# НеділяВдома
ДОМАШНЯ ЛІТУРГІЯ СЛОВА
Неділя Зіслання Святого Духа (31.05.2020 р)
«Літургійне сповіщення слова Божого, особливо під час євхаристичного зібрання - це не
стільки час роздумів і катехетичного повчання, скільки час діалогу між Богом і Його народом,
діалогу, в якому проголошуються прекрасні істини про спасіння та постійно наново
підтверджуються вимоги Завіту. Зі свого боку, Народ Божий зібраний, щоб відповісти на цей
діалог любові, віддаючи подяку й хвалу, а також показуючи свою вірність справі безперервного
«навернення» (Йоан Павло ІІ, «Dies Domini», 41).
Вступні примітки:
Ми вже повертаємося до наших святинь, щоби брати повну участь у Святій Літургії, але це
не перешкоджає нам влаштувати домашню Літургію Слова. Домашня Літургія допомагає
нам засвоїти в нашому сімейному житті те, що ми пережили, почули в храмі. Особливо
важливе ділення Божим словом у наших родинах. Тому заохочуємо надалі організовувати
цю родинну Літургію до або після спільного переживання Пресвятої Євхаристії в наших
парафіяльних спільнотах.
Батьки нехай заохочують дітей взяти участь у домашній Літургії – важливий тут приклад батьків,
котрий притягуватиме дітей, та створення доброї атмосфери любові й молитви. Літургію, якщо
це можливо, веде батько – голова родини.
Підготовка:
- домашній вівтар – стіл, накритий білим обрусом, хрест, свічка (наш домашній пасхал), букет
квітів або зелених гілок (знак нового життя, яке нам дає Святий Дух, котрий все оживляє), інші
декорації, котрі ми вже зробили на пасхальні свята;
- Святе Письмо із зазначеними текстами читань і псалму неділі Зіслання Святого Духа (це має
бути книга, урочисто поміщена на домашній вівтар). Варто, крім цього, кожному мати перед
собою текст, бо це допоможе під час ділення Словом Божим (І читання: Діян 2, 1-11; Пс: Пс
104(103), 1аб і 24ав. 29-30. 31 і 34; ІІ читання: 1 Кор 12, 3б-7. 12-13; Євангеліє: Йн 20, 19-23).
ХІД ЛІТУРГІЇ:
 Знак Хреста: «В Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа».
 Запалення родинного пасхалу (свічки) зі словами «Світло Христове» (Відповідь – «Богу
подяка»).
 Пісня до Святого Духа. (О, Дух Сотворитель, прийди або Секвенція)
 Вступний коментар (читає батько або хтось із учасників):
«Кожному дається виявлення Духа на спільну користь» (1 Koр 12,7)
Учні, замкнені в своєму страху, не знали, що вони повинні робити та як жити далі, навіть
коли дізналися, що Господь Ісус воскрес. Їм було добре разом у горниці, але як вийти на
вулиці та ділитися тим, що маю в собі? Потрібен був Святий Дух, щоб визволити їх з пут та
зробити справжньою спільнотою. Дух Святий дає мир і поєднання, дозволяє нам
відкривати різні дари для будування спільноти, завдяки чому ми можемо ставати одним

тілом у Христі, дає нам і силу свідчити про нашу віру. Просімо тепер Святого Духа, щоб Він
відкрив наші серця на Слово Боже, щоб кожен із нас міг прийняти дар, котрий підготував
для нас Господь, для загального блага.
 Молитва. У спонтанній молитві просимо Святого Духа відкрити наші серця на Слово
Боже та допомогти нам це слово впровадити в життя. Можна використати й готову
формулу, напр.,
«Духу Святий, Боже, Ти у день народження Церкви благоволив у видимому вигляді зійти
на апостолів, щоби просвітити їхній розум, запалити серце, укріпити їх у вірі та
освятити їхнє життя. Благаємо Тебе: будь завжди з нами і наповнюй нас Своїми
дарами. Осявай нас у сумнівах, утішай у скорботі, рятуй у небезпеках, підводь після
падінь, прав нами у своїй премудрості та об’єднуй у взаємній християнській любові, щоб
всі ми жили у згоді й святій єдності як одна сім’я Божа. Просимо Тебе: приведи нас до
блаженної вічності, щоб у ній, разом із сонмами Ангелів і Святих, ми Тобі дякували і Тебе
славили на віки вічні. Амінь».
 Спільне читання слова Божого: Читаємо так, як на Святій Месі, тобто всі читання та –
якщо це можливо – спів чи декламація псалму й акламації (вибраний вірш) перед
Євангелієм. Євангеліє найкраще прочитати батькові з Біблії, урочисто поміщеної на
домашній вівтар; читання й псалми ділимо між учасниками. Важливо, щоб усі уважно
слухали читання. У свої тексти дивимося пізніше – на розмові та діленні Словом Божим.
Тексти подаємо далі, їх можна також знайти тут: https://credo.pro/2009/05/63807
 Розмова на тему прочитаного для кращого розуміння текстів (Бог говорить до Свого
народу):
– Батько ставить питання, відповіді шукаємо в Слові Божому (у дужках - підказки для
ведучого, але спочатку намагаємося знайти відповідь самостійно).
- Старайтеся адаптувати питання й хід розмови таким чином, щоб вона була зрозумілою
вашим дітям, наштовхуючи їх на пошуки відповіді в Слові Божім; уважно й з повагою
слухайте своїх дітей, бо Господь Бог часто промовляє до нас через них.
o Які дари приносить Ісус Воскреслий Своїм учням? (Йн 20, 19-23 – мир, Дух Святий,
відпущення гріхів, поєднання).
o Навіщо Він дає нам ці дари? (Йн 20, 21 – посилає нас до людей, котрі тих дарів ще не
мають).
o Як об’явився Святий Дух у день П’ятидесятниці? (Діян 2,1-11 – шум із неба, вогняні
язики, дар мов, завдяки якому всі могли розуміти апостолів – спільнота,
взаєморозуміння попри відмінності).
o Що дає нам Дух Святий – на підставі сьогоднішнього другого читання (ми можемо
визнати Ісуса нашим Господом, отримуємо різні дари, щоб служити ними для
спільного блага, стаємо одним тілом – Церквою, Голова якої – Христос, а душа –
Святий Дух)
 Ділення Словом Божим (Бог говорить до мене).
- Батько заохочує, щоб після хвилі тиші кожен бажаючий поділився тим, як Господь Бог
промовив до мене особисто в цьому слові, що для мене тут найважливіше, нове, що мене
торкнулося. Говорю в першій особі (напр., я почув, я зрозумів…, Господь Бог мені
сказав…), не повчаю та не оцінюю інших. Можна також лише прочитати речення, яке
найбільше привернуло мою увагу.

У діленні можуть (але не мусять) допомогти такі питання:
o Чи я пам’ятаю моє Таїнство миропомазання? Як я його пережив?
o Ким для мене є Святий Дух? Як у своєму житті я досвідчую Його дію? Яким даром Він
особливо мене обдарував?
o Як я, наповнений Святим Духом, служу будуванню спільноти Церкви, справі миру та
поєднання в наших спільнотах та у світі, справі євангелізації?
 Спонтанна молитва як наша відповідь на Слово Боже;
Сьогодні це може бути молитва в такій формі:
- Молитва подяки та прослави Отця, котрий через Христа дає нам Свого Духа.
- Потім згадуємо з Катехизму 7 дарів Святого Духа.
- Потім – заступницька молитва, у котрій молимося для кожного члена родини по черзі
про дар Духа Святого, про повне пролиття Його дарів на нас; можемо покласти руки на
людину, за котру молимося, а ця людина може сказати, про який дар Святого Духа
особливо хоче просити.
 Молитва «Отче наш».
 Передайте одне одному знак миру (напр., подати руку, обняти – прояв примирення,
взаємного прощення).
 Батько читає молитву на завершення:
Боже, Ти тайною сьогоднішнього свята освячуєш свою вселенську Церкву, яка огортає всі
народи і племена; зішли дари Святого Духа на всю землю і зверши також і нині в серцях
вірних чудеса, які божественна благодать здійснила на початку проголошення Євангелія.
Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, Котрий з Тобою живе й царює в єдності
Святого Духа, Бог, на віки вічні.
(Колекта Неділі Зіслання Святого Духа).
Всі відповідають: Амінь.
 Благословення: батько по черзі накладає руки на голову жінки й дітей та благословляє їх,
роблячи знак хреста на чолі, потім одне одного благословляємо знаком хреста, але вже без
накладання рук.
 Пісня: «В горниці чування» або «Нехай зійде Дух Твій і відновить землю» тощо.

Запрошуємо відвідати сайт http://nedilya.tilda.ws (# НеділяВдома), де знайдете
таку інформацію: що таке неділя та як її святкувати в родинному колі; як молитися
Літургію Годин; як провести недільний сімейний обід, тощо.
Відеоматеріал
на
цю
тему
можна
переглянути
тут:
https://www.youtube.com/watch?v=z8ms8xV1JFU

ТЕКСТИ ЛІТУРГІЇ СЛОВА
Перше читання Діян 2, 1-11
Читання з Діянь Апостолів
Коли настав день П’ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум,
наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з’явилися їм поділені язики,
наче вогняні, й осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити
іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з
кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп, і були збентежені, бо
чули, що кожний говорить їхньою власною мовою. Вони були вражені і дивувалися, кажучи:
“Хіба всі ці, які говорять, не галілеяни? Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в
якій ми народилися? Партяни й мідяни, еламіти й ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з
Понту й Азії, Фригії і Памфилії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Киринеї, і захожі римляни, юдеї
і прозеліти, критяни й араби, – чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич!”.
Слово Боже

Псалом респонсорійний Пс 104(103), 1аб і 24ав. 29-30. 31 і 34 (П.: пор. 30).
Хай зійде Дух Твій і відновить землю
або: Зішли свого Духа, Господи, і віднови обличчя землі
або: Алілуя
Благослови, душе моя, Господа! *
Господи, Боже мій, Ти надзвичайно величний!
Які величні Твої діла, Господи! *
Ти все вчинив премудро.
А відвертаєш своє обличчя, – їх страх огортає. *
Віднімаєш їхній дух – †
вони гинуть і повертаються у свій порох.
Пошлеш свого духа – вони створені будуть; *
Ти оновиш землі обличчя.
Нехай Господня слава буде навіки, *
нехай Господь веселиться своїми ділами!
Хай мої роздуми Йому приємними будуть; *
я в Господі буду радіти.

Друге читання
1 Кор 12, 3б-7. 12-13
Читання з Першого послання святого Павла Апостола до коринтян

Брати! Ніхто не може сказати: “Ісус є Господь!” – хіба тільки у Духові Святому. Дари є
різноманітні, а Дух – той самий. І служіння різноманітні, а Господь той самий. І дії різноманітні,
а Бог той самий, – Він робить усе в усіх. Кожному дається виявлення Духа на спільну користь. Бо
як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени: хоч їх багато, становлять одне тіло, – так і
Христос. Адже всі ми хрещені одним Духом в одне тіло: чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні,
– всі одним Духом напоєні.
Слово Боже

Спів перед Євангелієм
Алілуя, алілуя, алілуя
Прийди, Святий Духу, наповни серця своїх вірних, і запали в них вогонь своєї любові.
Алілуя, алілуя, алілуя

Євангеліє
Йн 20, 19-23 †
Читання святого Євангелія від Йоана
Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі
страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині й каже їм: «Мир вам!». Промовивши це,
показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: «Мир
вам! Як послав Мене Отець, – і Я посилаю вас!» Промовивши це, Він дихнув і каже їм:
«Прийміть Святого Духа! Кому відпустите гріхи, – будуть відпущені їм; кому затримаєте, –
будуть затримані».
Слово Господнє

