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Йдучи назустріч потребам катехитів, Катехитична Комісія пропонує 
другий збірник сценаріїв, тепер уже до свят літнього періоду.
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та проведенні тематичних свят, які випадають у цей період року, 
зокрема Першої Сповіді та урочистого Святого Причастя, яке 
проводиться на всіх парафіях, де є діти відповідного віку.

Висловлюємо подяку за подані розробки сценаріїв катехитам:
Марії Витівській, Параскевії Платко, Вікторії Марко. 
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сценаріїв до свят осінньо-зимового періоду.
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СВЯТО ПЕРШОЇ СПОВІДІ
ТА УРОЧИСТОГО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ

Сценарій № 1 
Катехит: Св. Єфрем Сирійський сказав: «Покаяння – це празник Богові… Завдяки 

покаянню земля стала небом, бо наповнилася святими – цими земними ангелами…». 
Наша Церква також сьогодні наповнилася святими. Ці діти, як ангелята, знаходяться 
близько біля Бога, вони пізнали його, полюбили і хочуть прославляти його своїми 
віршиками та піснями.

________Через святої Тайни дар,
З Твоєї ласки, Христе,
Вернувся нам любові чар,
Вернулось серце чисте.
Через покаяння ми знов
Дітьми Твоїми стали,
Надію, Віру і Любов
Від Тебе в дар прийняли.

________ Як радісно жити у світі - 
Ісус наш любить нас!
Дав нам життя, дав сонце, 
Дав Євхаристію святу -
Промінчик у віконце.

_______ Нас живить повсякчас,
Дав гарних добрих друзів,
Новий до щастя шлях - 
Як радісно жити у світі 
З молитвою в серцях!

_______ В серце любов стукає знов - 
Двері ти їй відчини.
Знай! Якщо Господь до тебе прийшов - 
Ти не зазнаєш біди.

Пісня «Стук, стук, стук…»
1. Стук, стук, стук, - хтось стукає до мене
Стук, стук, стук, - хтось хоче увійти
Це Ісус, що хоче місця в серці.
О, Ісусе, до мене Ти прийди.
2. Стук, стук, стук, - хтось стукає до мене
Стук, стук, стук, - хтось хоче увійти
Це є зло, що хоче місця в серці
Ні, ні, ні ти не можеш увійти.
3. Стук, стук, стук, - хтось стукає до мене
Стук, стук, стук, - хтось хоче увійти
Це Ісус, що хоче місця в серці.
О, Ісусе, до мене Ти прийди.
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Два шляхи
Дійові особи: Автор, Хлопчик 1, Хлопчик 2, Дівчинка, Стежинка, Широкий Шлях.

Автор: Той, хто читав народні казки про богатирів, пам’ятає такі моменти, як, 
наприклад: вони їдуть, їдуть і приїжджають до розвилки доріг. А на розвилці лежить 
великий камінь, на якому написано: “Підеш направо – багатство втратиш, підеш наліво 
– коня втратиш, а підеш прямо – життя втратиш”. І як важливо було зробити правильний 
вибір. Наше життя  -  це довга дорога, на якій зустрічається багато розвилок. І від нас 
залежить, якою дорогою ми підемо. Нам часто доводиться вибирати між добром і злом, 
між “добре” і “погано”. І не завжди наш вибір має успіх. Але є одна розвилка, де нам не 
можна помилитися. І сьогодні ми хочемо вам допомогти зробити правильний вибір.

  Дія 1
Хлопчик 1: Дивіться, розвилка. Досі вона нам не зустрічалася.
Хлопчик 2: Куди ж нам тепер іти?
Хлопчик 1: Не знаю…
Шлях: Вітаю, друзі! Мене звати Широкий Шлях. А чому ви тут стоїте?
Хлопчик 1: Ми не знаємо, куди йти.
Шлях: Як куди? Ходімо зі мною!
Стежинка: Не слухайте його.
Дівчинка: А ти хто?
Стежинка: Я? Стежинка. Ходіть краще зі мною.
Хлопчик 2: Але ти така вузенька.
Стежинка: Це нічого. Ісус сказав, що широкі ворота і просторий шлях ведуть до 
загибелі, а тісні ворота і вузький шлях ведуть до вічного життя.
Дівчинка: А хто такий Ісус?
Стежинка: О, я можу багато вам розповісти про Нього.
Шлях: Ходіть краще зі мною, нам разом буде весело. До речі, пригощайтесь (дає 
цукерки, діти розгортають, а вони – порожні).
Хлопчик 1: Це не цукерки.
Шлях: Ха-ха-ха! Як я вас!
Хлопчик 2: Навіщо ти нас обманув?
Шлях: Я просто пожартував. Ходіть. У вас буде багато грошей. Ви зможете купити все, 
що забажаєте: жуйки, плеєри, машини, комп’ютери. Все.
Стежинка: Так, але є такі речі, які неможливо купити за гроші. Наприклад: любов, 
мир, справжню дружбу і вічне життя.
Дівчинка: А що таке вічне життя?
Шлях: Не слухайте її, друзі. Ця малявка Стежинка просто задається. Ходіть. Ми будемо 
разом слухати музику: реп, різні роки. “Метал” любите?
Стежинка: Яка користь з твого “металу”? У мене також є багато пісень та віршів, але 
всі вони про Бога, про Ісуса Христа. Вони вчать добру і любові. Ось послухайте.
(Діти співають пісні, розказують вірші)

_________ Господь Ісус навчає,
Як сіяти добро,
Допомагати людям,
Поборювати зло,
Давати, а не брати,
Себе в дар принести…
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Як радісно жити у світі:
Ми ж Люди – я і ти!

_________Величний герб Любові - 
Пречесний хрест святий - 
Нагадує всім людям
Закон наш основний:
Навчає він любити
Всіх ближніх і Творця,
Через страждання Сина
Приводить до Отця. 

_________Ісус дає нам приклад,
Як твердо йти вперед,
Себе перемагати
І полюбити хрест,
В щоденних сірих буднях
Ловити мисль Творця…
Я хочу стати кращим,
Жить з Богом без кінця!

Пісня «Коли я нечемний…»
(Один хлопчик співає перший куплет, а другий – всі разом)
1. Коли я нечемний, то все навкруг сумує,
Коли я слухняний, Бог каже «Молодець»
Бог мене любить, ніжно голубить,
Я дитина Божа, а Бог мій Отець.
2. Коли ми нечемні, то все навкруг сумує,
Коли ми слухняні, Бог каже «Молодець»
Бог нас всіх любить, ніжно голубить,
Ми є діти Божі, а Бог наш Отець.

Хлопчик 1: Мені подобається.
Хлопчик 2: І краще ніж “метал”.
Шлях: А навіщо робити добро? Життя в нас одне, і потрібно жити так, як тобі 
подобається. Потрібно взяти від життя усе, що можна, тільки було б весело. Потім все 
рівно помремо.
Стежинка: Так, але від того, як ми поступаємо тут, буде залежати наше вічне життя.
Шлях: Ходіть зі мною. Ви зможете займатися спортом. Накачаєте собі мускули, будете 
сильнішими за всіх, будете усіх перемагати, і усі будуть вас боятися.
Стежинка: Зі мною ви також можете стати сильними, але без допомоги мускулів. 
Ви зможете перемагати, але без кулаків. Тоді вас будуть любити, а не боятися. Силу і 
перемогу вам дасть Ісус.
Хлопчик 1: Чесно кажучи, мені більше хочеться, щоб мене любили, а не боялися.
Шлях: Зі мною у вас буде багато друзів. У них є все, і вони могли б поділитися з вами.
Стежинка: Я хочу розповісти вам тільки про одного Друга, Який віддав за вас Своє 
життя. Скажіть, багато у вас друзів, які можуть зробити це?
Хлопчик 2: Я думаю, нікого.
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Шлях: А якщо ви підете зі мною, то ви будете вільні, вам не потрібно буде нікого 
слухатися і не потрібно нікому давати звіт. Роби, що хочеш.
Стежинка: Ісусові також не потрібні звіти. Він хоче зробити вас вільними від гріха, від зла.
Шлях: Але це важко, а зі мною йти легко, і зі мною багато хто йде. Чим ви кращі за 
інших?
Стежинка: Не дивіться на інших. Ви повинні самі зробити вибір. Ісус любить вас. А 
важко тим, хто намагається пройти цей шлях один. Але з Ісусом це зовсім легко.
Дівчинка: Я хочу дізнатися, хто такий Ісус.
Стежинка: Тоді ходіть. Наша подорож буде дуже захоплюючою. Але можуть трапитися 
і перешкоди. Ви готові до цього?
Діти (разом): Так. Ідемо.

  Дія 2
Хлопчик 1: Як тут гарно і легко!
Дівчинка: Хочеться співати, кружляти, сміятися.
Хлопчик 2: А куди ми прийшли?
Стежинка: Все, що ви бачите навкруги, - це творіння Боже.
Дівчинка: А хто такий Бог?
Стежинка: Бог – це Той, Хто створив нашу землю, ці прекрасні квіти, ці дерева, цих 
птахів і тварин. Він помістив на небі сонце, місяць і зірки. Він посилає на землю тепло і 
холод, літній дощ і сніг. Він допомагає підсніжнику пробитися крізь сніг до сонця, годує 
птахів і тварин. А ви бачили веселку?
Дівчинка: Так.
Стежинка: Це також Його творіння. Але вершиною усього творіння є людина. Тобто ви.
Хлопчик 1: Ми?
Стежинка: Так, саме ви. Коли вас ще не було на світі, Він вже знав вас. Він дуже 
розумний і люблячий. Він передбачив усе, чого б ви могли потребувати. Рослини 
Він дав для їжі, тварин – помічниками, день – для праці і ніч – для відпочинку. Він 
піклується про всіх, і за це вся природа вдячна Йому і славить Його. Ось послухайте.
(Діти розповідають вірші)
________Як Господа шукаєш ти, - 
Поглянь на квіти, на сади,
На гори, ріки подивись
І серцем в Бозі звеселись.
Бо цілий світ є повен Ним,
Творцем Вселенної святим,
В найменшій речі, без кінця,
Впізнаєш друже Ти Творця!

Пісня «Як шукати маю Бога?»
1. Як шукати маю Бога, як Його знайти?
Поможіть знайти Ісуса і з Ним разом йти.
В молитві (2 р.) Ісус мій є
В молитві (2 р.) Він жде мене.
У Церкві; в причасті; в родині; у пісні; у серці; між нами. 

Хлопчик 2: Як ми раніше не помічали всієї краси і не розуміли цього?
Стежинка: Ходіть далі.
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  Дія 3
Стежинка: Ось і перешкода.
Хлопчик 1: А що це за прірва?
Хлопчик 2: Навіть дивитися страшно.
Стежинка: Колись цієї прірви не було. Тут росли дерева, зелена трава. Бог з людиною 
були завжди разом. Вони часто гуляли тут, розмовляли один з одним. Людині було добре, 
тому що у неї було все, а саме головне – у неї був вірний, люблячий, піклуючий Друг. 
Якщо людині потрібна була порада, Бог завжди допомагав їй. Тому що Він розумний 
і всемогутній. Але от якось людина не послухалася Бога: вона захотіла поступити по-
своєму і жити самостійно. З того часу і з’явилася ця прірва. І називається вона – гріх. 
Гріх – це в першу чергу непослух, непослух Богу. А також злоба, заздрість, жадність, 
неправда, суперечки і багато інших поганих вчинків. Все це привело до того, що ми по 
цій стороні прірви, а Бог – по тій. Гріх розділив людину з Богом.
Дівчинка: Так ми ніколи не зможемо побачити Бога, не зможемо прийти до Нього?
Стежинка: Зможемо. Бог дуже розумний, і Він знайшов спосіб, як примирити людей 
зі Собою.
Дівчинка: Який?
Стежинка: Бог дав нам місток, через котрий ми зможемо перейти до Нього.
Хлопчик 1: Але де він?
Стежинка: Це не простий місток. Це хрест, на якому розіп’яли Сина Божого -  Ісуса 
Христа.
Дівчинка: Ісус Христос – Син Божий?
Стежинка: Так.
Хлопчик 1: А за що Його розіп’яли? Він зробив щось погане?
Стежинка: Ні. Навпаки. Він зробив багато хорошого: Він зціляв хворих, вчив людей, 
розповідав їм про Свого Батька. Але головне те, що Він не вчинив жодного гріха, 
жодного поганого вчинку.
Хлопчик 2: Чому ж Бог допустив це?
Стежинка: Є закон: заплата за гріх – смерть. І всі люди по цьому закону повинні 
померти. Але Бог любить людей і не хоче, щоб вони загинули, тому замість них Він 
послав на смерть Ісуса Христа.
Дівчинка: Але ж це несправедливо. Чому невинний повинен вмерти замість винних?
Стежинка: Якщо помирає винний – він наказаний по закону. А коли помер Христос, 
Він переміг смерть. Вона не мала над Ним влади, тому що Він був невинний. А на третій 
день Ісус воскрес і тепер перебуває зі Своїм Батьком по ту сторону прірви.
Хлопчик 1: А як же нам туди потрапити?
Стежинка: Ісус Христос помер за всіх грішних людей, за всіх, хто хоч раз зробив щось 
погане. Скажіть, а ви зробили що-небудь таке, про що вам тепер буде соромно і згадати, 
образили кого-небудь, сказали неправду?
Дівчинка: Траплялося.
Стежинка: Перша умова заключається в тому, щоб ви визнали свої гріхи. Ви визнаєте?
Хлопчик 1: Так, я визнаю, що часто сперечався, бився, не слухався батьків.
Дівчинка: Я також визнаю, що я багато обманювала і була жадібною.
Хлопчик 2: І я визнаю, що дуже злився і заздрив…
Стежинка: Першу умову ви виконали. Тепер друга. Наприклад: ви когось образили і 
розумієте, що ви неправі. Що ви повинні зробити?
Дівчинка: Попросити прощення.
Стежинка: Правильно. Потрібно просити прощення. Бог показує нам, що добре, а що 
погано. І якщо ми порушуємо ці правила, то Кого ми не слухаємося?
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Хлопчик 1: Бога.
Стежинка: Правильно. Бога. Значить, ми винні? І у Кого ми повинні просити 
прощення?
Хлопчик 2: У Бога.
Стежинка: Це друга умова – попросити прощення в Бога. Він прощає кожного, хто 
приходить до Нього з покаянням.
Дівчинка: І нас Він також простить?
Стежинка: Звичайно. Ісус помер за всіх. І Він хоче, щоб ви змінили своє життя, 
щоб забули все зло і навчилися робити добро. Але тільки своїми силами ви з цим не 
справитеся. Людині потрібна допомога.
Для цього у нашій Церкві є Святі Таїнства, при звершенні яких невидимо діє Дух Святий, 
зокрема Святе Таїнство Покаяння, де кожен грішник може очистити своє сумління.
Хлопчик 1: І все? Чи потрібно ще щось? 
Стежинка: Запросити Ісуса в своє серце.
Дівчинка: А яким чином Ісус може поміститися у моєму серці?
Стежинка: Ісус присутній у Святому Таїнстві Пресвятої Євхаристії і радо гостюватиме 
у вашому серці, якщо ви приготуєте там Йому місце. Чи готові ви до цього?
Всі: Так, готові!
Стежинка: Таким чином ви подолаєте цю прірву, яка утворилася між Богом і людиною 
та станете не просто дітьми, а дітьми Божими, бо кожен, хто охрещений в ім`я Христа, 
вірить в Ісуса і приймає Його, стається Божою дитиною.
Хлопчик 1: Яке щастя, що ми знайшли у своєму житті стежинку, яка веде до Господа.
Хлопчик 2: Здається, ми все зрозуміли. Бог є любов.
Дівчинка: Він хоче, щоб ми всі любили один одного так, як Він нас полюбив.
Хлопчик 1: Щоб ми робили тільки добрі вчинки і не творили зла.

Пісня «Будьте чемні»
1. Не дивись, маленьке очко, де не слід (2 р.)
Бо пильнує Бог над міру чи міцну ти маєш віру.
Не дивись, маленьке очко, де не слід (2 р.)
2. Не роби, маленька ручко, що не слід (2 р.) …
3. Не ходи, маленька ніжко, де не слід (2 р.) …
4. Не кажи, малий язичку, що не слід(2 р.) …
5. Будьте чемні, очка, ручка, язичок (2 р.) …

___________ Вже дзвону срібний клич луна - 
Пора до церкви йти!
Спішімо всі, чекає нас 
В кивоті Спас святий!
Ми принесем Йому до ніг
Любов і серця жар!
Пригорне Він дітей Своїх - 
Наш Бог, наш Спас, наш Цар!

____________ Ісус близько, Він чекає,
Бог мене вже виглядає - 
Чи любов моя жива?
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___________ Ми – воїни Христові,
Ми з’єднані з Христом!
Усяке зло поборем
Любов’ю і добром!
Усе преобразиться,
Рай вернеться нам знов,
Як запанує в світі
Безсмертная Любов!

Пісня «Ти серденька хатинку»
Ти серденька хатинку
відкрий для доброти
Із радістю, дитинко,
Ісусика впусти.
 Приспів:
Прийми Святії Тайни 
Ісуса Тіло й Кров 
Душа нехай віднайде
Блаженство і любов.
2. Господніми стежками
йдім діти в добрий час
Ісус хай буде з нами,
благословляє нас.
 Приспів.

________Хліб той святий, що пречистим стає Божим Тілом,
Родиться з безлічі щирих пшеничних зерняток…
Чисте вино, що стається Господньою Кров’ю,
З соку походить малих виноградин достиглих…

________Як отой хліб, що злучає мільйони зернят золотистих,
Так хай усіх нас жертовна Любов поєднає!
І як у чаші стають одним цілим мільйони краплинок,
Так об’єднай нас, Ісусе, в Своїй святій Церкві!

________ О Царю Небесний, любов’ю святою
Ти нас чимскоріш об’єднай! - 
Ми хочемо в єдності, в мирі, спокої
Молитись за наш рідний край!

__________ Служба Божа закінчилась - 
Час додому, час!
Піде з нами Ісус милий,
Не опустить нас!
Пронесемо вулицями
У родинний дім
Для усіх відкрите серце,
Благу вість усім!
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Сценарій № 2
________Перша Сповідь – це велике свято
Зі мною хресні батьки, мама й тато,
Молився радо я в спільноті,  не один, 
І сповідався , як свідомий християнин. 

________На коліна я схилився,
І до Господа молився,
Щоб Отець гріхи простив
 Моє синівство відновив.

________Господи, Тобі молюся, - 
Мир і спокій посилай,
Гріх, якого я боюся,
Від людей всіх відвертай.

_________Гріх – це горе, серця муки,
Нехай згине назавжди.
Я прохаю, знявши руки:
«Господи, до нас прийди». 

_________Катехит нам щиро радить й каже:
- Наш Господь могутній і святий,
Ти віднині у Його долонях
Прагни завжди світла й чистоти.

_________Потім приклад нам навела
І сказала:- Серденько твоє
 Має бути чистим, бути білим,
Бо тепер у нім Христос живе.

_________Уяви, що на новій сукенці
Раптом пляма з`явиться брудна,
Так буває, коли в твоє серце
Гріх потрапить, заздрість руйнівна.

________ Бережи серденько, правди вчися,
Із джерел біблійних напувай,
Щоб принести Богові не листя,
А багатий та рясний врожай.

Вистава «Чорна пляма»
Мама: Доню, невже ви з подругами глузували з Петрика через те, що він заїкається? 
Якщо так, то ви образили не тільки його, ви засмутили самого Господа Бога, 
поставивши під сумнів свою віру в Нього! Ти повинна попросити пробачення у Петрика!
Наталка: Можливо, я і не повинна була робити те, що й інші, але ж Петрик вже звик 
до цього… І до чого тут моя віра?! Переживати через таку дрібницю? Добре, що я не 
зробила щось серйозне. Хіба це така страшна провина? Та ну! Я ж роблю і багато добрих 
справ. Нехай люди пам‘ятають мої хороші вчинки, а не якийсь там випадок! Піду трішки 
почитаю! (Бере книжку і читає. Потім дивиться на годинник.) Ой! Та я ж на вечірнє 
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богослужіння запізнююсь! Потрібно швидко одягнутись у свою святкову блакитну сукню!
Мама: Яка ж ти святкова, моя донечко! Спробуй ось шматочок щойно спеченого 
шоколадного торта!
Наталка: Смачно… Ай!
Мама: Що таке?!
Наталка: Моє плаття! Крихти з торта впали на нього! Як я тепер піду до церкви? Мамо, 
зроби ж щось! Невже я мушу переодягатись?!
Мама: Чого ж ти так розхвилювалась! Ось, я змахнула ці крихти зі твоєї суконки і 
залишилась лише маленька плямка… Це ж дрібничка! А плаття все одно дуже гарне! 
Ходімо, Наталочко, бо запізнимося!
Наталка: Мамо, але ж цю пляму зауважить кожен. Глянь, на якому вона видному місці!
Мама: Ну звичайно ж! Але  ця пляма на сукні не така небезпечна, як пляма 
на сумлінні. Бачиш, доню, кожен спочатку помічає пляму, а не чисту сукню.
Наталка: Мамо, я все зрозуміла. Сьогодні ж попрошу вибачення у Петрика. Адже 
навіть така маленька дрібничка має  велике значення!

________В церкву ми прийшли, щоб свято
Із Господом поєднатись
Ісус до всіх загостив -
Тілом й Кров‘ю причастив

_______Хто повірить у Христа
Розпочне нове життя,
А Ісус всім допоможе
Жить, як каже Слово Боже.

_________Нумо, друзі не мовчімо,
Ближнім правду розкажімо,
Як Ісус нас полюбив,
Шлях до вічності відкрив.

_________У Біблії я прочитав,
Як Ісус за нас страждав
Хтось його оговорив,
Юда зрадив, залишив.

________Довго думав я, гадав,
Чом Бог люд не покарав,
А гріхи усі прощає
Й щедро нас благословляє.

________Слово далі став читати,    
 Щиро відповідь шукати.
 Швидко я  її знайшов, -
Наш Господь – це є ЛЮБОВ.      
________ О, Господи, навчи і нас прощати,
Прощати всіх: і кожного, й себе
І тих, хто був і тих, які ще будуть,
Бо помста до добра не приведе.
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________ Я є дівчинка Оленка,
Хоч і ростом ще маленька,
В недільній школі катехизм вивчаю,
Й про Ісуса всім розповідаю.  
_________Люди, шануйте Бога,
Чуєте ніжний стук?
Серце відкрийте радо -
Швидше Ісуса впустіть!

__________Пастир добрий! Я Твоє ягнятко,
Ти мені, Господь, допоможи,
Серце берегти, - Твою кімнатку,
Щоб Тобі було там добре жить.

Вистава «Запроси Ісуса у своє серце»
Звучить пісня “Стук, стук, стук “. За одним із сердець сидить дівчин ка і читає Святе 
Письмо. Ісус підходить і стукає. Дівчинка підводиться і питає:

Дівчинка: Хто там?
Ісус: Це я, Ісус.
Дівчинка: Ісус? До мене?!
Ісус: Так, до Тебе.
Дівчинка: Заходь. Я не можу повірити, що Ти прийшов до мене! 
Ісус заходить.
Дівчинка: Ти погостюєш у мене?
Ісус: Так, якщо ти захочеш.
Дівчинка: Звичайно хочу! Я за раз приготую для Тебе найкращу кімнату!
Дівчинка підходить до дверей, хоче відкрити їх, але вони міцно зачинені.
Дівчинка: Ой, хто там? (Вона стукає).
Грубість (грубим голосом): Це я.
Дівчинка: Хто ти?
Грубість: Твоя грубість.
Дівчинка (з обуренням):  Ти звідки взялась?
Грубість: А я тут давно живу. Пам’ятаєш, як ти нагрубіянила бабусі, коли вона 
попросила Тебе прибрати в своїй кімнаті?
Дівчинка: Так, пам’ятаю. Але це було дуже давно.
Грубість: Давно, але пробачен ня ти так і не попросила.
Дівчинка (сумно відходить і каже Ісусові): Нічого, в мене є ще інші кімнати.
Ісус іде за нею. Дівчинка під ходить до інших дверей і хоче їх відчинити. Але вони також 
за чинені.
Дівчинка: Ой! Тут хтось є?
Лінь (ліниво і розтягуючи): Є-Є-Є-Є
Дівчинка: Хто ти?
Лінь: Я - твоя лінь.
Дівчинка: Ти звідки взялася?
Лінь: А я тут давно... Ще з першого класу. Відтоді, як ти не хочеш застеляти за собою 
ліжко, складати ввечері портфель до школи і ще багато інших речей.
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Дівчинка опускає голову і від ходить. Мовчки підходить до наступних дверей. Стукає.
Заздрість: Хто там? (чути з-за дверей)
Дівчинка: А ти хто?
Заздрість: Я - твоя заздрість.
Дівчинка: А хіба я заздрила?
Заздрість: А пригадай, що ти відчула, коли вчителька похвали ла Оксанку після 
контрольної ро боти?
Дівчинка опускає голову. По вертається до Ісуса.
Дівчинка: Пробач мені, Ісусе. Напевно, через те, що в мене так багато недобрих гостей, 
Ти не зможеш залишитися зі мною...
Ісус: А більше в тебе нема місця в серці?
Дівчинка: Є ще одна кімната, але вона маленька й тісна. Якщо Ти тільки погодишся, я 
радо тобі її віддам.
Ісус: Звичайно, погоджуся!
Дівчинка заводить Ісуса в ос танню кімнату, а сама сідає серед кімнати і зажурено 
підпи рає голову руками.
Дівчинка: Як добре, що Він залишився... Потрібно ще поду мати, як позбутися цих 
непроха них гостей.
Звучить музика і дівчинка за синає. З’являється злий ангел.
Злий ангел: Кругом нічого доб рого  нема...  Бач, тебе  вдарили - і ти вдар! Тебе обманули 
– і ти обманюй!
Глянь, який каліка іде, а ти ж така здорова і гарна, то насмійся з нього, а він хай заплаче!
Гарні книжки, щирі молитви, духовні пісні! Не треба цього, роби те, що тобі подобається. 
З’являється добрий ангел. 
Добрий ангел:
Коли обманюєш і зневажаєш людей. 
Що доброго чиниш тоді? 
Душі незахищена хатка 
Відкрита нещастю й біді! 
Коли  блукаємо сліпі  і  безпо радні у пітьмі своїх помилок, прийдім до Ісуса з молитвою 
та каяттям, цей  шлях  не закритий нікому! А віра у Божу любов зміцнить душу твою. 
З’являється Любов. 
Любов:
Люби, дитино, квітку і комаху, 
Люби усе, що бачиш ти навкруг!
Бог дав Любов! 
Він є найкращий друг! 
А любиш, отже, всім добро роби, бо тільки із любові, як із джере ла, пливуть до нас віра,   
надія, мудрість, доброта, лагідність, по кора і ще багато інших чеснот. 
Покора:
О, покора волі Божій - це чеснота із чеснот!
В кожнім ділі допоможе досяг ти рясних щедрот.
Всі покірні процвітають, бо на слідують Христа,
Хоч і терплять, але знають - гарна є у них мета.
Мудрість: Якщо гарно встига єш у навчанні, а товариш не дуже, то не поспішай 
зневажати його. Краще допоможи зрозуміти важ ке для засвоєння. Додавай зав жди 
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до мудрої голови мудре, до доброго серця — добре. Виявляй розум не похвальбою, а 
дореч ним і скромно сказаним словом. Наприклад, „перепрошую”, „давай подумаємо 
разом”.
Про мудрість що сказати? 
Духовна сила це.
Ясний і чистий розум 
Підкаже, що робити, 
Коли встає загроза 
Нам душу погубити.
А хто полюбить Бога - 
Той мудрим буде все.
Дівчинка просинається і по тирає очі.
Дівчинка: Ой! Невже я засну ла? Треба ж таки щось вирішу вати з тими гостями!
Встає, рішуче підходить до перших дверей. Голосно стукає.
Дівчинка: Виходь!
Лагідність (лагідно): Хто там?
Дівчинка: Господиня дому.
Лагідність: Заходь будь ласка. (Двері відчиняються)
Дівчинка (здивовано): Ой, а ти хто?
Лагідність: Я - твоя лагідність. Якщо хтось до тебе звернеться образливим словом, то я 
лагід ною усмішкою погашу образу. Якщо ти не заперечуєш, то я залишуся у твоєму серці.
Дівчинка: Звичайно, залишайся.
Дівчинка відвертається від две рей і здивовано говорить сама до себе.
Дівчинка: Дивно, адже там була моя грубість. Куди вона поділася?
Потім підходить до других две рей і стукає.
Працьовитість (бадьорим голо сом): Хто там?
Дівчинка: Я, господиня дому. Виходь, лінь!
Працьовитість: Я не лінь.
Дівчинка: А хто ти?
Працьовитість: Я - твоя працьовитість. Коли ти будеш зранку вставати, я буду з 
вели кою радістю застеляти ліжко, складати портфель, допомагати батькам.
Дівчинка: А де ж поділася моя лінь? Що за дивні переміни?
Підходить до третіх дверей.
Дівчинка: Чи тут хтось є?
Доброзичливість: Так, я - твоя доброзичливість. Я не буду суму вати, коли в твоєї 
товаришки буде краща річ, як у тебе. Я буду радіти разом з нею, і тоді Гос подь дасть 
тобі подібну до того, що тобі подобається.
Дівчинка: О, знову переміна!.. Який чудесний сьогодні день! Тепер Ісус може 
погостювати в мене й подовше.
З кімнати виходить Ісус. Дів чинка радісно сповіщає Йому.
Дівчинка: Ісусе, в мене такі чу десні переміни! Ти зможеш зали шитися в мене.
Ісус: Я знаю. Це тому, що ти дуже хотіла, щоб Я залишився.
Дівчинка (звертаючись до ді тей): Діти, а чи у ваших серцях є місце для Ісуса? Якщо 
так, то будь те готові до чудесних перемін!

Звучить пісня „Як шукати маю Бога”.
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 _________Причастившись, поспішаєм,
І новину сповіщаєм
Що Ісус наш дорогий
В Євхаристії живий.
І сьогодні у цей час,
Ця новина тішить нас,
Ми із радістю співаєм,
Христа Спаса прославляєм.

_________ Я вірю у воскреслого Христа,
І знаю про святі його страждання,
А моє серце б‘ється від життя
І від небесного Євхаристійного єднання.

_________ Вся бо кріпость християн – 
і духовних, і мирян, - 
То Причастя та моління
І геройське умертвіння.

________Господи, я вірю у Твоє святе життя
Нехай любов Твоя мені в житті поможе
Душа моя так прагне каяття
І Ти, усе мені простив, мій Боже.

Сценарій № 3
Перед початком Сповіді діти із своїми батьками стоять біля дверей церкви.
Катехит:
Прийдіть, діти, до Ісуса,
Діти, всі прийдіть,
І свої серця відкриті
Йому принесіть.
Він наповнить їх любов’ю,
Ласкою й добром.
Він пригорне вас до себе,
Порятує перед злом.
Батьки заводять дітей до церкви. 

Катехит (підходить до дітей): Куди поспішаєте, діти?
1-а дівчинка: У церкву прийшла, молитись. До Бога в гостину.
Катехит:
У сукні біленькій, сіяє як зірка,
Дівчатко з лицем, повним щастям,
У церкві біленька, як біла лебідка
До Сповіді йде і Причастя.
2-я дівчинка:
Перший раз до сповіді готуюсь,
Хоч і зла нікому не вчинила.
Та сьогодні дуже я хвилююсь,
А в душі мов виростають крила.
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1-ий хлопчик:
Споконвіку в християнських сім’ях,
Як мине дитині сьомий рочок.
До Святої Сповіді у церкву
Діти йдуть, немов струмочок.
2-ий хлопчик:
Щоб Святе Причастя тут прийняти,
І слухняним бути, і старанним,
Щоб в молитвах Бога прославляти
І не схибити в житті так рано.
Діти йдуть до тетраподу, хрестяться, цілують ікону і хрест.
Відбувається Свята Сповідь.
Починається служба Божа. 
Після Святого Причастя діти виконують пісню“Я щасливий”:
Бог посилає все для нас, я щасливий!
І сонце, і дощик в добрий час, я щасливий!
Люблю я трави запашні, барвисті квіти навесні,
А восени плоди смачні, я щасливий.
І тато, й мама в кожний час, я щасливий!
Завжди турбуються про нас; я щасливий!
З любов’ю їжу подають і новий одяг нам дають,
Ласкаво в ліжечко кладуть, я щасливий!
Про мене дбає добрий Бог, я щасливий!
Він захищає від тривог, я щасливий!
В країні вічній, неземній, Господь по милості своїй
Для мене дім дарує Свій, я щасливий!

Продовження свята після Божественної Літургії
__________Світ в цей день, як світлий той світанок.
Сам на сам з собою мусиш бути.
І світитиме у серці ранок,
Щоб його ніколи не забути.
__________До Сповіді і до Причастя сьогодні ми підем,
І серденько Ісусові з любов’ю принесем,
Прийми  ж  моє серденько,
Ісусику Ти мій,
Візьми його до себе, під добрий захист Твій.
_________Як радісно жити в світі.
Ісус наш любить нас.
Дав нам життя, дав нам сонце,
Нас живить повсякчас.
_________Дав добрих, гарних друзів,
Новий до щастя шлях –
Як радісно жити в світі
З молитвою в серцях!
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Молитва до Ісуса Христа
Хлопчики (разом):
Ти, наш любий Христе,
Українську дітвору
У ласці великій сьогодні прийми.
І наші молитви, любов і покору
До тайни своєї Ти допусти.
Після молитви хлопчики кладуть квіти до ікони Ісуса Христа.

Молитва до Матері Божої
Дівчатка (разом):
О, Мати Божа, Мати Єдина,
І в тебе була люба дитина.
Ти свого Сина ревно любила,
До свого серця щиро тулила.
Тому ми просимо всі щиро нині.
Хай Твоя ласка нас всіх охороняє.
Від бід і горя завжди оберігає.
Бо ти ж народила Христа і Спаса,
Ти ж Мати Божа і Мати наша.
Кладуть квіти до ікони Божої Матері.  

_________Причастя всіх веде до неба.
Немов те сонечко ясне.
І ним горнуся я до Тебе,
І сином Ти прийняв мене.

Хлопчики (разом):
Чому це на серці так весело й тихо?
Чому воно нині співає?

Дівчатка (разом):
Тому, що настала щаслива хвилина
У ньому Ісус проживає.

________Зробила я у серці для нього хатинку.
Її прикрасила чепурненько.
-Яка ти у нас нині люба дитина,-
Сказали мені тато й ненька.

_________Ісусе мій милий, я дякую щиро,
Що Ти мене любиш так міцно.
Нехай наша дружба ніколи не згасне,
Нехай вона буде вічно. 
________Ми вам дякуємо, батьки рідненькі,
За те, що в церкву привели ви нас.
І вклали іскорки в серця маленькі,
Щоб ми росли в любові, як Спаситель наш.
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________Вам, Отче, подяку складаєм,
Ви, як добрий Пастир,
На ниві Христовій
Сійте добрі зерна
Божої любові.

________Радісно трудіться,
І живіть щасливо.
І зберіть велике
Для Господа жниво.

________Ви, як рідний батько.
На землі із нами
Ведете нас завжди
Божими стежками.

_______Знаєм, що до неба
Нелегка дорога.
Але хочем разом з Вами
Ми дійти до Бога.

________Ми будем в молитвах
Господа просити,
Щоб Вам дозволив
Діти (разом): Многая літ прожити.

Хор співає «Многая літа».
Священик говорить проповідь.

Пісня: «Не забудь помолитися Богу»:
На світанку чи пізньої ночі,
Де б тобі не прийшлося бувати.
До висот підіймай свої очі,-
Говорила мені моя мати.

Приспів:
Не забудь помолитися Богу.
Бо в молитві надія і сила,
Стане легшою всяка дорога.
Ти з молитвою будеш щасливий.

Ці слова мені в серце запали,
Як весною добірні зернята,
І рясні їх дощі поливали,
Бо ж за мене молилася мати.

Приспів.

В ніжнім смутку твоїм голубинім
Я твою доброту відчуваю,
Твоє слово, неначе перлина,
Мовби зіроньки в небі, що сяють.
Приспів.
Срібло скроні мої покриває,
Вже і сонце на захід схилилось,
Але слово твоє пам’ятаю:
«Сину мій, не забудь помилитись».

Приспів.
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Сценарій №4
_________Розкрита вже брама церковна,
Та стоїть тиша невимовна,
Аж ось дзвони задзвонили,
Людей, ніби, розбудили.
_______   Дзвони дзвонять на всі боки...
Всюди чути спішні кроки,
Йдуть до Церкви люди Божі,
В яких завжди  на сторожі
Святе Письмо - Слова Христові,
Щоб жить в покорі, у любові.
________До Церкви йдуть хлопці й дівчата,
Йдуть із дорослими малята.
І кличе дзвін у Божий дім
Всіх тих, хто хоче бути в нім.

Пісня: “Зійшла зоря, вставайте, люди!”
1. Зійшла зоря, вставайте, люди!
Бог посилає щастя нам.
Церковний дзвін зі сну нас будить
І кличе всіх у Божий Храм.
2. Прийшов Христос у нашу Церкву,
Святе Причастя в руки взяв.
Раділи Ангели і люди,
Як сам Христос нас причащав. 
__________Любий Ісусе, сьогодні вперше                                                     
До мого серця Ти завітав                                 
Тебе, мій Боже, люблю  я  дуже                           
Бо Ти за мене життя віддав. 
_________Серце радісно тремтіло
І уста відчули щастя:
Кров Христа і Боже Тіло – 
Я прийняв Святе Причастя. 
_________У Євхаристії Святій
Усі ми об’єднались
Надію, Віру і Любов
Від Тебе в дар прийняли.
_________Нині стали ми на стежку                                      
Що до Господа веде                                              
Не забудем день цей, діти,                                    
Бог у серці в нас живе.                                         
_________ Могутній Царю, у моїм серці                          
Збудуй свій Храм, в нім проживай                  
Тебе прийняла я сьогодні вперше                    
І прошу: вічно в мені перебувай.  
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__________Завітав Ісус до мене,
Сам Христос в Святім Причасті
Бог предвічний народився
У моїй тілесній хатці.                                     

_________Ой, яке ж то нині свято                              
Ой, який  то нині день!                            
В серці втіхи так багато,                             
Бо Ісус живе у нім.                                                                         
_________Ми принесли Йому до ніг
Любов і серця жар!
Пригорне Він дітей своїх –
Наш Бог, наш Спас, наш Цар.

________Як щиро дивиться Ісус                                    
У наше серце нині                                            
Радіє, що сьогодні ми                                       
Усі в одній родині.                                                           
Пісня “Ми є родина”.

________Тож день цей світлий, юний друже
Ти пронеси через життя.
Сьогодні Ти зустрівся з Богом
Пізнав Ти радість каяття.

__________Сьогодні став Ти на стежину,
Що нас до Господа веде.
То ж не забудь той день, дитино,
Нехай у серці він живе.
_________Ці хвилини тривожні все життя пам’ятай:
Це дорога до Бога, своє щастя пізнай.
Чи у смутну хвилину, чи у радісний час
Пам’ятай же, дитино, що Христос серед нас.
_________Він віддав за нас, друже, своє Тіло і Кров,
Щоб в житті ми пізнали найсвятішу любов,
Щоб іти по тій стежці і до Бога дійти –
Мусиш Божі Закони кожен день берегти.

__________Він на Тебе чекає - кожну мить - «приходи!»
І так щиро благає: «Не гріши! Не гріши!»
Господи, дай мені великодушне серце,
Щоб я міг прощати людям, як і Ти простив мені.

Пісня «Витай між нами, Христе, витай».
_________Поможи нам, милий Боже,
У любові й згоді жити,
Край свій рідний берегти
І батьків завжди любити.
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___________Господи, навчи нас жити так, як Ти, 
Любити всіх, прощати,
Світло щирої любові 
Усім людям дарувати

Свічка, що не хотіла горіти.
Входять хлопчик і дівчинка (хлопчик у руці тримає сірники, а дівчинка – свічку)

Сірник: Послухай, свічко, моє завдання – запалити тебе!
Свічка: О ні, тільки не це! Як тільки я почну горіти, ніхто вже не буде любуватись моєю 
непорушною красою.
Сірник: Невже ти хочеш на все своє життя залишитись холодною і непотрібною? Що ж 
це за життя!
Свічка: Але ж горіння болить і забирає у мене сили…
Сірник: Так, це правда. В цьому і полягає таємниця нашого завдання: разом ми повинні 
стати світлом. Кожний з нас робить своє: я тут для того, щоб запалити тобі вогонь, 
а ти – свічка, тому повинна світити іншим. Енергія, яку ти віддасиш, не зникне, а 
перетвориться на світло, яке ти даруєш іншим. А вони понесуть твій дар далі. Але якщо 
ти не захочеш горіти, то не будеш жити!
Свічка: Тоді… Запали мене, будь ласка! 
_________ В молитві ми до Бога припадаєм
І Сина Божого ми кожен день благаєм,
Щоб Він беріг завжди наші родини
І захистив від бід нашу Вкраїну.
__________ Царю Небесний, любов’ю святою
У Церкві Господній всіх нас об’єднай! –
Ми хочемо в єдності, в мирі, в спокої
Молитись за рідний наш край!
__________Поглянь же, Господи, на нас малих із неба.
Допоможи нам вчитися сумлінно так, як треба.
Дай злагоду і мир нашим родинам
Щоб ми росли щасливими у рідній Україні.
__________ Молися, Україно, щоб ми росли здорові,
Щоб нами ти пишалась, щоб нас ти цінувала
Й на нас - малих українцях
держава ця трималась.

Сценарій №5
___________Над Господнім храмом сонце засіяло,
Серденько тріпоче в цей святковий час.
Прийшов день врочистий, - Святого Причастя,
Прийняття Ісуса у свої серця.
___________Підіймемо в гору ми голівки наші –
Лик Святий Ісуса дивиться на нас.
У день Вознесіння Господа Ісуса,
Хай Любов оселиться у наших серцях.
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___________Освяти нас, Боже, чашою Святою,
Славити Ісуса нині й повсякчас.
Ми є Твої діти, як дрібненькі квіти.
Благослови нас сьогодні, кожен день і час.

___________Діти ми побожні, церкви не минаємо,
А сьогодні свято ми важливе маємо.
У церкві нашій вперше сповідаємось
І урочисто Причастя приймаємо.

___________Господи, Ти з нами – ми це відчуваємо
І свої серденька Тобі відкриваємо.
Таткові й матусі подяку складаємо,
І дітьми побожними рости обіцяємо.

Катехит: Дорогі мої, маленькі друзі, сьогодні ви вперше у своєму житті 
приступили до Святого Таїнства Покаяння і урочисто прийняли Христа у Пресвятій 
Євхаристіїї. До цього великого дня ми готувалися цілий рік, пізнавали ближче свого 
Господа, щоб пізнавши, ще більше полюбити Його, а полюбивши, служити Йому своїм 
щоденним служінням, як служать ангели у небі.

З перших же занять ми розважали про найважливіший знак християнина – святий 
хрест. Знаємо, що частий знак святого хреста береже нас від зла, поганих думок і 
вчинків, нагадує нам, що ми християни, тобто покликані бути добрими.

_________Як роблю знак хреста святого,
То починаю із чола,
Щоби моя голівонька
Світлом Отця була.

_________Тоді кладу три пальчики
До серденька свого,
У ньому Божий Син живе 
І ще любов Його.

________І на рамена рученьку
Кладу ось так і так,
Бо моя сила – Дух Святий,
І хрест, любові знак.

Катехит: Також говорили ми створення світу видимого і невидимого, про те, 
яких вірних і добрих охоронців із невидимого світу дав нам наш люблячий Господь 
при хрещенні.

__________Ангеле – Хоронителю мій,
Даний мені від Бога!
Ти завжди коло мене стій,
Потрібна твоя допомога.
Вдень, вночі врятуй від лиха,
Твоє піклування про мене – втіха.
Прошу: крізь повне спокуси буття
Ти приведи мене в вічне життя.
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Пісня «Ангеле святий»
1. Ангеле святий, біля мене стій.
Чи у праці чи в дорозі
Будь мені у допомозі
Хоронителю, хоронителю.
2.Ангеле святий, від біди закрий,
Богом даний мені з неба
Заохочуй до потреби
На добрі діла, на добрі діла.
3. Ангеле святий, ласкою обвий,
Щиро я тебе благаю:
Дай мені проміння раю
На спасенний шлях, на спасенний шлях!

Катехит: Діти вивчили правди 
віри, знають, яким є наш Господь, 
як Він нас любить, як опікується 
нами і хочуть цією радісною вісткою 
поділитися зі всіма присутніми.
___________Бог присутній є між нами
Там на небі й на землі.
Він все бачить і все знає,
Цілим світом управляє!
Господь любить усіх нас, 
Він є з нами повсякчас.
___________Я до Тебе, милий Боже,
Рученьки складаю:
Прошу ласки та опіки
Для рідного краю.
___________Дай мені та й усім дітям
Розуму та сили,
Щоб здоровими зростали
І Тебе славили.
___________Дай любові в серця наші
І між всіма згоду.
Та щоб всі ми виростали
На користь народу.
Пісня « Бог любить нас»
Бог любить нас, Бог любить нас,
Бо ми Його турбота
І до творінь охота,
Владика, Свят і Спас.
Бог любить нас, Бог любить нас,
Його ми частка крові
І Тіла, і Любові
У невгамовний час.
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Бог любить нас, Бог любить нас.
Він дав нам небозводи,
Дав світло, землю, води,
Тепло і дім, і клас.

Бог любить нас, Бог любить нас,
Він дав нам щастя ріки
І церкви, й базиліки,
Намисто слів-прикрас.

Бог любить нас, Бог любить нас,
Біленьких і чорненьких,
Великих і маленьких,
Щохвилі і щораз.         

__________Отче Праведний, Єдиний,
Змилуйся над нами!
Провадь нас – всіх своїх діток,
Добрими стежками.

Катехит: А тими добрими стежками є не що інше, як Заповіді Божі, які люблячий 
Господь дав нам, щоб ми не блукали, а знали дорогу до неба, бо саме там нам є 
споготовано місце.
Виходять десятеро дітей із картками, на яких написані номери Заповідей Божих.
1. «Я – Господь Бог твій! Датель волі,
Що вивів тебе із землі неволі.
Не будеш інших Богів мати,
Крім Мене одного знати!

2. Не взивай дармо Ім`я Бога,
Він - твій Творець і осторога!

3. Все пам’ятай про дні святкові,
Святкуй їх для душі обнови!

4. Батька шануй і матір свою,
Щоб довго жить в добрі й спокою!

5. Не смій нікого убивати
Смертю Мені залиш карати!

6. Не чужолож, не гріши тілом,
Гадкою, словом, ані ділом!

7. Не кради власності чужої,
Щасливий будь із праці свої!.

8. Не свідчи ложно перед судом,
На ближнього не кидай брудом!

9. Не пожадай жінки чужої,
Уникай в серці гадки тої!

10. І жодної чужої речі
Хай не бажають твої очі!

Катехит: Діти вже знайомі із такими біблійними постатями, як Авраам - батько 
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народів, Мойсей, через якого ми отримали Божі Заповіді, Ной, який будував ковчег... У 
наш час такий ковчег будуємо ми, християни, творячи спільноту - Церкву.
___________Церква тиха, Церква мила,
Церква – радість, Церква – сила.
В Церкві молимось Отцеві – 
Неба і землі Творцеві.
Церква – це молитви дім.
Церкви треба нам усім,
Бо без Церкви є людина,
Як без матері дитина.

___________Я іду до Церкви з матусею й татом.
Я спішу до храму з сестричкою й братом.
До мого Ісуса помолюсь тихенько
І Він завітає до мого серденька.

__________Ісус нас любить дуже всіх,
Чекає нас завжди.
В кивоті, в Церкві Він живе
І кличе всіх туди.

_________Прийдім до Нього, діти всі,
Серденька відчинім,
Живого Господа Творця
З любовю всі приймім.

_________Милоседний Господи!
Дякую за Твою всепрощаючу любов до мене. Дякую за Святе Таїнство Покаяння, через 
яке я зміг навернутися до Тебе. Допоможи мені виправити мої помилки, на майбутнє не 
грішити і уникати всього, що доводить до зла. Дай ласку змінитись, щоб радо і вірно 
Тобі служити, бути чесним і доброзичливим до інших, старатися завжди робити те, що 
Тобі подобається, бо я люблю Тебе, мій добрий Боже!

Катехит: А Богові подобається, коли ми живемо так, як сказано у словах пісні: 
«Тому, хто біля тебе руку дай…».

Діти виконують пісню «Тому, хто біля тебе руку дай…»
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Сценарій на Зелені свята
Ведучий: Ми хочемо привітати Вас із празником П’ятидесятниці, Зеленими 

святами. Чи знаєте Ви, що цей празник святкували ще у Старому Завіті. Первісно 
П’ятидесятниця була святом жнив і подяки. Того дня, за приписом закону, євреї 
приходили до Єрусалиму, щоб подякувати Богові за земні плоди та зложити з них у 
храмі свою пожертву. В пізніших часах до празника 50-ці як свята жнив, долучився ще 
й історичний мотив: надання  Божого  Закону  на горі  Синай  50-го дня після виходу з  
Єгипту (Пасхи). Старозавітня Церква мала звичай у дні 50-ці доми й божниці замаювати 
гілками дерев і квітами, а долівку вкривати свіжою травою на знак того, що в тому часі, 
коли був наданий Божий Закон, ціла природа стояла в зелені. 

Ведуча: Апостоли й перші християни празник 50-ці перейняли від Старого 
Заповіту, бо і для них це був 50-ий день після Пасхи. Згідно тодішнього звичаю, свою 
горницю теж замаювали зеленню і квітами.Звідси ще одна назва 50-ці: Зелені Свята. 

Ведучий: Зелені свята тісно пов’язані з природою. Шаною природі були 
зеленосвятські дійства. Квіти й зелень дерев є ознакою життя, тож стали символом 
життєдайного св. Духа. Ось і ми сьогодні замаїли(заклечали) церкву, хату зеленими 
галузками дерев. У деяких місцевостях України дівчата ходять по селу з вінками на 
голові, які роблять із живих квітів.   

Ведуча: Зшестя св. Духа— це наче печать на ділі спасіння людського роду, що його 
звершив Божий Син. У дні Зшестя св. Духа народжується і починає діяти Христова 
Церква. Св. Дух провадить цю спільноту, просвічує, освячує і зберігає на дорозі  правди.

Катехит: А зараз наймолодша група дітей  парафіяльної катехитичної школи 
продемонструє як будується спільнота – Церква. 

Пісня “Це я будую спільноту”. 
________Як Господь наш був розп’ятий,
Настав день п’ятидесятий.
Учні в домі всі зібрались
І в молитві об’єднались.

_________Раптом шум гучний піднявся,
Люд увесь перелякався,
А над кожним, хто молився,
Язик вогняний появився.

_________Язики на всіх осіли,
Учні ревно всі молились
Люди, що на шум прибігли,
Це почули і притихли.

_________Учні мов чужих не знали,
Але всім розповідали.
Про Господні чудеса
Й про воскреслого Христа.

__________Народ рідні мови чув,
Хоч із різних країн був.
І не знали, що робити,
Як це можна пояснити.
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_________Але учні про все знали, -
Дух Святий вони прийняли.
Тож не стало перешкод,
Щоб спасать тепер народ.

__________Дух Святий є серед нас,
Тож не гаймо, друзі, час.
Про спасіння всім звіщаймо
Й люд до Бога навертаймо.

Церква Христа
_____________Таємниця була у Бога,                                               
Мрія схована в серці Христа,                                                     
Не відкрита колишнім пророкам,                                         
Щоб здійснилась віків повнота.                                                 

_____________По Його благодаті освячені                             
Ми безцінною кров’ю Христа...                                                
В день далекий, Богом призначений,                                       
Народилася Церква Свята.                                                         

____________Злинув Дух у зібрання апостолів                                    
І над кожним, як пломінь, палав.                                         
Й говорили іншими мовами,                                              
Як їм Дух промовляти давав.                                                   

___________ Дивувались люди побожні,                                             
Що прийшли туди звідусіль,                                           
Тож говорять про справи Божі, 
Дуже просто, без всяких зусиль.                                            
____________ Промовляють слова зрозумілі...
Диво, ніби примарний дим!
Може зранку нічого не їли,
Повпивались вином молодим?!

____________ А Петро говорив сміливо,             
Відкривалась небес висота.                        
Проростало у світ Боже диво,         
Будувалася Церква Свята. 
_______________ Наречена Господня, улюблена,
На землі вона – Тіло Христа.
Гнана, мучена та не погублена,
Відродилася і підроста!!!

____________ Церква – люди, що взяті зі світу,    
Громадянство небесне у нас.
Ми – улюблені Божі діти,
І піднесені будем в свій час!
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___________ Укріпи нас своєю правдою,
Щоб любов Твоя з нас потекла,
Щоб були ми для світу розрадою
І творили Божі діла.

__________ Слава Богу Отцю і Сину,
Слава Духу Святому в віках.
Бог-Отець всю Христову родину
Посадив на небесних місцях!

__________Отець приймає нас в Свою родину.
У Слові Божім віру укріпляй!
Господь говорить: Я тебе не кину!
Лиш тільки ти Мене не покидай.

Пісня «Крок за кроком»
1. Я дістану серце своє гаряче
Запалю, мов свічу, на вівтар.
Хай вона горить, Небесний Творче,
Це Тобі, Ісусе, серця мого дар.
             Приспів:
Об’єднаймо серця гарячі,
Хай горить любов у грудях.
За Христом і дні, і ночі – 
Крок за кроком - і ти, і я.
Крок за кроком - і ти, і я –
Ми одна християнська сім’я. 
Крок за кроком і ти, і я –
Ми одна українська сім’я.

2. А життя, як свічка, що згорає, 
В темноті жевріючий ліхтар.
Пісню, як молитву, промовляю –
Це Тобі, Ісусе, серця мого дар.
Ми є твої діти, Україно,
Ми є твої руки і серця.
Ми одна-єдина, одна родина
Оченята щирі - і ти, і я.
                Приспів:

Вистава ”Скалка в чужому оці”
Катехит: Ця вистава про те, як треба поводитися у спільноті, чи вірніше як не 

треба поводитися. Можливо хтось впізнає себе у образі нашої героїні, хтозна… 
На сцені шкільний клас. Спочатку він порожній. 
Вбігає захекана Леся. На рукаві у неї пов’язка “Черговий”.
Леся (роздратовано):  От бабуся затримала мене! Через неї я, чергова в класі, 

ледве не спізнилася!
З’являються учні Василь й Андрій.
Василь й Андрій: Доброго ранку, Лесю! Привіт, чергова! 
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Леся (Василеві):  А чого це ти такий кошлатий?
Василь: Де ж кошлатий? Цей вихор ніколи не хоче лежати. 
Андрій (заступається за друга):  Нормальна в нього зачіска. Не прискіпуйся! 
Леся: А я не прискіпуюсь, а як чергова слідкую за порядком. А в тебе, Андрію, 

жакет м’ятий і штани.
Андрій: Ну де ж вони м’яті. Я цілий ранок костюма прасував. Краще не вмію. 
Леся: Неробо! Дивись, як у мене все гарно випрасовано!
Василь й Андрій засмучені підходять до своєї парти. З’являються Віка і Люся.
Віка, Люся (намагаються привітатися з Лесею):  Привіт... 
Леся (перебиваючи дівчаток, звертається до Віки):  Що це за банти, Віко? Лежать 

неоднаково й зав’язані негарно.
Віка: Лесю! Такі вони в мене завжди виходять! А поправити нема кому! 
Леся: Самій треба вміти! Бачиш: у мене банти. Білосніжні, пишні. Вчися! 
Віка похнюплена іде до своєї парти, Люся намагається обминути Лесю.
Леся (зупиняючи Люсю): А в тебе чому такий ранець худий? Мабуть, не всі 

підручники взяла? 
Люся (заглядаючи у свій ранець):  Та наче всі... Ой, дійсно! Математику забула.
Леся: Бач, забудько! Не пам’ятаєш, які книжки потрібні для сьогоднішніх уроків!
Люся засмучена сідає за парту. Лунає дзвоник на урок. Вбігають Владик та Ліна і 

відразу сідають на свої місця.
Леся (Владикові та Ліні):  Зачекайте! Я - чергова й повинна переконатися, що у вас 

усе в  порядку. 
До класу входить Ганна Іванівна.
Ганна Іванівна: Слава Ісусу Христу, діти!
Учні (тихо, недружно): Слава навіки! 
Ганна Іванівна: Чому так не дружно? Що з вами?
Учні, похнюпившись, мовчать.
Леся: Ганно Іванівно! Я чергова і зробила їм зауваження. Вони всі сьогодні 

з’явилися неохайними.
Ганна Іванівна: Як? Усі-усі? 
Леся (у запалі):  Усі! Один не вміє прасувати, другий - розчісуватися, третя - банти 

зав’язувати, четверта - книжки забуває...
Ганна Іванівна (оглядаючи учнів):  А на мій погляд, вони цілком охайні. 
Леся: Та вони нероби, соромно за них. Дивіться, як випрасуване моє плаття, які у 

мене гарні банти, і книжки усі на місці, і....
Ганна Іванівна (зупиняє Лесю):  Бачу Лесю! У тебе все зразково. Але ти надмірно 

сувора до своїх однокласників! Зваж це в майбутньому. Ну, а тепер почнімо урок.
Чути стук у двері – входить Гриць.
Гриць: Чи можна мені до школи? Мені вже надоїло цих гусей пасти. Вони мене й 

так не слухають.
Ганна Іванівна: Заходь, якщо не заважатимеш.
Гриць: Я буду тихо-тихо. Хто-зна, може чогось і навчусь.
Ганна Іванівна: Діти, давайте пригадаємо, які заповіді Божі ви знаєте?
Діти (вагаючись): Не чужолож!  Не кради. 
Гриць (переможно): Не вмирай!   
Ганна Іванівна: Яким було перше чудо, що його вчинив Ісус Христос? 
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Учні (разом):  Перетворив воду на вино.
Гриць (заперечує): Це ніяке не чудо. Це вміють робити в кожному барі і ресторані.
Ганна Іванівна: Ой, Грицю, лихо мені з тобою. 
Тепер, діти, поговоримо про Церкву. Образ Церкви як корабля. Церква - як той 

корабель. Кораблем кермує капітан. В Церкві капітаном є Ісус Христос. Матроси на 
кораблі - це ми з вами, християни. Дуже важливою на кораблі є карта. Нею в Церкві є 
Святе Письмо. Матросам необхідні їжа і пиття. Ними в Церкві для нас є Святе Причастя 
– Тіло і Кров Ісуса Христа під видами хліба і вина.

Кораблю необхідний якір. Ним для християн є надія. Багато значать для корабля 
вітрила. Вони нагадують нам про необхідність помочі Духа Святого в житті.

Завтра день Святого Духа. Хто хоче нам розказати вірш про Святого Духа.

__________На крилах Духа Святого                                           
Я лину до Господа мого,                                                      
На крилах Духа Святого                                                      
Лечу я до Бога-Отця,                                                            
Бо Дух єднає серця,                                               
Являє любов Отця...        
_________ Не я полюбила Бога,                                                    
А Він полюбив мене перший                                      
І Сина віддав за мене,                                                       
Щоб я ніколи не вмерла!!!                                                                
_________ Не можу своєю душею
Пізнати Твої дороги—
Як небеса над землею,
Так наміри вищі у Бога!!! 
__________ Лиш крила Духа Святого
Мій дух від землі підіймають,
Я лину до Господа мого
І серцем Його прославляю!!!                                                                                                                               
_________  Куди від Духа я Твого піду?!                  
Без Нього я пуста і несмілива,
Сама піду — спіткнусь і упаду        
І лиш з Тобою справді я щаслива.                                                 

Ганна Іванівна: Дуже гарні вірші ви знаєте про Святого Духа. А чи знаєте, які є 
Дари Святого Духа?

Діти: Мудрість, розум, рада, мужність, знання, побожність, страх Божий.
Гриць: Я вже знаю, що є 8 подарунків від Святого Духа.
Ганна Іванівна: Ой, Грицю, забагато хочеш подарунків. Є 7 дарів Святого Духа. 

Дзвінок на перерву.

Дія 2:
Ведучий: А тепер дивіться, що сталося наступного дня. 
Той же клас. Лунає дзвінок на урок. Уже сидять за партами. Немає тільки Лесі. 

Заходить Ганна Іванівна.



31

Ганна Іванівна: Слава Ісусу Христу!
Учні: Слава навіки! 
Ганна Іванівна: Ну, бачу ви сьогодні у гарному настрої. Усі на місці? 
Віка: Ганно Іванівно! Лесі немає!
Ганна Іванівна: Ніхто не знає, що з нею?
Учні: Ні, не знаємо! 
Відчиняються двері. Захекавшись вбігає Леся. Вона дуже розпатлана, шкільна 

сумка розстебнута, видно що вона майже порожня. 
Леся: Ганно Іванівно, можна?
Всі вражено дивляться.
Ганна Іванівна: Добрий ранок Лесю! Чому ти так виглядаєш? Щось трапилося?
Леся: Трапилося! Трапилося! Моя бабуся поїхала! 
Ганна Іванівна: Бабуся поїхала? 
Леся: Так-так, узяла учора і поїхала! 
Ганна Іванівна: Ну то й що, Лесю? 
Леся: Ніхто мене не розбудив, не одягнув, ранця не зібрав до школи! (Починає 

плакати). Не було кому!
Учні починають сміятися.
Андрій: Виходить, ти сама нічого не вмієш робити? 
Леся: Це бабуся в усьому винна! Узяла та й поїха-ла-а! 
Владик: Знаєш, Лесю, не бабуся тут винна, а колода в твоєму оці.
Леся (не плаче):  Яка колода? В якому оці? (Торкається своїх очей). Немає в мене 

ніяких колод! 
Ліна: Це ж у переносному значенні, Лесю! У Біблії написано! “Чого в оці брата 

свого ти скалку бачиш, колоду ж у власному оці не бачиш?” 
Василь: Так Ісус Христос говорив про тих, хто суворий до вад інших, а своїх не 

помічає. 
Андрій: Зовсім як у нас: Леся всіх неробами називала, а сама, виявляється, нічого 

не... 
Ганна Іванівна (перебиваючи):  Добре, діти! Давайте сьогодні вибачимо Лесі, а 

завтра хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися в школу. 
Леся: Не треба, не треба! Бабуся повернеться і... я попрошу її мене усього навчити. 

Чесно! Ви мені вірите, Ганно Іванівно? 
Ганна Іванівна: Звісно, Лесю. Головне, що ти зрозуміла й сама захотіла 

виправитися.
Леся: Виправляючи інших, суворим не будь... 
Віка: І на себе поглянути ти не забудь! 
Андрій: В тебе теж є недоліки, їх помічай, 
Ліна: І собі ці недоліки ти не вибачай! 
Василь: Від колоди позбався і знатимеш вже...
Люся: Як звільнити від скалки око чуже
Віка: 3 неба заповідь цю нам Господь дарував.
Усі разом: Нас добра, милосердя, любові навчав!
Ганна Іванівна: От і чудово! Щирою дружбою можуть бути поєднані лише ті 

люди, котрі вміють прощати одне одному дрібні недоліки.  
 А тепер, Грицю, добре порахуєш скільки є плодів Святого Духа.
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Виходять учні, тримаючи  у руках картки із назвами плодів Св. Духа
Твоє серце – таємничий сад.
Мешкає, працює в нім Дух Божий.
Дев’ять плодів плекає благодать,
Щоб на небеса твій сад був схожий.

Вона найбільший скарб, найперший плід.
Без неї мертві всі слова всіх мов.
Бо нею Бог і сотворив наш світ,
І викупив його. Цей плід – ЛЮБОВ.

Бува зростає гріх, немов бур’ян,
Приносить сум, тривоги, заздрість.
Та Дух Святий у серці християн
Викохує солодку світлу РАДІСТЬ.

Від суєти давно стомився світ –
Тривоги й клопоти затягують у вир.
Але звисає зі слухняних віт –
Христовий дар – Господній МИР.

Вітрів чимало приліта до нас,
Тому якглибше ти пускай коріння – 
І визріє тоді в потрібний час
Терпкий, але корисний плід – ДОВГОТЕРПІННЯ.

У мороці без неї світ потоне.
Від злості все охопить марнота.
Її нам треба тони, тони, тони!
Цей плід коштовний – Божа ДОБРОТА.

Воно поранення усі лікує.
Діла його крокують у безсмертя.
Добро без нього зовсім не смакує.
Таке важливе перед Богом МИЛОСЕРДЯ.

Є від лукавих стріл надійний щит –
Лиш має бути віддана і щира.
Як золото нехай вона блищить!
Перлина саду Божого – це ВІРА.

Їй гордість достигати заважає,
Проте без неї неможлива праведність.
Цей плід блаженством сам Господь вважає:
Вспадкує землю тиха ЛАГІДНІСТЬ.

“Усе мені можливо!” – до сваволі
Один лиш крок, а гріх – поганий гість,
Коли спокус  чигає скрізь доволі,
Нам є від Духа плід чудовий – СТРИМАНІСТЬ.
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Пісня «Християнське привітання»

1. Погасне день, настане ніч.
Буде місяць, будуть зорі.
Прийде любов і віч-на-віч
Всі розпрощаються із горем.
 
 Приспів:
Будьте здорові, будьте вродливі. 
Будьте веселі завжди, 
В щасті проживайте, 
Ніколи не зазнайте 
Клопоту горя й біди.
Всі християни, 
Мир поміж вами. 
Віру шануйте святу, 
Разом обніміться, 
Щиро помоліться.
Слава Ісусу Христу!

2. Нехай в полях ростуть жита.
Буде дощ і сонце буде 
І хай в добрі пливуть літа 
І Господь Бог нас не забуде.
 Приспів:

Вечір пам`яті Дрогобицьких мучеників
Ведучий 1: У грізний час почули голос Божий:
Ідіть сини і не лякайтесь ран!
І кожен з них до ангела був схожий –
Яким, Віталій і Северіян.
І кожен з них вродився на аскета –
Вести до Правди, що перемага
Та ждала смерть в мундирах і кашкетах
Любов Христа на жертву повела.

Ведучий 2: Сьогодні мільйонам людей відомі імена мучеників, яких 27 червня 
2001 року під час Святої Літургії беатифікував Вселенський Архиєрей Іван Павло 
II. До списку блаженних увійшли і троє Дрогобицьких священномучеників: Яким 
Сеньківський, Віталій Байрак та Северіян Бараник. Всі троє, будучи освіченими і добре 
вишколеними монахами, після Добромильської реформи прийняли Святе Таїнство 
Священства у молодому віці – 25 років і були в свій час ігуменами Дрогобицького 
монастиря, де й прийняли вінок мучеництва.

Учень 1: Ти був зразком для всіх щоднини,
Побожним, скромним, працьовитим був.
Обитель крехівська пишалась своїм сином,
Що рідних стін любов святу відчув.
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Учень 2: Не зупинився ти на півдорозі,
Отцем-професором за деякий час став.
Святе життя провадив ти у Бозі,
На вівтар Богові його віддав.
Учень 3: Тебе Золотоустим називали,
У серцях вірних сіяв лиш любов,
І кожне слово додавало сили
Їм вирватись із ворога оков.
Учень 4: Святоонуфрієвський монастир у Львові
Шість літ приймав свого духівника.
Призначили ігуменом в Дрогобич,
Де витерпів блаженного вінка.

Ведучий 1: Іван Сеньківський народився 2 травня 1896 року в Гаях Великих біля 
Тернополя в багатодітній сім`ї селян. Всі діти виростали працьовитими, з почуттям 
обов`язку й пошани до людей та праці. Іван (пізніше ієромонах Яким) та Володимир 
вирішили стати священиками. Іван Сеньківський завершив богословські студії у Львові 
у 1921 році і 4 грудня 1921 року був рукоположений на священика у катедральному 
соборі св. Юра. Богословські студії продовжував у м. Інсбрук (Австрія), де здобув 
ступінь доктора богослов`я.

Його праведна душа не задовольнилася тим осягом на духовній дорозі, а бажала 
піти далі – постригтися в ченці. Ця подія здійснилась, бо вже 10 липня 1923 року бачили 
його в новіціаті отців-василіян у Крехові.

Ведучий 2: З оповідань його співтоваришів із новіціату довідуємось, що це був 
зразковий чернець-новик, який своїм життям і поведінкою був гідним до наслідування 
іншим. Він, уже старший віком чоловік (якщо взяти до уваги вік інших новиків-
студентів), будучи священиком, зумів понизити себе до рівня наймолодшого новика та 
бути його співтоваришем і братом.

Ведучий 1: Перші чернечі обіти склав о. Сеньківський 1 березня 1925 року, і 
після них його перевели з Крехова до монастиря в с. Краснопуща Тернопільського 
воєводства.

З 1927 року отець Яким (Іван) Сеньківський працював у окружній вищій духовній 
школі Свято-Онуфрієвського монастиря в с. Лаврові на Старосамбірщині. Ця школа 
готувала монаші і учительські кадри для парафіяльних шкіл. З 1932 по 1938 рік отець 
Сеньківський переїхав у Свято-Онуфрієвський монастир у Львів. А вже з 1939 року о. 
Якима Сеньківського призначено ігуменом монастиря отців-василіян у м. Дрогобичі.

Ведучий 2: Від перших днів його перебуваня в Дрогобичі він став улюбленцем 
всього міста. Симпатії населення здобув він своїм блискучим проповідницьким хистом, 
умінням пристосувати себе до інтелігента й робітника, до старшого й молодшого, навіть 
до маленької дитини. Був завжди ввічливий та зі сердечною посмішкою на обличчі. 
Душею відчувалося, що в цій людині немає ніякої злоби, а за вродженими скромністю 
та гідністю криється справжній Христовий слуга.

Ведучий 1: З приходом радянської влади в Галичину всі церковні маєтки 
«усуспільнювались», монастирі ліквідовувались, а монахів силоміць проганяли на 
вулицю, висилали на заслання або й просто винищували. Однак все це не зламало 
наполегливої вдачі дрогобицьких василіан, жоден із отців-монахів не покинув монастиря 
та душпастирської діяльності.
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Ведучий 2: Саме в той час о. Сеньківський стає символом Церкви і народу у 
місті. Його не раз викликали на «розмови», під час яких від нього вимагали припинити 
душпастирську діяльність у монастирі. Але він ще з більшою силою та завзяттям 
організовував людей на збереження вірності Церкві. Ворог не міг цього простити.

Ведучий 1: Уранці 26 червня 1941 року ієромонах Яким Сеньківський 
відправив останню у своєму житті Святу Літургію, а перед обідом більшовики його 
заарештували…

Ведучий 2: Тіла ієромонаха Якима Сеньківського ніхто не знайшов. Лише очевидці 
говорили, що він був звареним у казані…

Учень 5: О, Йоакиме, страстотерпцю славний,
Проси за нас у Господа Отця,
Хай дасть нам мужність і любов всепальну,
Щоб вистояти в вірі до кінця.

Хор виконує уривок з акафісту до Дрогобицьких мучеників.
Радуйся, отче Йоакиме, окрасо священиків,
Радуйся, богомудрий світильниче,
Радуйся, ревний Тройці Святої служителю,
Радуйся, благочестя похвало превисока.
Радуйся, бо полюбив ти Христове ярмо пресолодке,
Радуйся, бо покинув ти світу принади лукаві,
Радуйся, бо взяв на себе ти тягар легкий Спасителя,
Радуйся, бо хрест свій узяв ти і пішов слідом за Господом.
Радуйся, тобою бо істинна віра утверджується,
Радуйся, мудрий подателю науки Божої,
Радуйся, осяйна славо Христова,
Радуйся й вимоли нам гріхів прощення.
Радуйтесь, Святотроїцькі мученики, славного Дрогобича охорона надійна!

Учень 1: Засяяв нам ти, як святої віри
Світильник ясний сяє у пітьмі
Твій світлий образ в пам`яті лелієм,
Вірші й акафісти складаємо тобі.
Учень 2: Невтомним був ти воїном Христовим,
Й Божого слова щедрим сівачем.
Боровся з ворогом ти своїм сильним словом,
Воно було в твоїх руках мечем.
Учень 3: Новіціят у Крехові, там Лаврів
Прийняв тебе тамтешній монастир,
Й Добрмиль буде завжди пам`ятати,
І Кристинополя ти люблячий був син.
Учень 4: А потім були студії у Жовкві,
Дрогобич, де загинув Йоаким.
Ним розпочату місію продовжив –
Тепер блаженний в небі разом з ним.

Ведучий 1: Володимир Байрак народився 24 лютого 1907 року в с. Швайківці 
на Тернопільщині. Народився в релігійній сім`ї, тому й не дивно, що вже з малих літ 
полюбив Бога і Святу Церкву. Вступив до монастиря отців-василіян 4 вересня 1924 року 
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та тут прийняв своє монаше ім`я Віталій. Після новіціяту в Крехові проходив підготовку 
у монастирях у Лаврові, Добромилі та Кристинополі та глибоко вивчав філософію та 
богослов`я. 26 лютого 1933 року склав довічні обіти, а 13 серпня цього ж року бів 
рукоположений на священика у Жовківському монастирі. У червні 1941 року, за волею 
настоятелів ієромонах Віталій Байрак заступив у Дрогобичі о. Якима Сеньківського.

Ведучий 2: Будучи вже ігуменом Дрогобицького монастиря, о. Віталій активно 
продовжував свою пастирську діяльність. Вдячні вірні поважали й любили цього 
привітного монаха не тільки за його повчання та власний приклад, але й за талант 
вислухати, підтримати, дати влучну духовну пораду. Його любов до Церкви, до свого 
народу потягала й інших.

Ведучий 1: 17 вересня 1945 року працівники Управління НКВС Дрогобицької 
області арештували о. Віталія Байрака. Він був звинувачений у тому, що проживаючи 
на території, тимчасово окупованій німецькими військами, в 1941 році брав участь у 
богослуженні в с. Туринка на могилі воїнів УГА, після чого виступив з антирадянською 
проповіддю. о. Віталія було засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією 
майна. Загинув перед Великоднем 1946 року у Дрогобицькій тюрмі, внаслідок сильного 
побиття.

Ведучий 2: Саме так у тюрмі «на Бригідках» закінчив своє земне життя слуга 
Божий ієромонах Віталій Байрак. Однак світла пам`ять про нього навіки осіла в пам`яті 
вірних, що з вдячністю, любов`ю та, одночасно, жалем у серці згадують це славне 
ім`я.

Учень 5: О, мученику святотроїцький, великий,
За тебе линуть просьби до Отця,
Твоїм ім`ям прославився Дрогобич,
Ти гідний в Бога святості вінця.

Хор виконує уривок з акафісту до Дрогобицьких мучеників.
Радуйся, преподобний отче Віталіє,
Радуйся, Христового Євангелія благовістителю,
Радуйся, пастирю і учителю іноків,
Радуйся, визначний воєводо духовних воїнів.
Радуйся, істинного смирення наставниче,
Радуйся, подвижнику терпеливості,
Радуйся, сило молитви предивна,
Радуйся, благочестя утвердження.
Радуйся, всепальна жертво Богові милая,
Радуйся, красо пресвітла серця гарячого,
Радуйся, стоячи перед престолом Всевишнього,
Радуйся, молячи за нас Бога Предвічного.
Радуйтесь, Святотроїцькі мученики, славного Дрогобича охорона надійна!

Учень 1: Прославмо нині три світила!
То Церкви нашої стовпи,
Які у муках і тортурах
За віру полягли.
Учень 2: Тюрму, знущання і побої
За віру прийняли,
І смерть у муках ці герої
В катівнях понесли.
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Учень 3: Тіло отця Северіяна
Знівечили кати,
Лиш по хресту на грудях люди
Священика знайшли.

Ведучий 1: Северіян Бараник народився 18 липня 1889 року в м. Угнев Сокальського 
району. До чину святого Василія Великого вступив 24 вересня 1904 року в Крехові. Тут 
21 вересня 1910 року склав свої довічні обіти. Святе Таїнство Священства прийняв на 
чужині 14 лютого 1915 року.

Після повернення на рідну землю отця Северіяна було призначено до Жовківського 
монастиря, а 1932 року його призначили ігуменом монастиря та парохом церкви 
Пресвятої Трійці в Дрогобичі.

Ведучий 2: Як ігумена отця Бараника чекало тут чимало труднощів. Бо з приходом 
на Галичину «старшого брата» церковно-релігійне життя назовні помітно завмерло, 
хоча всередині воно ще більше скріпилося в своїй релігійній інтенсивності. Незважаючи 
на важкі обставини, отець Северіян постійно і енергійно працював. Будучи великим 
приятелем молоді він постійно цікавився й спортивним життям Дрогобиччини. Також 
був енергійним громадським діячем і членом Міської Ради.

З приходом радянських військ у Дрогобич НКВС заборонило Ієромонахам 
Бараникові та Сеньківському виходити поза монастирську обитель, мотивуючи це 
вимогами військового часу. Вірні радили отцям якнайшвидше вийти з монастиря, 
перечекати важкі часи та вони не хотіли цього й слухати, відповідаючи: «Як нас тут не 
застануть, то можуть помститись на всіх, краще вже ми потерпимо». Вони висповідались 
і жертовно чекали сподіваного…

Ведучий 1: 26 червня 1941 року обох отців забрали до Дрогобицької тюрми. З того 
часу живими їх ніхто не бачив...

Два-три дні пізніше прийшли німці і дозволили людям шукати своїх рідних на 
території тюрми. Те, що відкрилось людському зорові, було справжнім жахом.

Ведучий 2: Розповідає очевидець - пан Йосиф Ластов`як: «В кінці червня 1941 року 
фронт наблизився до Дрогобича. Більшовицька влада намагалась замести свої сліди. Я 
бачив позаду тюрми велику яму, яка була замаскована, присипана піском і утрамбована. 
Коли більшовики відступили, прийшли німці і люди кинулися до тюрми, щоб віднайти 
своїх рідних. Німці впускали по декілька осіб на територію в`язниці – впізнавати 
замордованих рідних, а більшість людей стояла під брамою. Я, бувши хлопчиною, біля 
брами нічого не бачив, тому відійшов набік і виліз на дерево. Був страшний сморід…, 
я бачив, як німці послали людей розгортати яму, яка була присипана піском. Біля ями 
був навіс, а під ним я побачив мертве тіло отця Северіяна Бараника, що було дуже 
пошкоджене внаслідок тюремних тортур. Пізніше мій батько розповідав, що на грудях 
отця був вирізаний хрест…».

Учень 4: Ось так скінчились муки і терпіння
І люд побачив пастиря свого,
Котрий по мученичій смерті у катівнях
Спочив в обіймах Господа свого!..

Хор (тихо) виконує уривок з акафісту до Дрогобицьких мучеників.
Радуйся, пречесний отче Северіяне,
Радуйся, віри святої хоробрий ревнителю,
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Радуйся, смертю прекрасною Христа прославивши,
Радуйся, в дні невечірньому, в Царстві Христовому.
Радуйся, бо життя ти пройшов з Христом Господом,
Радуйся, бо талант тобі даний, премного примножив єси,
Радуйся, лагідний дітей вихователю,
Радуйся, добрий наставнице молоді.
Радуйся, умілий духовний цілителю,
Радуйся, сиріт обороно,
Радуйся, улюблене Діви Пречистої,
Радуйся і моли за нас Христа Спасителя.
Радуйтесь, Святотроїцькі мученики, славного Дрогобича охорона надійна!

Під спів хору ведучий завершує вечір словами:
О наші блаженні, до вас ми заносим
Молитви і просьби до неба свої
Вставляйтесь за нарід, з якого ви вийшли,
Щоб не загинув в духовнім ярмі!

Вечір пам`яті Андрея Шептицького
На сцені портрет Андрея Шептицького, хрест, запалена свічка.
Хор виконує гімн «Боже Великий Єдиний».

Ведучий 1: Постать Митрополита Андрея Шептицького є чи не найяскравішою і 
немеркнучою зіркою в історії  Галичини.

Ведучий 2: Митрополит Андрей зайняв чільне місце посеред  видатних постатей, 
що поклали своє життя на алтар відродження Церкви і нації.

Доповідач: Ознайомлює присутніх з життєвим шляхом Миторополита Андрея.
Ведучий 1: 1 липня 1888 року Роман Шептицький прийняв ім`я Андрія – апостола 

України-Русі.
Учень1: Розійшлися апостоли
Ген за гори, ген за води,
Голосили Боже слово
І хрестили всі народи.
І святий Андрій апостол
Слово це поніс за море
Нашим плив Дніпром він просто
Аж на Київськії гори.
Учень 2: Двох велетнів апостолів Андріїв
Сам Бог послав словянам на спасіння.
Їх славить Львів і стольний город Київ,
За віри скарб, за чесний труд в терпіннях.
Мине сто літ, тисячоліття пройде
Не знать, як світ підляже зміні,
Та віримо: ім`я їхнє достойно
Прославиться у вільній Україні.

Ведучий 1: Українці, побачивши невтомну і плідну працю Митрополита на користь 
нації, усім серцем прихилялися до нього, вважали його своїм духовним провідником 
– українським Мойсеєм.
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Ведучий 2: Так, він був українським Мойсеєм, що вірив у те, що врешті-решт його 
народ здобуде волю і буде господарем у своїй державі. В час, коли гинула українська 
нація, Боже Провидіння послало народові українського Мойсея в особі Митрополита 
Андрея Шептицького, який в молитві до Бога просить мудрості, щоб вивести свій нарід 
з рабства.

Учень 3: Великий і Всемогучий Боже, зішли на мене з високих і святих небес і від 
престолу своєї святої слави Твою святу Мудрість, що сидить праворуч Тебе. Дай мені 
ту мудрість, що мені і моєму народові найбільше не достає. Просвіти наші уми. Нехай 
Божа Мудрість веде нас дорогами правди, нехай стереже нас від лжі і обману.

Пісня «Царю Небесний».

Дівчата по черзі говорять блаженства:
1. Блаженні вбогі духом, бо їх є Царство Небесне.
2. Блаженні плачучі, бо вони будуть потішені.
3. Блаженні лагідні, бо вони наслідять землю
4. Блаженні голодні і спрагнені правди, бо вони наситяться.
5. Блаженні милостиві, бо вони будуть помилувані.
6. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.
7. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
8. Блаженні переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне.

Ведучий 1: Слухаючи опис життєвого шляху Митрополита можна з впевненістю 
сказати, що дороговказом для нього слугували Христові блаженства.

Ведучий 2: З думок Андрея Шептицького: «Я так хотів би обтерти сльози з очей 
тих, що плачуть, потішити кожного, що слабий та немічний, уздоровити кожного, що 
хворий, просвітити кожного, що темний…»

Ведучий 1: Моральне самовдосконалення народу і нації є для Шептицького чином, 
дією, яка веде до гармонії і стабільності, таких потрібних для нормального самобуття 
держави.

Ведучий 2: «Коли всі засади євангелія є в народі загальноприйняті, коли 
бодай велика більшість громадян живе християнським життя і поступає по велінні 
християнських чеснот, коли нарід своїм життям і молитвою заслуговує на благословення 
і поміч з неба, коли в народі Церква свобідно виконує Богом дане післанництво, тобто 
проповідує Євангелію і освячує нарід та за нього молиться, ті труднощі, що зв`язані з 
виховним проводом, розв`язуються мирно і за Божою ласкою корисно для загального 
життя.» - так Митрополит говорить про державотворення на фундаменті євангельських 
засад.

Ведучий 1: Визначне місце у розбудові Церкви і держави Митрополит Андрей 
відводить дітям та молоді. Чи не в усіх його відвідинах по парафіях знаходилось місце 
для зустрічі з учнями недільних шкіл та студентством. Митрополит часто наголошував: 
«Виробляйте у молоді самостійність та індивідуальність. Учіть її більше числити на 
себе, ніж на інших. Учіть не оглядатися на поміч роду та краю, а власною ініціативою 
дороблятися самостійного буття. Давайте молоді таку просвіту, яка би научила не лише 
теорії, але також і практики життя. Нехай діти вчаться любити свою землю, нехай 
вчаться на ній працювати.»
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Учень 1: Боже на небі, линуть до Тебе
Наші простенькі дитячі слова.
Ми Твої діти, ми Твої квіти,
Ми України надія жива.
Учень 2: Дай нам сміливість для думки і чину,
Вірність народу без міри й межі.
Боже, для нас збережи Україну
Боже, для неї Ти нас збережи.
Учень 3: Сповнені віри, просимо щиро
Ласки для нас у Святого Отця,
Щоб серце добре, мужнє й хоробре,
Вірне Вкраїні було до кінця.

Ведучий 2: Однією з найяскравіших рис характеру Митрополита Андрея була 
самопожертва. Говорячи про своє відношення до відродження духовності та свідомості 
українського народу, Митрополит пише у своєму листі до матері:

Ведучий 1: «Знаю, як зарадити тому, моя найдорожча мати, знаю - треба жертви, 
великої жертви, щоб з одного боку цей нарід пробудився з довгого невільничого сну, а з 
другого боку сам пізнав себе, пізнав свою духовність, а тоді пізнають його інші».

Ведучий 2: Ці слова не втратили своєї актуальності й сьогодні. Як і багато з того, 
що записав у своїх посланнях Митрополит Андрей – справжній Український Мойсей, 
котрий дбав про свою паству, як добрий пастир, залишивши й нам, своїм нащадкам цінні 
настанови та поради, дотримуючись яких, ми зможемо піднятись духовно та випросити 
в Господа  справді міцну християнську державу.

На сцені з`являється постать Митрополита Андрея.
Голос з-за сцени:
Молитва - то щира розмова із Богом,
Молитва - то вірна і чесна дорога,
У світлу і гірку лихую годину
Молитва розрадою стане єдиною...
Я знаю: я з Богом на вірній стежині...
А браття та сестри? А моя країна?
За них серце болем пройметься й заплаче,
А думка в майбутнє рветься... Неначе
У віщому сні тебе бачу, Вкраїно,
Квітучою й вільною. В Божого Сина
Щоденно я ласки для тебе благаю...
Ти встанеш з колін, моя мати, я знаю:
Силу велику знайдеш ти в любові
І діти твої... Сини любі та й доні.
“Найбільшую заповідь” всі збережіть,
І Бог вас від злого в житті захистить,
І сонцем засяє знов галицька слава –
Могутньою й вільною стане держава!..
Послухайте ж вірного Божого сина,
Браття та сестри...
Рідна Вкраїно...
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Хор виконує пісню
  «Боже, послухай благання»

Боже, послухай благання,
Нищить недоля наш край.
2. В єдності сила народу,
    Боже, нам єдність подай.

Боже, здійми з нас кайдани,
Не дай загинуть в ярмі,
2. Волю зішли Україні,
    Щастя і долю дай їй.

Свято Преображення Господнього
Ведучий 1: «Величаємо  Тебе, життєдавче Христе, і почитаємо пречистого Твого 

Тіла преславне Преображення».
Ведучий 2: Дня 19 серпня наша Церква святкує празник світлого Господнього 

Преображення. Святкування цього празника сягає IV століття, саме тоді св. Олена, 
мати цісаря Константина Великого, збудувала храм на горі Тавор у честь Господнього 
Преображення. Вже від VI століття цей празник святкується у Східній Церкві під назвою 
Христове Преображення, а у VII-VIII ст. він поширюється і на західну Церкву.

Ведучий 1: Празник Преображення належить до 12 великих празників нашої 
Церкви. В цей день споминається біблійна подія, коли Христос, бажаючи скріпити 
віру апостолів перед своїми страстями і розпяттям, вивів трьох з них на гору Тавор та 
преобразився. Тим самим Він зміцнив віру учнів у своє Божество.

Учень 1: Перемінився на Таворі
Христос-Учитель Божий Син.
В молитві злинув понад зорі,
Творця Він знає лиш один.
Учень 2: З Тобою радісно тут бути, —
Петра зворушив блиск лиця.
І з осяйного неба чути
Слова похвальні від Отця.
Учень 3: Видіння зникло, учні встали,
Нема Мойсея, ні Іллі...
В душі озвалися хорали,
Печать блаженства на чолі.
Учень 4: Ти Син возлюблений, Ісусе,
Спини, прошу, гріховний мор.
Являйся нам у час спокуси —
Хай сяє правда, як Тавор!

Ведучий 2: У нас свято Преображення також відоме під назвою - Спас, від слова 
“Спаситель”, яким Церква іменує Ісуса Христа. Його ще називали Святом врожаю. В 
цей день люди освячують в церкві овочі, фрукти, мед.
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Ведучий 1: Цей звичай перейняла християнська Церква ще від Старого Завіту, 
який приписував приносити первістки плодів до Господнього Храму. А тому ще 
апостольські правила у IVстолітті мають молитву на освячення плодів.

Ведучий 2: У кожного народу були свої первоплоди, які приносили на 
Преображення до церкви. Тож ми зараз від дітей довідаємось, що вони сьогодні 
поклали до кошика.

Катехит виводить дітей на сцену.
_________Влітку ми попрацювали,
Вже й зібрали урожай.
Щедрії дарунки літа
Прославляють рідний край.
_________Де ще є такії фрукти, 
Виноград і кавуни, 
Сливи, яблука і груші 
Всі смакують залюбки.
_________А які в нас паляниці: 
І рум’яні, і пухкі,
Такі люди у нас здібні 
До роботи у саді... 
Катехит: Діти, а які ще вірші ви знаєте про плоди нашої землі?
Виходять двоє хлопчиків.
Хлопчик 1: Посадили виноград 
Я і брат.
Хлопчик 2: Виноград ми обкопали 
І частенько поливали. 
Виноград наш виростав, 
Пишним став.
Хлопчик 1: Доглядали виноград 
Я і брат.
Хлопчик 2: Пагони пускав угору, 
Ми поставили підпору –
Буревій не рве лозу 
У грозу.
А земля лозу плекає, 
Грона соком напуває.
Хлопчик 1: І збираєм виноград 
Я і брат.
Катехит: Добре діти, а хто ще нам щось розповість?
Хлопчик 3: Скопав я грядку сам-один 
В городі біля тину. 
Хотів зростить багато динь 
Зросла ж одна-єдина! 
Та ласував не я один, 
А наша вся родина. 
І всі хвалили як один 
Мою єдину диню!
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Дівчинка: Ну годі, годі розмовляти,
Дітям вже пора пограти.
Катехит: А давайте діти пограємо в ігри, в яких згадуються традиції сьогоднішнього 
свята.
Діти діляться на дві команди.
Гра №1:

На столі стоїть кошик із фруктами, які несуть на Преображення освячувати.
Від кожної команди підходить по одному учаснику, їм зав`язують очі. Катехит 

відрізає по шматочку від всього, що є в кошику і дає пробувати кожному учаснику. Вони 
повинні назвати те, що попробували. Учасник якої команди зробить менше помилок, та 
команда отримує кошик з фруктами.
Гра № 2:

Команди вибирають одного учасника від команди. Їм зав`язують очі. Катехит 
кладе на підлогу кавун. Учасники навприсядки намагаються його знайти. Команди 
їм допомагають підказками: вправо, вліво, вперед, назад. Кавун отримає та команда, 
учасник якої першим знайде кавун.
Ведучі дякують дітям за виступ.

Учень 1: Станьмо нині всі в покорі
Спаса привітати,
З ангелами на Таворі
Чудо прославляти.
Учень 2: Петро, Яків із Йоаном
Божество пізнали,
Сином Божим, неба Паном
Спаса величали.
Учень 3: І ми нині міцні в вірі
Спаса величаймо
І до Нього наші щирі
Мольби засилаймо.

Звучить пісня «Витай між нами».
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Свято Незалежності України
Сценарій №1: “Україно !  Мій  коханий  краю!”

Ведучий 1: Під рідним небом жайворон співа,
Я радий знати тих пісень  слова.
Я слухав, чув: співала та пташина
Одне  святеє  слово: Україна.
На ріднім полі шепчуть колоски.
Я радий знати тихі їх думки.
Я слухав, чув, як кожна колосина
Шептала тихо слово «Україна».
Ведучий 2: У ріднім краю зелен-гай щумить.
Я знати радий, про що він мріє-снить.
Я слухав, чув, як кожна деревина
Шуміла ніжно слово «Україна».
О Боже, дай повік любити край,
Де квітка, пташка і зелений гай,
Де кожна вірна тій землі дитина
Живе єдиним словом: «Україна».

Гімн «Ще не вмерла Україна».
Ведучий 1: Україна! Скільки глибини у цьому слові… Це золото безмежних полів, 

бездонна синь зачарованих небес. Тихі плеса річок, сині очі озер і ставків. Це безмежні 
степи і ліси, зелені долини і луки, Карпатські верховини і донецькі простори, Полісся і 
Крим, біленькі полтавські хати і велич міських краєвидів -   все це наша Україна.

Ведучий 2: Складною і бурхливою була твоя доля, рідна земле! Топталися по 
тобі орди чужинців, ворожі пазурі роздирали твоє тіло. Дітей твоїх вели загарбники у 
неволю. Над тобою свистіли гостродзьобі стріли, чорною смертю дихали жерла гармат, 
шугали ненависні залізні круки, вирували нескінченні битви за твою честь і свободу.

Пісня «Гей у лузі червона калина».

_________Жертовний Хрест у кожному селі
Людською пам`яттю приречений
Холодний вітер з верховіть,
Цілує Хрест, як сина мати.

_________Тут Українські юнаки
За Україну полягли в страшну годину,
Тут розпинали не Христа,
Тут розпинали Україну.

_________Так їх багато полягло
За честь, за волю України,
Щоб вільно, радісно жилось
На цій землі онуку й сину.

_________На грані двох тисячоліть
Чорніє Хрест у білім полі,
Тут вмита кров`ю наша Воля
Для нас усіх Хрестом стоїть.
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_________Нехай ім`я твоє святиться,
Ті жертви, труд і кров,
Батьківська земле, Україно,
Для Тебе вся любов.
_________Нехай буде навіки слава,
Батьківщино, Тобі,
І тим усім синам Твоїм,
Що впали в боротьбі. 
На сцену виходять козак, січовий стрілець, воїн УПА в оточенні дівчат та виконують 
пісню: «Ішов стрілець на війноньку, прощав свою дівчиноньку»
_________Новий день настає в незалежній державі,
Мов не було похмурих, знедолених літ!
Україна моя розквітає у славі –
Невмируща і сильна, допоки цей світ!
Слава Україні!
Героям  слава!
_________Нехай ніхто не половить
Твоїх земель, не розтина,
Бо ти єдина Україно,
Бо ти на всіх у нас одна.
_________Одна від Заходу й до Сходу
Володарка земель і вод -
Ніхто не ділить хай народу,
Бо не поділиться народ.
І козаки й Стрільці Січовії
За тебе гинули в полях
У небесах сузір`я Лева
Нам світить на Чумацький шлях.
_________Страждальна чаєчко-небого,
Єдині два твої крила
Виходим, нене, у дорогу,
Аби ти вільною була.
Ведучий 1: Молись, дитино, за Україну
Це нам безсмертне життя дає.
Молитва в небо знімає втому,
Запалить сонце в душі у нас,
А праця творить землі опору
Та від скорботи рятує нас.
Ведучий 2: Молись, дитино, щоб не вернуло
Московське рабство, як темна лжа,
А по молитві пильнуй, щоб було
Твоєї зброї не жерла ржа.
Молитва щира - то з Богом згода,
То криця духу, а не руки,
А наша зброя - твоя свобода,
Твоя будучність на всі віки.   Звучить гімн «Боже Великий, Єдиний».
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Сценарій №2 
Катехит: Древня легенда оповідає, що на світанку нашої Землі Бог оглядав 

творіння рук Своїх і, натомившись, сказав зробити перепочинок. Земля, де опустився 
Бог з Ангелами, була вельми багата на сонце, на звірів та пташок. А найбільше 
сподобалися Богові люди того краю. До якої хати не зайшов Він зі Своїми супутниками, 
всюди їх зустрічали хлібом-сіллю. Так сподобалась Богові та місцина, що Він став часто 
сюди навідуватися зі словами: «Рушаймо у край!»

Кажуть з того пішла назва нашої Батьківщини «Україна!» 
_________Ми  народ  -  що  ціну  собі  знає,
Прапор  -  за  свободу  підіймаєм!
Символ  -  нашой  мужності  і  праці,
Батьківщина -  Україна  -  мати!

_________Незалежність,  то  велике  діло!
Щоб  зростала  і  цвіла  країна!
Щоб  народ  не  знав  біди  і  горя!
Щоб  у  всіх  була  -  щаслива  доля!

_________Щоб  летіла  з  піснею  крилато,
Україна, наша  рідна  мати!
Не  на  війни,  а  у  світ  широкий,
Щоб  мужніла  з  кожним  новим    роком!

_________Ми українці від Тараса,
Мазепи й Сковороди...
Було сліз більше, ніж води.
Нас голодом не раз морили,
І в очі населяли страх.
Ось наші мовчазні могили
Куди не глянь - по всіх світах...

Катехит: Борцям за волю і долю України присвячуємо.

_________Ветеранам УПА. 
Сиві скроні у скромних людей,
Що всю юність борні віддавали
Не за “рідний Радянський Союз”,
А за край, що його в серці мали.
За Вкраїну в терновім вінку,
Що в неволі стогнала віками,
За ЇЇ волю щиру й святу,
Й не була б щоби юнь в ній рабами.
Непримітні і тихі вони,
Скільки літ у зневазі прожили...
Крізь завії життя зберегли
Ту любов, що у серці носили
До Вкраїни в терновім вінку,
До її полинової долі,
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Що горіла священним вогнем
І благала у Господа волі.
Проминули у тюрмах роки, —
Хоча юність в страшнім буревії
Не згубилась, лишила сліди
І живила у серці надії,
Що розквітне Вкраїна ясна,
Калиновим вінком оповита,
Й буде вічно живою вона
У серцях молодих цього світу.
Без медалей на грудях вони,
Сивочолі мої ветерани,
Ожили в дев’яності роки,
Хоч на серці глибокії рани:
Бо Вкраїна така молода,
Їй нелегко звестися на ноги.
В боротьбі ще за волю вона...
Скільки в вашому серці тривоги!

_________Молитва
О, Боже наш добрий 
З високого неба! 
Молитву сьогодні 
Заносим до Тебе. 
За тих, що боролись 
При станції Крути 
За нашу Державу 
Із ворогом лютим, 
Що в битві цій впали 
В цю зиму криваву... 
Прийми їх до Себе! 
Прийми в Свою славу! 
А нам від цих Триста, 
О, Боже, благаєм! 
Любові дай вчитись 
До рідного Краю!  
_________Кривавилось сонце прощально в очах,
І билася думка шалено:
“Не смієш упасти! Тримай вище стяг —
Своє синьо-жовте знамено.
Не смієш упасти, бо сонце ясне,
1 неба блакить над тобою,
І погляд дідів, що ніколи не вмре —
І мамині очі журбою...”
Кривавилось сонце... Чи, може, в очах
Калинові грона горіли?
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І поглядом гордим дивився юнак,
Як рідне знамено ясніло.
Як рвалось до неба, до волі воно,
1 серце заповнила віра:
“О ні, не впаде, не впаде знамено,
Бо вічно жива Україна”.
Ой, не хиліться, грона калини — 
Маєте серце гордих синів. 
Маєте силу, любов до Вкраїни, 
Маєте ніжність і маєте гнів. 
Наче кровинка знов ягідка кожна 
Болем озвалася і так гірчить: 
Чом же, калинонько, пісня тривожна 
Над Україною тужно звучить? 
Та не журися: зливам і грозам 
Білого цвіту не обпекти, 
Навіть тоді, коли вдарить морозом, 
Ти не зчорнієш, а будеш цвісти. 
Ти не тривожся, що злі буревії 
Вирвуть коріння твоє із землі, 
В серці твоєму нескорених мрії 
Вічні, безсмертні, живучі й святі.

Катехит (читає перший куплет вірша, дальше продовжують діти старшої групи):  
Не розчаровуйсь в Україні –
Немає єдності у нас. 
То наша головна провина
За весь неволі довгий час. 

_________Не розчаровуйсь в Україні, 
А розумій її печаль. 
Що робиш ти для неї нині -
У себе перше запитай. 
_________Не розчаровуйсь в Україні,
Вона свята, а грішні - ми. 
В її недолі часто винні 
Її ж бо дочки і сини. 
_________Не розчаровуйсь в Україні, 
Ідеї волі певним будь. 
Бо тільки той є справжнім сином. 
Хто вміє неньки біль збагнуть. 
_________Не розчаровуйсь в Україні. 
Вір, що мине важка пора, 
Розквітне пишний цвіт калини 
В садах достатку і добра.

Катехит: Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,
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Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці -
Де той рік, де той місяць,
Той проклятий тиждень і день,
Коли ми перестали гордиться, що ми - українці.
І що є в нас душа повна власних чеснот і щедрот,
І що ми на Вкраїні таки український народ,
А не просто юрба, що у звітах населенням зветься.
І що хміль наш - у пісні, а не у барилах вина,
І що щедрість - у серці, а не в магазинних вітринах
І що є у нас мова, що Українська вона,
Без якої наш край територія, а не Вкраїна.

Пісня “Мій, Україна, рідний край”.

Мій, Україна, рідний край,
Моя сім’я мала й велика,
Мої батьки і мій звичай,
Моя рідня і мова звикла.

Мої тут села і міста,
Наука перша і зростання,
Любов велична і проста,
У праці рук уподобання.

Шумить трепета за вікном,
Колише солов’я малого
Ми з Україною разом
Складаєм щиру дяку Богу.
  
_________Досить нас топтати.
“В своїй хаті своя правда”...— а хати ж немає... 
Правда ходить попід тинню, Господа благає: 
“Коли прийде час мій, Боже, в цьому світі жити? 
Коли людям буду щиро цілий вік служити?” 
“В своїй хаті своя воля...” — схаменіться, люди, 
Доки серце у неволі — волі вам не буде. 
Доки будемо цуратись і мови, і віри, 
Доти буде нас топтати чужинець невірний. 
Доти хати не будемо ми своєї мати, 
Й по задвірках буде довго правда ще блукати. 
Доти будуть наші душі у ярмі, в неволі, 
Розтерзані, сплюндровані... А може, доволі? 
Може, час прийшов любов’ю серця запалити 
І нарешті зрозуміти, що Вкраїни діти 
Хочуть правду, хочуть волю й свою віру мати. 
Більш не хочуть жить рабами. 
Досить нас топтати.
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_________Все буде добре, я це знаю,
не у ві сні, а на яву.
Одне бажання лише маю,
любити хочу і люблю.

_________Як в чистих водах, світлім сонці
в любові, щасті і добрі.
Ми УКРАЇНЦІ у своїй сторонці
і щастя буде на Землі!

_________Усміхнімось всім навколо:
Небу, сонцю, квітам, людям,
І тоді – обов’язково
Світ для нас привітним буде.

_________Ми є діти українські, 
Хлопці та дівчата,
Рідний край наш - Україна, 
Красна та багата.

_________Рідне небо: ясне сонце, 
Місяць, зорі срібні. 
Рідний нарід: українці 
Всі до нас подібні.

_________Рідна віра: Свята Трійця 
І Пречиста Мати. 
Рідна мова: нею вчились 
Бога прославляти.

_________Присягаєм наш край рідний 
Над усе любити, 
Рідний нарід шанувати 
І для нього жити.

_________Присягаєм рідну віру 
Завжди визнавати, -
По - вкраїнськи говорити, 
Молитись, співати.

_________Як ріка вгору не піде, 
Як сонце не згасне, 
Так ми того не забудем, 
Що рідне, що власне.

_________Що нам рідне, те нам буде
І красне, і гоже, -
Присягаєм, що так буде!
Поможи нам, Боже!
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Пісня “Українка”.

На горбочку моя хата,
Біля хати є садок.
Там нарву гарних квітів,
Виплету собі вінок.             2 р. 
Приспів
За садком вузенька річечка,
Все це рідная земля.
Українка, українка, українка я. 2 р.

Мою землю боронили
Мужні хлопці молоді.
Волю над усе любили
І співали їй пісні.            2 р. 
Приспів
Калиново усміхається,
Де ще є така земля?
Українка, українка, українка я. 2р.

_________Вишиванка.
Заясніли у Тетянки оченята сині, 
Бо сорочку-вишиванку витягла зі скрині. 
Приміряє, прикладає до себе сорочку. 
Усміхається матуся, дивлячись на дочку. 
У сорочці-вишиванці йде дівча до школи. 
Ні! Не вмерла Україна, і не вмре ніколи!

_________Віночок.  
Одягну на голову — гляну і всміхнуся. 
Гляньте, то всміхається до усіх Маруся. 
Личко рум’яніє, як стигла калина, 
Очка променіють — радіє дитина. 
Голосно тріпоче у неї серденько.. 
Це твоя дитина, Україно-ненько.

_________Краса землі.
Потоки з гір біжать в долину, 
Іскриться в сонці водограй — 
То твій куточок, Україно, 
Чарівний прикарпатський край.
Задумливо стоять смереки
Вслухаючись у шум лісів.
Крилом торкнувсь землі лелека,
І з подиву аж занімів:
Де ще така краса — не знаю, 
Щоб причаровувала зір, 
Де буки небо підпирають, 
І лине пісня хмар без слів.
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_________Ви приїздіть до нас...
Ви приїздіть до нас в Галичину,
І ви почуєте тут рідну мову,
Таку чарівну, ніжну, дорогу,
Що пригадає вам матусі колискову.
Відчуєте, якого роду ви,
Землі якої славної Ви діти —
І більш не схочете у рідній стороні
Обдуреними і знедоленими жити.
Ви приїздіть до нас в Галичину —
І ви відчуєте тут запах волі,
Святої волі, що за неї наш народ
Не раз вмивався кров’ю у двобої.
Ви приїздіть до нас. І ми
Теплом сердець своїх зігрієм Вашу душу —
Зневірену, обкрадену, сумну...
Ви приїздіть до нас, в Галичину.
Краса моєї України.
Катехит: Знай, дитино, завжди знай і пам’ятай: 
“Україна — найдорожчий серцю край!
Учень: Тут мова рідна, пісня привітна, 
Батькова хата теплом багата. 
Матусі ласка, бабусі казка — 
Зоря ранкова світанкова”.
Катехит: Знай, дитино, завжди знай і пам’ятай:
“Україна — наймиліший в світі край!
Учениця: Пишні смереки, клекіт лелеки, 
Струнка тополя і шепіт поля. 
Гори високі, рвучкі потоки, 
У росах трави і отави”.
Катехит: Знай, дитино, завжди знай і пам’ятай: 
“Україна — найчарівніший наш край!
Учень: Сонця краплина, срібна хмарина, 
Терен колючий, полин пахучий,
Гілка калини, квітка шипшини — 
Краса моєї України”.   
Катехит (запитує групу дошкільнят): Отже, діти, що таке Батьківщина?
Малюки по черзі відповідають.
- Під віконцем калина.
- Тиха казка бабусі.
- Ніжна пісня матусі.
- Дужі руки у тата.
- Хата, світлом багата.
- Під вербою криниця.
- В чистім полі пшениця.
Катехит: Все, що мріялось віками, 
Сповнилось, настало!
«Ще не вмерла Україна» -
Гордо прозвучало!
Звучить гімн України.
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Сценарій №3    
________ Ти чуєш, як шумить Дніпро,
Як лине пісня солов`їна? 
Це все на щастя, на добро, 
Це наша рідна Україна.

_________Над Україною безхмарне синє небо,
В обійми взявши золоті поля,
Символізує прапор України.
Це край мій рідний, це моя земля. 
Пісня «Україно моя християнська».  
1.Ранок починається, сонечко встає,
Боженька із янголами до нас на землю йде.
 Приспів:
Моя Україна – це Божа родина,
Де щастя надія любов,
В моїй Україні у Божій родині
Буття у Христі – це сенс у житті.

2. Завжди з тобою ми йдемо,
Святе писання несемо,
Твої ми діти Боже мій
У вічність лине голос Твій.
Приспів (2р.)

3. Я славлю Бога на землі,
Що дарував життя мені
Творцю духовному співаю
І слово Боже прославляю.
Приспів (3р.)

Катехит: Уже традицією стало на нашій парафії у це найбільше для української  
держави свято пригощатись хлібом – сіллю. Зараз діти винесуть на вишитому рушнику 
запашний коровай із пшениці, що виросла на українському полі, налита ніжним 
сонечком і Божою ласкою, та спечений руками української жінки. 

________ Хліб - сіль на рушнику несем,
Вітаєм всіх зі святом.
Шануймося, бо ми один народ,
Плід приносімо - щедрий і багатий.

_________Як отой хліб, що родиться з безлічі щирих зернинок, 
Так об’єднай нас Ісусе у святій Твоїй любові.
«Отче, прошу, щоб вони були одно,
Як я у Тобі і Ти у мені.» (Йо. 17, 21)
_________ Допоки хліб - допоки світ,
З ним щастя і великі справи.
Подоба в нього від землі,
А суть - од правди.
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Коровай ставлять на столі, а в кінці свята розподіляють між всіма притутніми.

_________ Україно!  Мій духмяний дивосвіт
Голубінь над  чистим золотом волосся
Через терни йшла до волі стільки літ,
І настав той світлий день коли
Разом: Збулося!

_________Все що мріялось віками
сповнилось,  настало 
“Ще не вмерла Україна”
Гордо прозвучало!

_________Стояла Ольга і вдивлялась пильно в далечінь
А голубінь ріки котила хвилі звабливо і мрійливо
Що їй ввижалося в далекі ті роки?
Яку хотіла бачити Вкраїну?
Яких людей зустріти на путі?
Чи ту. Знедолену. Обкрадену руїну духовності
Що в нашому житті?
Чи ту, без гордості, без виявлення волі,
Чи ту, потоптану, пониклу і глуху?
Чи ту, що звикла жити на припоні?

__________Не ту, мій друже, ой не ту, не ту!
А ту, котра не може жить без волі, 
Як світ  без сонця, і як ніч без зір, 
Котра покірно не благає долі,
А, як орел, злітає вище гір.
Таку хотіла бачити Вкраїну
Княгиня Ольга в світанковий час…

__________ В холоді голодом морена
І у кайданах вона
Пісню співала нескорено
Й бачилась вільною в снах.
Скільки тебе розпинали,
Наче Христа на хресті…
Скільки разів продавали
Різнії люди страшні…

__________Терном колючим увінчана
Горда вкраїнська душа,
Голосом змученим дівчини
Спів розсипала, мов жар.
Вірила: час той настане
І заговорять німі…
Ні! На коліна не стане
Більше народ наш, о-о, ні!
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__________ Ні! Сумніву нема – лише болюча рана…
Ні! Сумніву нема – а біль тяжкий в груді…
Без сумніву, що Україна гордо встане,
А біль – чом стільки підлості в житті.

__________ Чому, народе мій, такий ти мовчазний,
Такий безвільний і покірний?
Чому цураєшся того, хто ти насправді є,
Зганьбивши матір, пасинку невірний!

__________ Твоя земля, твоя прекрасна мати
Ти знаєш – Україною зоветься;
І через те, що ти її відрікся,
Могила прадіда від сорому здригнеться! 
_________ Ти українець! Знай і пам’ятай це.
Ім’я це славне – честь його носити.
То слава наших предків, наша гордість,
Воно, як світоч, мусить нам світити!

_________ Світити і вести до перемоги,
Нас гуртувати і теплом зігріти.
Ми українці! Будьмо горді з того!
Не даймо славне це ім’я зганьбити!
Тривожні  дзвони.
Знову дзвони стривоженим звуком
Обізвались у серці й душі…
Чи то ми занепали духом?
Чи то сили нема до борні?
Ні! То дзвони гудуть – не вгавають
Так тривожно у нашій душі,
Вони очі нам всім відкривають,
Не дають нам спокою, ні!
Бо їм час бити гучно тривогу
У серцях «можновладців ясних»,
Що забули до Бога дорогу,
Що не чують німотний той крик,
Котрий з вуст лине нині повсюдно
З перехресть, з підземель і з землі:
«Продаєте Вкраїну прилюдно?
Але вам не продать її, ні!»
Бийте, дзвони, в душі обізвіться
Заскорузлих нових Батиїв!
Зупиніться в брехні, зупиніться!
Знов народ не обдурите, ні!

__________ Страждальна мати під хрестом стояла,
Сльозами сину ноги обмивала…
Дивилась як він гине на хресті…
О, з чим зрівняти можна муки ті?
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Безмежне горе, коли син страждає…
Чи ж менше як він матір розпинає
Сам на хресті і в рабство продає
Та кров її нещадно п’є, п’є, п’є…

_________О, рідний краю! За що така мука
Тобі судилася від сина і онука?
Страждальниця велика, неземна,
За що ж той хрест тяжкий несе вона?

__________Вже стільки літ несе й додолу гнеться…
А яничар – син байдуже сміється
І розпинає матір на хресті…
О-о, з чим зрівняти можна муки ці?!

Пісня «Іду до Господа в благаннях».

_________ У цвітінні садів ніжно-біла,
Між зелених і росяних трав -
Синьоока моя Україно -
Я нікому тебе не віддам.

__________ Я не зраджу тебе, не покину,
Ані в радості, ані в журбі,
Бо це щастя любити Вкраїну,
Бо це щастя – буть вірним її.

__________ Я до Бога молитися буду
Рано, ввечері, вдень і вночі,
Щоб прозріли незрячії люди
І збагнули, що щастя в тобі.

__________ Синьоока моя Україно!
Я не зраджу тебе, не продам,
І ніколи в житті не покину,
І нікому, повір не віддам.

Катехит: Було би дуже несправедливо, якщо б ми у цей святковий день не згадали 
тих, хто боровся за волю і незалежність  нашої неньки – України. Отже, борцям за волю 
і долю України присвячуємо.

__________ Облава. Полювання на живих.
І кулеметні черги, і гранати.
Прийшли чужинці. Хто їх запросив,
Щоб тут на наших хлопців полювати?!
І похитнувся молодий стрілець.
Упав в обійми ніжні барвінкові.
І крикнув зайдам із останніх сил
На рідній материнській мові:
- Моя земля. Моя отут земля.
Я не пішов чужинській ряст топтати.
Скажи, о нелюде, скажи мені, чому
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Прийшов непрошеним ти до моєї  хати?!
Сказав. Замовк. І навіть не зітхнув.
Із серця кров струмочком полилася.
А ліс шумів. Зажурено шумів.
Якась пташина від плачу зайшлася.

__________ Везли на возі. Мов дрова
І скинули коло сільради.
Зганяли люд всього села,
Не оминули й його мами.
- Дивись, дивись, упізнавай.
Котрий твій син? – її питали.
- Вони усі мої сини.
За що ви в них життя забрали?! 
__________ Калино, серденько дзвінке,
Візьми від мене все, усе:
Візьми любов, візьми терпіння,
Візьми і віру й розуміння

__________ Візьми наснагу в дні тяжкі,
Коли всихають грона всі…
Бо як в зажурі ти схилялась,
То я молилась, щоб піднялась
І знов всіх гордо цвітом гріла,
Не обпадала, пломеніла.

Пісня «Ой, у лузі червона калина похилилася».

Катехит: А зараз надаємо слово найменшим учасникам свята.
_________ Ми є діти українські, 
Хлопці та дівчата,
Рідний край наш – 
Україна, красна та багата.
_________ Українець я маленький
Український в мене рід
Хочу, щоб про Україну
Знав великий білий світ.
_________Буду я іще з дитинства
Прославляти рідний край
Тільки прошу Матір Божу:
«Мені в цьому помагай».
__________ Прошу, Боже мій великий
Нам всім розум просвіти,
Дай нам чесно й мирно жити
І любов в серцях скріпи.
__________ Я – дитина України
Український в мене рід
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Хочу щоб до нас маленьких
Був прихильний цілий світ.

Діалог
Хлопчик: Хто ти дівчинко гарненька?
Дівчинка: Українка я маленька.
        Ну а ти з якого роду?
Хлопчик: З українського народу.
       Звідки блузочка гарненька?
Дівчинка: Вишивала моя ненька.
        Ти також у вишиванці.
Хлопчик: Дякуючи милій ненці.
       Чи прийшла ти тут сама?
Дівчинка:  Мене мама привела.
        Чи є в тебе світла мрія?
Хлопчик: Щоби всі любили нашу церкву.
       Хоч ти ще трохи маленька,
       Та чи знаєш який знак рідненький?
Дівчинка: Знаю: славний тризуб золотенький.
        Ти такий мудрий хлопець,
        А чи знаєш який наш прапорець?
Хлопчик: Жовті ниви, сині гори,
        жовто-сині в нас прапори,
Разом: Все нам будуть помагати
   Господь Бог і Божа Мати.

__________ Ой вдягнуся у неділю у вишивану сорочку
У червону спідничину, ще й коралі на шнурочку.
Заплету я свої коси і візьму віночок з рути,
Обведу я ним голівку, чи від мене кращій бути?
А на ноги чоботята, червоненькі сап’янові,
я маленька українка, будьте всі мені здорові.
Пісня «Вдягну я вишиванку».
1. Вдягну я зранку вишиванку гарну,
візьму пригорщу віри і добра,
Піду до свого батьківського храму
І скажу Богу я такі слова:
 Приспів:
Що може бути більше за молитву,
Яка із серця лине до небес.
Господи Боже, Всесильнй Єдиний,
Я знаю ти поруч зі мною весь час,
Господи Боже, врятуй Україну,
Матінку милу для нас. (2р.)

2. А поруч в храмі щирі, добрі люди,
Сім’я велика, сестри і брати,
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Питаєм: «Що ж із краєм нашим буде,
Якщо над нами не змилуєшся Ти?»
Приспів:
(Господи Боже….. 4 р.)

_________Благослови, святий Боже і Матір єдина,
Щоб жила в добрі, в любові ненька Україна.

_________На службу Україні, на діло чесне, гоже
В ім’я святої правди – благословляй нас Боже.

_________Хай майорить наш прапор синьо – жовтий!
Нехай радіє зболена душа.
Ми є народ! Ми маємо державу! 
Треба лиш з хати вимести сміття!

Коломийки про вишиванки
1. Нема краю веселого,
Як та Україна.
Вишиванку вишиває
Найменша дитина.

2. Нема таких вишиванок
На всім білім світі,
Вони душу вивертають
І дорослим, й дітям.

3. Ой, вишию вишиванку,
Та ще буду шити,
Щоб заздрісно було тому,
Хто не вміє шити.

4. Нема краю веселого,
Як вкраїнські села.
Куди зайдеш, скрізь побачиш
Вишиванок силу.

5. Вишиванко наша славна,
Ти наша єдина.
В тобі гордість, в тобі слава,
І краса, і сила.

6. Та я собі молоденька
Рушник вишивала,
Аби я тим рушниченьком
Хату прикрашала.

7. Ой сиджу я біля столу,
Хрестом вишиваю,
Та я своїй матусеньці
Гарно помагаю.

8. Ой дівонько-голубонько,
Хочу поклонитись.
То дай мені свій рушник,
Аби подивитись.

9. Ой у лісі на горісі
Сорока скрекоче.
Мамка мусить вишивати,
Бо доня не хоче.

10. Ой солодкі дівчатонька,
Пустіть нас до хати.
Ми вам будем помагати
Рушник вишивати.

11. Вишивали українки
За чотири ночі,
Та не змогли вишивати,
Бо боліли очі.

12. Мамка мусить вишивати
І двір замітати,
Бо у доні є робота -
Їстоньки чекати.
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Свято Успіння Пресвятої Богородиці
__________О, Маріє, світу Мати,
Йдеш одіта в світлі шати,
І радіють неба хори,
Срібних ангелів собори,
Йдуть рядами із піснями
Тебе вітати, Господня Мати!

Ведучий 1: Щороку 28 серпня наша Церква святкує величний празник, який 
у наших літургійних книгах означений торжественно: «Успіння Пресвятої Славної 
Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії».

__________О, Богородице! На честь Твого Успіння
Хвалу Тобі ми хочемо складати,
Бо для людей як Божого творіння
Ти вибрана Всевишнім нам як мати.

__________Ми через Тебе Сина Божого пізнали,
Бо воплотився Син Твій у Різдві,
За те Владичице Тебе ми прославляєм
Що джерелом життя Ти стала на землі.

__________Від чесних херувимів Ти чесніша,
Тобі належить слава і хвала.
Від славних серафимів Ти славніша,
У славі цій Ти в небо відійшла.

__________Із тілом і душею Ти у небо взята,
Що перейшла у вічне царство свого Сина.
Для нас Твоє Успіння – не жалібна дата,
Бо гріб Твій для людей – це рятівна драбина.

__________Твій гріб, надіє наша пресвята,
Небесною драбиною до неба називають.
Бо Ти й по смерті залишилася жива,
Під Твою милість завжди прибігають.

__________Ти від життя земного перейшла до неба
І ставши там Царицею і неба, і землі,
Допомагаєш всім, у кого є потреба,
В небесному заступництві і в помочі Твоїй.

Ведучий 1: На християнському Сході свято Успіння належить до найдавніших 
Богородичних празників, який почали святкувати в Єрусалимі після Ефеського собору. 
Празник розвинувся і поширився у Східних Церквах в 4-5 століттях. А вже у 6 столітті 
святкування празника Успіння імператор Маврикій поширив на цілу Візантійську 
імперію.

Ведучий 2: В Католицькій Церкві правду віри про Успіння і Внебовзяття Пресвятої 
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Богородиці було підтверджено догматом, який проголосив папа Пій XII 7 листопада 
1950 року. У ньому мовиться, що Мати Божа після своєї смерті воскресла, тобто вона з 
прославленою душею і тілом увійшла до неба. Ця велична подія у житті Церкви ще раз 
нагадує нам слова Спасителя до своїх учнів: «Істинно, істинно говорю вам: хто слухає 
моє слово й у Того вірує, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, 
бо від смерті перейшов у життя». (Ів. 5, 24)

Хор виконує пісню
 “Твоє Успіння Діво Маріє”.

Твоє Успіння Діво Маріє,
Святкуєм в піснях, словах, псалмах.
2. В Твоїм Успінню наша надія
Ти нам вказала до неба шлях.

В Твоїм Успінню, Маріє Мати,
Ти нас не лишиш бідних сиріт,
2. Ти не даш марно нам пропадати
Хоч все пропаде, минеться світ.

Хто лиш до Тебе йде з молитвами,
Знайде у Тебе певний приют,
2. Той не загине вбитий гріхами,
Того врятуєш від адських пут.

Радуйся, Діво, Мати Маріє,
Потіхо, щастя бідних сиріт,
2.Ти нам поможеш, в Тобі надія
На кращу долю, на ліпший світ.

Ведучий 1: Отож, нехай у цей день кожна християнська душа воздасть хвалу і 
подяку Господеві за те, що Він, перемігши смерть, дав нам можливість осягнути життя 
вічне.

Ведучий 2: Нехай кожне християнське серце у Празник Успіння Пресвятої 
Богородиці піднесе свою молитву до нашої небесної Матері, котра ще за життя на землі 
була «славнішою від херувимів і незрівнянно славнішою від серафимів». Пречиста 
Діва Марія, споглядаючи в Небі невимовну красу, велич і могутність Пресвятої Трійці, 
заступається за нас, бо Христос, будучи розп`ятим дав свою Матір тим, які вірують у 
Нього, за духовну Матір.

__________Яка це благодать таку опіку мати!
Яка це ласка Божа – вічний цей покров!
Небесне покровительство дала нам Божа Мати,
За муки і страждання, терпіння і любов.

__________До Покровительки своєї прибігаймо,
За вільну Україну будьмо вдячні Їй.
Подяку щиру Їй за все складаймо,
Тоді навіки Україна Буде на землі!
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__________У день Твого Успіння, Божа Мати,
За Твій святий і неземний покров
Тебе ми вічно будем прославляти
Бо Ти – Надія наша, Віра і Любов!

Хор виконує пісню
 “Твоє Успіння ...”.

Твоє Успіння, о Божа Мати,
Радість принесло усій землі,
Тобі Пречистій і Всемогутній
Славу підносять всі святі.

Твоє Успіння, Діво Пречиста,
Дало спасіння грішній душі.
Мати ласкава, завжди будь з нами
І помагай нам у біді.

Мати Пречиста і Непорочна,
Благаєм щиро ми Тебе днесь,
Візьми усіх нас на свої руки 
І заведи нас до небес.

Твоє Успіння, о Божа Мати,
Страшне для пекла, грізне, як грім,
Тож запровадь нас до свого Сина,
Де сяє святість всіх святих.

__________Не сумуйте, вірні діти,
Вже вам лиха не терпіти,
Ваше серце не змарніє,
Бо над вами все Марія.

__________Божа Мати про нас дбає
І у Сина все благає,
Щоб дав мужності в терпіннях,
Щоб прийшли ми до спасіння.

Всі співають молитву “Під Твою милість прибігаєм”.
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Вечір КВН
Участь у конкурсі можуть приймати 2-4 команди від недільних шкіл.

Представлення журі.
Ведучий знайомить глядачів та команди з членами журі, які сидять у залі, 

представляючи кожного поіменно.
В обов`язки журі входить оцінювати виступи кожної команди, виходячи з заданого 

максимального балу. Якщо максимальний бал – 5, то можна ставити оцінку від 5 і 
нижче. Оцінкою може бути не лише ціле число, тобто можна оцінити виступ у 4,9 бала, 
чи 4,6 і т. п. Кожен член журі ставить свою оцінку за кожен конкурс.

Представлення команд.
Ведучий знайомить глядачів та журі з командами, говорячи назву команди (яку 

попередньо подала команда) та недільну школу, яку представляє дана команда. У 
відповідь кожна команда виголошує свій девіз, який команда підготовлює попередньо і 
цей вислів є девізом команди, прив`язаним до її назви.

Після представлення кожна команда витягує папірець з цифрою на столі ведучого. 
Ця цифра є номером, під яким команда візьме участь у наступному конкурсі. Таке 
жеребкування відбувається після оцінювання кожного конкурсу.

Гумористичний конкурс.
Кожна команда по черзі розповідає та представляє вибрану нею гумореску. 

Кількість учасників на сцені необмежена. Виступ триває не більше 5 хв. 
Після завершення конкурсу всі команди виходять на сцену і журі виставляє оцінки 

(кожен член журі виголошує свою оцінку). Так відбувається оцінювання після кожного 
конкурсу.

Максимальний бал за цей конкурс – 4.

Конкурс «Розумний вислів».
На сцену запрошуються усі команди. З кожної команди по черзі виходить до 

мікрофону один учасник і говорить частину вислову. Інші команди мають 30 секунд, щоб 
подумати над відповіддю. Після завершення відведеного часу по одному представнику 
від кожної команди підходять до мікрофону та говорять свій варіант продовження 
вислову. Продовження повинно бути в першу змістовним, повчальним, веселим і по 
можливості римованим з першою частиною вислову.

Напр.: «Не жалій на добре дати … - всього все рівно не будеш мати!»
В цьому конкурсі також можна використовувати відомі біблійні цитати.
Кількість висловів від кожної команди буде залежати від кількості команд-

учасниць. Чим більше команд, тим менше висловів представляє кожна команда.
Максимальний бал за цей конкурс – 5.

Акторський конкурс.
Кожна команда по черзі інсценізує вибрану нею притчу. В конкурсі важливо 

наперед узгодити з організаторами, яку притчу вибрано, щоб притчі не повторювались 
командами. Це зробить конкурс більш цікавим.

У конкурсі оцінюється не лише акторська майстерність, але й костюми та 
інтерпретація притчі.

Кількість учасників на сцені необмежена. Виступ триває не більше 8 хв. 
Максимальний бал за цей конкурс – 6.
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Пісенний конкурс.
Кожна команда виконує свою пісню. Пісня може бути авторська, або можна 

змінити слова вже відомої пісні. Похвальним є коли пісня буде звучати під заготовлену 
фонограму (мінус) чи музичний супровід.

У конкурсі оцінюється вокальні дані команди, а також зміст пісні, який повинен 
бути повчальним та веселим.

Максимальний бал за цей конкурс – 4.

На завершення один з членів журі оголошує результати гри (сума балів у 
всіх конкурсах) для кожної команди. Називаються переможці та відбувається 
нагородження.

Завершити гру можна піснею, яку всі команди виконають спільно на сцені.


