життя на Ісусі.
Коли я побачу і зрозумію, що мої зранення, 
мої гріхи відділяють мене від інших і Бога, 
якщо я припиню уникати погляду Ісуса, 
Він зможе мене зцілити.
Якщо Ісус є у центрі твого життя, ти 
ніколи не залишишся сам.
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Після Євхаристії владика Едвард 
освятив образ святої Анни, культ яко-
го намагаються відродити вінницькі 
капуцини. 

Парафія Божого Милосердя – міс-
це зустрічі наймолодших учасників. 
Сестри Марії у Святому Дусі з Хмель-
ницького підготували для дітей ці-
каву й насичену катихетично-розва-
жальну програму під назвою «Зв’язані 
любов’ю».
На дітей чекали цікаві завдання, ро-
бота у групах, квест і смачний обід. 
Завершила зустріч спільна молитва за 
сім’ї в Україні.

А над усе 
будьте 

в любові, 
що є зв’язок 

досконалости 
(Кол 3,14)
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ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Неділя - 22 вересня

ДЕНЬ СВЯТКУВАННЯ

Тисячі родин, духовенство і богопосвячені особи зі всієї України зібралися недільно-
го ранку біля храму Матері Божої Ангельської на вулиці Соборній. Звідси вирушила 
Євхаристійна процесія. Участь у заході взяли не лише католики, але й представники 
інших конфесій. Під час ходи з Пресвятими Дарами центральною вулицею міста всі 
разом молилися, слухали фрагменти Євангелія, які зачитувалися на чотирьох сто-
яннях, і короткі роздуми єпископів на тему подружжя. 
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Під час першого стояння з коментарем 
до Євагнелія від Луки до учасників ходи 
звернувся єпископ Віталій Скомаров-
ський:

Родина – це спільнота любові. 
Бо без любові, без любові до Бога, 
один до одного, до ближніх, до 
дітей родина не може осягнути 
вічного життя. Без любові все 
втрачає сенс.
 

Не майте жодних боргів 
ні у кого, крім боргу 

взаємної любови, бо той, 
хто любить другого, 

виконав закон 
(Рим, 13,8)
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На другому стоянні звучало Євангеліє 
від Йоана, яке прокоментував єпископ 
Віталій Кривицький:

Бог входить в наше життя 
тоді, коли ми запрошуємо Його, 
тоді, коли знаходимо для Нього 

відповідне місце і не забуваємо 
слова, які пролунали у Євангелії, 

яке щойно прочитали: зробіть 
усе, як скаже Він.

Бог діє в родині. Бог насправді 
сильний, живий і діючий.
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Коментуючи Євангеліє від Марка, прочита-
не під час третього стояння, єпископ Едвард 
Кава наголосив:

Це особлива нагода для нас 
усіх просити й благати Ісуса, 

Присутнього тут у Пресвятих 
Дарах, щоби в нас, у наших родинах 

не бракувало відваги повернення, 
навернення до початку, до вірності, 

до постійності до чистої любові. 
Щоби в наших родинах ми були вірні 

Йому й одне одному. Через нашу 
щоденну спільну молитву, спільну 

участь у Євхаристії, ділення Божим 
Словом. Це укріпить нас, укріпить 

наші родини, зцілить рани розколу, які 
є між нами.

Під час четвертого стояння звучало Євангеліє 
від Йоана і слово єпископа Яна Нємца:

Відкинь камінь, який лежить на 
твоєму серці – камінь непрощення, 

камінь, який заважає тобі повірити, 
що в твоїй сім’ї, в твоєму житті 

може щось перемінитися. Не 
лякайся! Відкинь цей камінь, родино 

21 століття! Дозволь, щоб голос 
Ісуса Христа, Який є життям, 

доторкнувся всього що є мертве, в 
твоєму серці, в твоїй сім’ї.

Якщо ти послухаєш слів Ісуса і віддаси 
Йому свою любов, тоді Він перемінить 

твоє серце, твою сім’ю, сім’ю нашої 
держави, сім’ю всього світу.
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Нову заповідь даю вам, 
щоб ви любили один 

одного! Як я був полюбив 
вас, так любіте і ви 

один одного! 
(Йн 13, 34)
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Центральною подією Дня Святкування ста-
ла урочиста Євхаристія, на якій були присут-
ні представники різних конфесій, місцева 
влада і тисячі вірних з усіх куточків Украї-
ни. Очолив Євхаристію Апостольський Нун-
цій Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті. Звер-
таючись до присутніх, він зокрема сказав:

Вітаю усі сім’ї, які зібралися 
сьогодні на цьому святі. Хочу 
бути очима папи Франциска, щоб 
передати йому радість, яка тут 
сьогодні панує.

Я прибув сюди, щоб разом з 
вами дякувати за прекрасний 
дар родини і принести 
батьківські обійми Папи. 
Апостольське благословіння, 
що його я уділю на закінчення, 
— знак особливого почуття, 
яке Папа має до вас.
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Любов 
ближньому 

зла не чинить. 
Любов, отже, - 

виконання 
закону (Рим 13,10)
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За підсумками Всеукраїнського Конгресу 
Сімей була прийнята Резолюція, текст якої 
прозвучав на закінчення Євхаристії.
 
Після усіх урочистостей учасники Маршу 
сімей мали прекрасну можливість для ра-
дісного спільного сімейного дозвілля. 
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РЕЗОЛЮЦІЯ
За підсумками Всеукраїнського Конгресу Сімей

«Сім’я сильна Богом»
20 – 22 вересня 2019 року м. Вінниця

Організатори: Конференція Єпископів 
Римсько-Католицької Церкви в Україні

В днях 20-22 вересня 2019 року в м. Шаргороді та в м. Вінниці 
відбувся Всеукраїнський Конгрес Сімей організований Конференцією 
Єпископів Римсько-Католицької Церкви в Україні. Учасники Конгресу, 
єпископи, священники, богопосвячені особи (монахи та монахині), 
сімейні консультанти, аніматори і лідери сімейного душпастирства, 
а також тисячі українських сімей протягом трьох днів збиралися на 
молитві, а також брали участь в практичних заняттях і дискусіях під 
проводом досвідчених фахівців.

Праця учасників Конгресу показала, що Католицька Церква в царині 
душпастирства сімей, в царині освіти і виховання володіє справжнім 
скарбом, який протягом багатьох століть передавався з покоління у 
покоління і який був основою для будівництва Європейської цивілізації.



Цим скарбом Церква прагне ділитися з українським суспільством, 
щоб наші родини були міцним фундаментом нашої Держави. Зокрема 
учасники Конгресу визначили кроки, необхідні для захисту та розвитку 
інституту сім’ї:

1. Згідно науки біології, життя людини розпочинається в момент її 
зачаття в лоні матері (в цей перший день визначена вже стать людини, 
а на 21 день від зачаття розпочинається битися серце). Конституція 
України твердить, що КОЖНА ЛЮДИНА має право на життя. Тому 
вважаємо, що Українська Держава, в особі представників влади, а 
особливо Президента України, як гаранта Конституції повинна, 
забезпечувати це право з моменту зачаття і до природної смерті. В зв’язку 
з цим ми вимагаємо цілковито заборонити переривання вагітності 
(аборти).

Життя людини є безцінним Божим даром, тому важливо Створити 
належні умови для збереження вагітності, забезпечити якісне медичне 
діагностування, психологічну консультацію, душпастирську опіку, 
соціальну допомогу одиноким матерям і дітям, створювати «вікна життя».

2. Учасники Конгресу рішуче засуджують таке ганебне явище в нашій 
державі як сурогатне материнство, яке знецінює життя дитини до рівня 
товару і руйнує гідність жінки як матері. Вимагаємо цілковито заборонити 
на законодавчому рівні таку можливість. Натомість пропонуємо сприяти 
політиці усиновлення, щоб кожна дитина в Україні виростала в родині.

3.  Сім’ї є союзом ЧОЛОВІКА І ЖІНКИ (стаття 51 Конституції України). Тому 
будь які спроби руйнувати інститут сім’ї, зокрема через пропагування 
гендерної ідеології є антиконституційними та такими, що руйнують 
українське суспільство. В зв’язку з цим звертаємося до Влади усіх рівнів з 
вимогою вчинити сімейну політику в Україні приоритетною:

а)  Створити Міністерство Сім’ї та призначити Повноваженого 
Президента в справах сім’ї.



б)  Припинити державну підтримку будь яких суспільних дій, які 
пропагують гендерну ідеологію, зокрема заборонити проведення 
так званого «маршу рівності» в м. Києві та інших містах України, 
а також заборонити будь які освітні програми так званого 
«сексуального виховання», які ґрунтуються на гендерній ідеології, 
де спотворюється поняття стать і підмінюється поняттям «гендер».

в)  Підтримувати та створювати освітні програми підготовки 
молодого покоління до сімейного життя на основі християнських 
та загальнолюдських цінностей. Зокрема рекомендувати 
навчальним закладам України запровадити курс лекцій 
«Основи Сім’ї» (Київ 2019) за програмою А. Буковинського, який 
затверджено і рекомендовано Міністерством освіти і науки. Це 
сприятиме формуванню сімейних цінностей у дітей,  молодих 
людей та батьків.

г)  Пропонуємо залучати до співпраці на різних рівнях освітніх 
закладів фахівців із релігійних громад (священослужителів, 
мирян), які можуть поділитися своїм досвідом та знаннями у 
роботі з молоддю в різних життєвих ситуаціях.

д)  За Всеукраїнською Радою Церков і Релігійних організацій, 
закликаємо не підтримувати ратифікацію Стамбульської Конвенції 
через нав’язування гендерної ідеології, яка не здатна захистити 
жінок від насильства, проте суттєво шкодить моральним засадам 
і сімейним цінностям українського суспільства. Нагадуємо, що 
від ратифікації згаданої Конвенції відмовилися такі країни. 
Великобританія, Ірландія, Люксембург, Ліхтенштейн, Латвія, 
Литва, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Греція, Молдова, 
Вірменія.

4. Забезпечити та гарантувати пріоритетне право виховання та вибору 
освіти дітей за їхніми батьками (Загальній декларації прав людини, 
стаття 26). 



5. Забезпечити соціальну підтримку сімей:

а) створити сприятливі умови іпотечного кредитування.

б)  надавати фінансову допомогу багатодітним сім’ям, сім’ям, які 
втратили годувальника, або які з тих чи інших причин живуть 
без одного з батьків.

в) створити сприятливі умови для купівлі житла.

Ми, учасники Конгресу, переконанні, що СІМ’Я становить фундамент 
міцної держави, її економічного, культурного зростання і фундаментом 
національної безпеки. Тому закликаємо підтримати євроінтеграційний 
курс України на основі родинних цінностей. Творці об’єднаної Європи, 
Роберт Шуман і Альчіде де Ґаспері, прагнули створення Європейської 
спільноти народів на фундаменті свободи, поваги і прийняття 
національної ідентичності один одного (єдність в різнорідності), а також 
на фундаменті християнських цінностей. 

Віримо, що досвід Церкви, який протягом багатьох століть довів свою 
ефективність в побудові європейського суспільства буде також корисним 
та ефективним в зміцненню і розвитку Української Держави.

Запевняємо Вас у нашій повазі та молитві.

Від імені Учасників Конгресу:

+ Броніслав Бернацький, 
Голова Конференції Єпископів Римсько-Католицької Церкви в Україні.

+ Радослав Змітрович, 
Голова Комісії у справах душпастриства родин.

Вінниця 22 вересня 2019 року.





Подяка Богу за прекрасний дар сім’ї, 
за Божу любов і святість, яка проявляється 

в житті сімейної спільноти!

Сім’я сильна Богом!


