
Дорогі Браття і Сестри! 

Дорогі Батьки, Подружжя, Діти! 

Улюблені Дідусі та Бабусі! 

Сестра Люція, один із свідків Фатімських об’явлень, в листі до кардинала Карло 

Кафари, засновника і багаторічного керівника Папського Інституту досліджень над 

подружжям та сім’єю, написала такі слова: кінцева битва між Господом Богом і 

царством сатани буде стосуватися подружжя і родини. Однак не бійся, адже кожен 

хто буде підтримувати святість подружжя і родини, зустрінеться з перешкодами. 

Таку особу кожного дня намагатимуться подолати, оскільки питання подружжя і 

родини є вирішальним. І на при кінці додала: Матір Божа вже розчавила голову 

сатані. 

Сьогодні можемо констатувати актуальність слів сестри Люції. В наслідок відступу від 

віри, процесу секуляризації, лібералізму, трудової міграції, а також великого наступу 

гендерної ідеології, яка є новим втіленням ідей Маркса і Леніна, багато родин 

знаходиться у серйозній духовній небезпеці. В багатьох країнах мільйони людей 

страждають з приводу кризи подружжя і родини. Також це страждання стосується 

України. Згідно статистичних даних в Україні понад 60% укладених шлюбів 

розпадаються, а кількість одиноких матерів за роки незалежності збільшилася аж у 22 

рази. На щодень багато подружь протистоїть численним спокусам цього світу, 

намагаючись зберегти єдність і любов у своїй родині. 

Відчуваючи пастирську відповідальність за повірений нам Божий Народ, а також ще 

більшу потребу духовної опіки і підтримки подружжя і сім’ї, прагнемо оголосити 2019 

рік – «Роком святості подружжя та сім’ї», який триватиме від Урочистості Святого 

Сімейства 30 грудня 2018 року протягом року до Урочистості Святого Сімейства 29 

грудня 2019 року. Святий Папа Йоан Павло, який усе своє життя героїчно змагався за 

святість родин, в апостольському Посланні Familiaris Consortio скеровує до родин 

особливе запрошення: Універсальне покликання до святості скероване також до 

християнських супругів і батьків: визначене служінням Таїнства, воно перекладається 

на конкретну мову дійсності подружнього та сімейного життя. Це дає поштовх до 

зростання в благодаті; (Familiaris Consortio 56). 

Тим, що оживляє наше духовне життя є Божа благодать, тому в Урочистість Святого 

Сімейства в усіх парафіях України просимо, що під час кожної Євхаристії відбулися 

відновлення подружніх обітниць. У цей день нехай Господь на ново розпалить у Вас 

той дар, який ви отримали, коли вперше шлюбували перед вівтарем любов, вірність і 

подружню пошану, а плодом якого являються Ваші діти. Адже кожне святе подружжя 

пригадує світу про те, що сталося на Голгофі, як Христос возлюбив свою Церкву і 

віддав своє життя за неї. А кожна свята родина виражає плідність і красу Церкви. 

Сьогодні світ особливо потребує такого свідчення! 

Заохочуємо Вас, дорогі вірні, щоб увійти в цей біблійний час благодаті - кайрос з 

надією і відкритим серцем, повним ревності і запалу змагання за святість наших родин. 

З серця усім благословляємо в ім’я Отця і Сина і Святого Духа. 
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