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Служимо Літургію

Мета катехитична — загальна
Свята Літургія — це спільна справа Бога і людей.

Мета навчальна
Дитина знатиме: що Літургія — це дуже важлива і цінна спільна мо-
литва, що вона поділяється на три частини і що в Літургії потрібно 
брати активну участь.
Дитина вмітиме: брати активну участь у Літургії.
Методи: праця в групах, інтерактивна вправа «Три частини Літургії», 
квілінг, бесіда «Літургія — обов’язок»; інтерактивна вправа «На святій 
Літургії я…», інтерактивна вправа «Метелик».
Дидактичні матеріали: для праці в групах — запис на диктофоні 
(завчасно приготований з відповідним текстом), світлини з додат-
ку 1, молитовники з текстами Літургії; для інтерактиву «Три части-
ни Літургії» — ватман (дошка), для квілінгу — смужки паперу, клей 
(двосторонній скотч ), фломастери, олівці; для інтерактиву «На святій 
Літургії я…» — капелюх/коробка із закінченнями речень з додатку 2; 
для інтерактиву «Метелик» — метелик із фетру зразок з додатку 3, до 
якого прикріплені довгі шнурочки.

Х і д  з а н я т тя

І. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Нехай кожна дитина подумає і назве гру, в якій мусять брати участь 
щонайменше два гравці, інакше гра буде неможлива або нецікава. Зробіть 
висновок, наскільки ми є цінними одні для одних.
Запросіть дітей до молитви, вивченої минулого разу — Молитва перед 
Святим Причастям. Наголосіть, що хто добре її вже вивчив, хай допома-
гає тому, хто ще не знає.

ІІ. Актуалізація опорних знань
Покажіть дітям ікону Тайної вечері (Додаток 1 до теми «Євхаристія». 
Хай розкажуть, як було встановлене таїнство Євхаристії.  
Також пригадуємо богослужбове приладдя, використовуючи відповідний 
катехитичний плакат. 
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ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Перекажіть своїми словами науку Катехизму: «Вершиною богослужбово-
го життя церкви є Божественна Літургія (у перекладі з грецької «літур-
гія» — «спільне діло») — служіння Бога людям і людей Богові… У Божествен-
ній Літургії, яка складається з Проскомидії, тобто приготування дарів, 
Літургії Слова і Літургії Євхаристії, звершується таїнство спасіння — 
поєднання Бога і людини у Христі (див. Еф 1, 10), «будування Христового 
тіла» (Еф. 4, 12). Як на Тайній вечері Христос насамперед повчав апосто-
лів словом, а відтак увів їх у таїнство своїх Тіла і Крові, так і в Божествен-
ній Літургії Христос повчає спільноту вірних, живить їх своїм Словом 
та чинить учасниками Євхаристійної трапези. Християнин уводиться 
в це таїнство через слухання Слова Божого і причастя Господнього Тіла 
і Крові» (Катехизм УГКЦ «Христос — наша Пасха», п. 344-345).

Праця в групах

Поділіть дітей на три групи: Проскомидія, Літургія Слова, 
Літургія Євхаристії.
Роздайте кожній групі запис на диктофоні (завчасно пригото-
ваний з відповідним текстом), світлини (з проскомидії, читання 
Євангелія, священник молиться євхаристійну молитву), молитов-
ники з текстами Літургії;
Завдання: Прослухавши текст, знайдіть у молитовнику свою 
частину Літургії, розгляньте світлини та коротко презентуйте 
всім.
Проскомидія (запис на диктофоні)
«Проскомидія (із грецької «приношення») — перша частина 
Літургії. Служить священник біля проскомидійника, готує 
хліб і вино, яке пізніше стане Тілом і Кров’ю Христа. Хліб — 
просфора, на якому витиснено букви «ІС ХС НІКА», що з грець-
кої означає Ісус Христос перемагає. 
З просфори священник вирізає агнця (символ Христа) і кладе 
на дискос. Праворуч агнця кладе частичку на честь Пресвятої 
Богородиці, ліворуч — дев’ять частичок на честь ангельських 
сил і святих. Також вирізає частички за живих і за усопших, зга-
дує поіменно тих, за кого вірні подавали прохання на молит-
ву. Таким чином Христос збирає навколо себе всю Церкву». 
Хоча священник служить Проскомидію за зачиненими цар-
ськими дверима, все ж і ми, вірні, теж беремо участь, коли 
подаємо прохання за себе і за інших та приносимо пожертву. 
Проскомидія символізує укрите життя Христа.  
Літургія Слова
Друга частина Літургії, в якій Христос звертається до всієї цер-
ковної спільноти і до кожного зосібна. Починається словами 
священника: «Благословенне Царство Отця, і Сина, і Святого 
Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні». Учасники Літургії відпо-
відають: «Амінь» (з єврейської — «нехай так буде»), сповідуючи, 
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що Царство дійсно є серед нас, і прагнучи, щоб воно зростало. 
Літургія Слова символізує публічне життя Ісуса Христа.
Під час мирної єктенії Церква молить за увесь світ. 
Співаючи антифони — єднаємося у співі зі святими. 
При Малому вході, молитві тропарів і Трисвятого пережива-
ємо присутність Ісуса Христа, який запрошує нас усіх увійти 
у Боже Царство, де разом зі святими ангелами прославляємо 
Пресвяту Тройцю. 
Слухаючи Слово Боже (читання Апостола та Євангелія), ми 
приймаємо його та намагаємося чинити так, як велить Господь. 
Літургія Євхаристії
Це третя частина Літургії, в якій пригадуємо страсті, смерть, 
воскресіння та вознесіння Ісуса Христа. У цій частині Літургії 
звершується Таїнство переміни хліба і вина в Тіло і Кров Ісуса 
Христа. 
Літургію Євхаристії розпочинаємо Херувимською піснею — 
разом із херувимами прославляємо Пресвяту Тройцю. 
У Символі віри, прагнучи миру, єдності і любові, виголошуємо 
те, у що ми, християни, віримо. 
Після такого приготування до Євхаристійної трапези, учас-
ники Літургії зосереджуються на анафорі (з грецької «підне-
сення»). На цій Євхаристійній молитві ми підносимо благо-
дарення  Богові за всі дари і найбільше — за дар Спасителя; 
споминаємо усе, що Христос для нас здійснив; висловлюємо 
свою готовність віддано служити Богові; прикликаємо Святого 
Духа на нас і на принесені Дари, щоб перемінити хліб і вино 
у Тіло і Кров Ісуса Христа. 
Молитва «Отче наш» об’єднує всіх учасників Літургії — Божих 
дітей — довкола Євхаристійної трапези. У Причасті — Трапе-
зі Тіла і Крові, ми приймаємо самого Христа. Після Причастя 
дякуємо Богові, благодаримо Його за цей великий дар і, напов-
нені Божим життям, світлом і любов’ю, йдемо у світ, щоб його 
змінювати. Щоб оте Боже Царство, яке ми проголошували на 
початку Літургії Слова, завжди було серед нас і постійно зро-
стало.

Інтерактивна вправа «Три частини Літургії»

Приготуйте ватман (дошку), напишіть: Свята Літургія. Кожна 
група, представляючи свою частину Літургії, кріпить на ватман 
назву та відповідний малюнок. Навколо композиції залишіть місце.
Метод квілінгу
Матеріали: смужки паперу, клей (двосторонній скотч), фломас-
тери, олівці.
Нехай діти виберуть собі колір смужки. 
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Завдання: Напишіть на смужці імена людей, за яких би ви хоті-
ли помолитися на Літургії. Можна запропонувати, щоб на іншій 
смужці діти записали імена людей, які вже померли. 
Далі ці смужки скручуємо за допомогою олівця чи іншим способом 
(техніка квілінгу), кінчик змащуємо клеєм або кріпимо до ватма-
на скотчем.
Можна утворити орнамент із закручених смужок.

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Бесіда на тему «Літургія — обов’язок»

Роздайте дітям листочки. Нехай запишуть свої обов’язки (3 хв.) 
Після завершення роботи запитайте, чи записали вони обов’я-
зок — ходжу до школи.  

• Чи зранку батьки вас запитують: «Ти сьогодні підеш до 
школи?»

• Якщо вам дуже не хочеться йти до школи і ви кажете про 
це батькам, яка їхня реакція?

• Чи легко було після карантину, коли ви вчилися вдома дис-
танційно, знову йти до школи?

• Назвіть, що саме ви втрачаєте, коли не йдете до школи?
• Які обов’язки ви любите виконувати, а які — ні? Чому? 

Тобто, йти до школи — це найперше обов’язок, тому зранку 
нас ніхто не питає, хочемо, чи ні, маємо настрій і бажання, чи 
ні. Ми йдемо до школи, бо кожен день навчання є важливим, 
хоча не завжди буває радісним і успішним.
Літургія — це обов’язок кожного християна. Той, хто каже, що 
сьогодні залишиться вдома, бо «в мене нема настрою, в мене 
інші справи, я змучений….», той не є справжнім християнином, 
подібно як не є школярем той, хто ходить собі до школи тільки 
під настрій. Адже саме слово «Літургія», що походить із двох 
грецьких слів, означає «народ» і «робота», тобто — це спільна 
справа, це робота і це зусилля усіх нас.

Інтерактивна вправа «На святій Літургії я…»

Діти по черзі підходять до капелюха (коробки) та витягують 
листочки. Промовляють вголос: «На святій Літургії я…», а тоді 
зачитують продовження речення, яке вони витягнули. 

• Зустрічаюся з Богом.
• Зустрічаюся з друзями.
• Слухаю Боже Слово.
• Молюся за себе і за інших.
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• Виявляю любов до Бога і приймаю Його дари.
• Причащаюся Тіла і Крові Христа.
• Отримую силу стати кращим/кращою.
• Отримую особливе благословення.
• Слухаю, що мені каже Бог.
• Прославляю Бога.
• Бог мене освячує.
• Святкую разом з Ісусом та іншими людьми.
• Беру участь у перемозі Христа.
• Приймаю Божу любов.
•  Знаходжу діалог з Христом.
•  З вірою і розумінням беру участь у спільній справі.

Можна також запропонувати дітям продовжити речення: 
«Я радо ходитиму на Літургію, тому що…»

Інтерактивна вправа «Метелик»

Приготуйте з фетру «метелика», прив’яжіть до нього шнурочки 
(нитки). 
На стіл покладіть плакат із назвами частин Літургії, який 
нещодавно виготовили. Діти, тримаючи кінці шнурочків, разом 
направляють метелика за словами катехита: «Метелик торка-
ється Літургії Слова» і так далі.
Підсумок: Кожен з нас доклав зусиль, щоб метелик рухався 
і торкався відповідних назв частин Літургії.
Подібно й Літургія «торкатиметься» щораз більшої кілько-
сті людей, якщо кожен з нас своїми вчинками покаже, яким 
добрим є Бог і як Він діє і змінює людину.
Отже, Свята Літургія — це спільна справа Бога і людей. Для 
того, щоб Літургія дала свої плоди, кожен з нас має бути актив-
ним її учасником. 

V. Ми вивчили
• Літургія — це спільна справа Бога і людей.
• Літургія має три частини: Проскомидія, Літургія Слова, Літургія 

Євхаристії.
• Я є беру активну участь у Літургії тоді, коли уважно молюся, 

слухаю Боже Слово, приймаю Євхаристію та намагаюся става-
ти кращим (кращою).
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VI. Молитва 
Катехит: 

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, 
і освячуєш тих, що на Тебе уповають, спаси людей Твоїх 
і благослови насліддя Твоє, повноту Церкви Твоєї охорони, 
освяти тих, що люблять красу дому Твого: Ти їх прослав 
божественною Твоєю силою і не остав нас, що уповаємо 
на Тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм, єреям,  
Богом береженому народові нашому, правлінню і всім людям 
Твоїм. Бо всяке добре даяння і всякий звершений дар з висоти 
є, сходячи від Тебе Отця світла, і Тобі славу, і благодарення, 
і поклонення возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині 
і повсякчас, і на віки вічні. 

Діти: 
Амінь.
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Д о д ато к  3





зустрічаюся з Богом.

зустрічаюся з друзями.

слухаю Боже Слово.

молюся за себе і за інших.

виявляю любов до Бога 
і приймаю Його дари.

причащаюся  
Тіла і Крові Христа.

отримую силу стати  
кращим/кращою.

отримую особливе  
благословення.

слухаю, що мені каже Бог.

Д о д ато к  2
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прославляю Бога.

Бог мене освячує.

святкую разом з Ісусом  
та іншими людьми.

беру участь  
у перемозі Христа.

приймаю Божу любов.

знаходжу діалог з Христом.

з вірою і розумінням беру 
участь у спільній справі.
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Д о д ато к  3

1.  Витнути за викрійкою із фетру двох кольорів крила метелика. 
Скласти їх.

2.  Із грубої крученої нитки (можна взяти дратву) зробити тіль-
це і вуса метелика. Міцно закріпити. На кінчиках нитки можна 
зав’язати вузлики.

3.  До тільця прив’язати довгі нитки.

1

2

3
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