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КОНСПЕКТ ДЛЯ УЧАСНИКА 

СВЯТІ ТАЇНСТВА - ПРОСТА 
ДОРОГА ДО СПАСІННЯ  

 

 
Цілі зустрічі 

- Дізнатися, чим є Таїнства  

- Усвідомити, що Бог найбільш повно діє в Таїнствах 

- Дослідити, для чого ми беремо участь у Таїнствах 
 

Слово Боже (Лк 8, 40-48) 

По повороті Ісус був прийнятий народом, бо всі його чекали. 
Аж ось прийшов чоловік, Яір на ім'я, який був головою синагоги. 
Припавши до ніг Ісуса, він почав його просити зайти до нього в хату, 
бо була в нього дочка одиначка, яких дванадцять років, і вона 
вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка 
якась, що була хвора дванадцять років на кровотечу й витратила на 
лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити, 
підійшовши ззаду, доторкнулась краю його одежі й умить стала 
здоровою - спинилась її кровотеча. Ісус спитав: «Хто доторкнувся 
мене?» А що всі відпекувались, Петро мовив: «Наставниче, то люди 
коло тебе юрмляться і тиснуться.» Ісус же сказав: «Хтось 
доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене.» Побачивши 
жінка, що не втаїлася, тремтячи підійшла й упавши йому до ніг, 
призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як 
негайно одужала. Сказав їй Ісус: «Дочко, віра твоя спасла тебе, йди 
в мирі!»                            .



Золоті думки з конференції  

 
- Всі таїнства встановлені Ісусом і довірені Церкві, для потреб 

Церкви. 

- Таїнства дієві знаки благодаті.  Це означає, що вони завжди 
діють, але для того, щоб вони були плідними, необхідна 
усвідомленість і відкритість. 

- Метою дій Бога в таїнствах є досконалість кожного з нас 
особисто. Досконалість, тобто освячення, зростання в 
благодаті з Богом 

- Першим таїнством є Хрещення, яке є ключем до всіх інших 
таїнств, і стає для нас брамою до вічного життя 

 
 

Дискусія 

Моє сакраментальне життя схоже на річку, що дає життя усьому 

навколо.  Так само таїнства живлять наше духовне життя.  Коли на річці 

з’являється дамба, і вода перестає тікти - життя зупиняється.  Існують 

також перешкоди у переживаннях нашого сакраментального життя.  Що 

це може бути? 

 
1. З чим у мене найбільше проблем у прийнятті  таїнств? Що блокує 

моє сакраментальне життя? 

 
2. Перелічіть усі питання і сумніви на аркуші паперу 

 
 3. Обговоріть разом, як розв’язати ці дилеми та подолати перераховані 

ускладнення? 

 

 

 
 

Завдання 

Створити  рекламу Таїнства, обраного групою.  Текст рекламного 

повідомлення має містити таку інформацію, як: 

 а) Основна інформація про дане таїнство. 

б) Який зовнішній обряд його отримання? 

 в) Які плоди прийняття цього таїнства? 

Яка форма? 

 а) Найкращою формою реклами буде фільм 

 б) ви також можете створити "рекламу - мем" 

 в) це також може бути подкаст у вигляді запису як реклами на радіо 

 

Молитва 

 К/С: Дорогі, у хресті наше спасіння, тому ми позначимо себе хресним 

знаменням, щоб відновити в собі усвідомлення приналежності до Ісуса 

Христа. 

 

 (Священник або монахиня вимовляють відповідні слова, а учасники 

позначають знаком хреста лоб, вуха, очі, уста, груди і плечі). 

 
 
 
Цікавий факт про СДМ 
 

Під час СДМ у Денвері 1993 року  вперше в історії вулицями міста 

пройшла велика хресна дорога.  На згадку про ці події у 2009р  перед 

собором Непорочного Зачаття встановлено пам’ятник Іоанну Павлу ІІ.  


