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Слава Ісусу Христу! 

Звертаємось до Вас, щоб повідомити та запросити до участі у відзначенні 15 Жовтня ‒ 

Дня пам’яті дітей, які померли під час вагітності чи невдовзі після народження.  

 

Щороку 15 жовтня відзначається Всесвітній день обізнаності про пренатальні і 

перинатальні втрати, щоб згадати дітей, яких не стало під час вагітності чи в короткий час 

після народження, а о 19.00 запалюються свічки на знак пам'яті та любові до таких дітей. 

На Вісімдесят третій сесії Синоду Єпископів КГВА УГКЦ, яка відбулася 29‒30 листопада 

2019, була винесена постанова благословити 15 Жовтня як День пам’яті дітей, які 

померли під час вагітності чи невдовзі після народження в КГВА УГКЦ.  

 

Зважаючи на лист Вих.ВА19/390‒2, від 12 грудня 2019 року (додається), просимо 

ласкаво посприяти, щоб: 

1. Була відслужена у цей день Божественна Літургія в наміренні: 

‒ Подяки за Дар Життя дитини, навіть, якщо воно тривало дуже коротко 

(декілька тижнів в лоні матері чи декілька хвилин, годин, тижнів після народження) 

‒ Подяки за Дар Материнства і Батьківства, навіть якщо воно було болючим. 

(Адже це Дитина робить жінку і чоловіка відповідно матір’ю і батьком і ніколи не навпаки. 

Присутність дитини вже від моменту зачаття являє дійсність материнства і батьківства, які 

триватимуть вічно).  

‒ прохання про зцілення від болю втрати, зраненого серця батька і матері та про 

ласку потіхи. 

2. Запалити свічки на знак пам’яті о 19.00, долучаючись до творення Всесвітньої 

«Світлової Хвилі». 

 

Дидактичні матеріали, пов’язані з 15 Жовтням та темою пренатальних і 

перинатальних втрат, знаходяться за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1lnserQcOKPjGBixL0D6RtoXlVkgHJIcF 

 

Ласкаво запрошуємо долучитися до вшанування цього дня по парафіях, спільнотах та 

будемо вдячні за поширення інформації. Чим більшою буде обізнаність у суспільстві, тим 

більше зможемо допомогти один одному, тим менше буде зранених суспільною байдужістю 

матерів та батьків. 

 

Контактна особа: с. Юстина Голубець +38 097 28 19 539, golubets_o@ukr.net 

 

З молитвою і вдячністю, 

с. Юстина Ольга Голубець, СНДМ, 
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Голова Організації «Перинатальний хоспіс ‒ Слід Життя»  


