
ЛІТАНІЯ ДО ЗАХИСНИКІВ СВЯТОСТІ, 

ЄДНОСТІ І НЕРОЗРИВНОСТІ ПОДРУЖЖЯ 

 

Господи, помилуй. 

 Христе, помилуй. Господи, помилуй. 

Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. 

Отче Небесний, Боже, помилуй нас. 

Сину, Відкупителю світу, Боже, помилуй нас. 

Духу Святий, Боже, помилуй нас. 

Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас. 

 

Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас. 

Святий Йосифе, молись за нас. 

Святе Сімейство з Назарета, молись за нас. 

 

Святі архангели Михаїле, Гавриїле і Рафаїле,  

   моліться за нас. 

 

Святі Аврааме і Саро, моліться за нас. 

Святі Ісааку і Ревеко, моліться за нас. 

Святі Якове і Рахиле, моліться за нас. 

Святі Захаріє і Єлизавето, моліться за нас. 

Святі Йоакиме і Анно, моліться за нас. 

Святі Акило і Прискило, моліться за нас. 

Святі Андроніку і Афанасіє, моліться за нас. 

Святі Григорію і Нонно, моліться за нас. 

Блаженні Лукерію і Бонадонно, моліться за нас. 

Святі Гумберте і Берто Авнейські, моліться за нас. 

Святий Ізидоре і блаженна Маріє, моліться за нас. 

Святі Стефане і Ґізело, моліться за нас. 

Святі Генріху і Кунегундо, моліться за нас. 

Святі Людовику і Зелі Мартен, моліться за нас. 

Блаженні Луїджі і Маріє Кваттроккі, моліться за нас. 
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Усі святі подружжя, моліться за нас. 

 

Святий сотнику Корнилію, молись за нас. 

Святий Пауліне Ноланський, молись за нас. 

Святий Людовику Французький, молись за нас. 

Святий Лаврентію Руїсе, молись за нас. 

 

Усі святі глави сімей, моліться за нас. 

 

Свята Моніко, молись за нас. 

Свята Сильвіє, молись за нас. 

Свята Матильдо, молись за нас. 

Свята Бланко Кастильська, молись за нас. 

Свята Бригідо Шведська, молись за нас. 

Свята Єлизавето Португальська, молись за нас. 

Свята Ядвіго, молись за нас. 

Свята Маргарито Шотландська, молись за нас. 

 

Усі святі матері, моліться за нас.  

 

Святий Йоане Хрестителю, молись за нас. 

Святий Станіславе, молись за нас. 

Святий Томо Море, молись за нас.  

Святий Йоане Фішере, молись за нас. 

Святі картезіанські мученики, моліться за нас. 

Блаженні новогрудські мучениці,  моліться за нас. 

 

Усі святі мученики за святість, єдність і нерозривність       

       подружжя,  моліться за нас 

 

Свята Мати Терезо Калькуттська, молись за нас. 
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Свята Джанно Беретта Молла, молись за нас. 

Святий Павле VI, молись за нас. 

Святий Йоане Павле ІІ, молись за нас. 

 

Святі захисники права на життя від моменту зачаття до  

      природної смерті, моліться за нас. 

 

Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. 

Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. 

Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. 

 

В. Ісусе, джерело святості кожної родини. 

У. Вчини наші сім’ї подібними до Сімейства з Назарета. 

 

Молімося: Всемогутній вічний Боже, Ти благоволив, щоби 

Твій Син зростав у Святому Сімействі. За заступництвом 

святих подружжів, батьків і матерів, чоловіків і дружин, а 

також за заступництвом мучеників, які пролили кров за 

єдність і нерозривність подружжя, наділи наші сім’ї своєю 

благодаттю, щоб вони завжди були видимим знаком любові 

між Церквою і Христом. Котрий з Тобою живе і царює в 

єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні. Амінь. 


