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МАТИ, 
ЯК i ЦЕРКВА, 

ОДНА!



«Материнська любов - ікона Божої любові». 

 Місяць травень у Католицькій Церкві займає особливе місце, він є при-
свячений Пресвятій Діві Марії. За давньою традицією в час приходу весни, коли 
земля наповнюється новим життям, християни збиралися для молитов у честь 
Пресвятої Богородиці, співали гімни, прикрашали фігурки Матері Божої вінка-
ми, служили, пересвячені їй, молебні. Тому, не випадково, в цьому місяці ми 
святкуємо також і день матері.

3 травня наші думки, пориви, спрямовуємо до тих, завдяки кому кожен з нас 
має можливість бачити цей світ – Матері. Саме слово - мама, уже випромінює 
любов, тепло, опіку, добро, терпеливість та жертовність.

Впродовж усього життя зберігаємо його у серці, аж до вічного спочинку, бо 
саме матір відкриває нам пізнання чогось більшого, таємничого: 

моя матір, матір Церква, Мати Божа, мати Україна. Це те, чому ні-
коли не зраджують, те що плекають в серці, те за що кладуть 

своє життя.
Цього дня ми, діти, чи ще дуже юні, чи вже в похилому віці, 

огортаємо особливою молитвою наших матерів, та дякуємо 
їм за те, що через них одержали дар життя, – за все, що вони 
для нас зробили, і задля нас витерпіли. Таким чином віддає-
мо їх в руки, Господу Богу, подателю усіх найбільших благ.

В цей день, не можемо оминути і нашого батька, оскільки, 
так Бог захотів, щоб чоловік і жінка стали одним цілим, в 
єдності породили та виховували своє потомство, любили 
і підтримували одне одного в радості та смутку, здоров’ї 
та хворобі. Тож прагнемо в цей день молитися і за тих, без 
кого щастя кожної матері не може бути повним.

Хай день цього свята стане для нас також особливим 
днем спомину і молитви за тих батьків, які випередили нас 
на дорозі до вічності. Нехай у цей день душі кожної матері і 
батька не бракує нашої молитви.

Особливу пошану, в цей день виражаємо нашій Небесній 
Матері, яка своїм святим, земним життям, показала нам при-

клад, справжнього материнства, а тепер, заступається за нас, 
випрошуючи нам необхідних благодатей у свого Сина. Заохо-

чуємо Вас в цей день віддати своїх батьків, під її опіку. Молімось 
також За нашу Неньку Україну, щоб Марія, Цариця Миру, 

нарешті принесла мир на наші землі і в наші серця.
Маріє, наша небесна мамо, молись за нас.

10 травня – День Матері (друга неділя травня)



Молитва за матерів 

Боже, Ти вибрав Непорочну Діву Марію Матір’ю Свого Сина, благослови всіх 
матерів, обдаруй їх здоров’ям, наповни їх спокоєм і радістю, а після довгого 
життя земного приведи до життя вічного. Просимо Тебе: вчини так, щоб 
людський рід пишався святістю своїх матерів. Допоможи їм виховати своїх дітей 
на славу Тобі і для добра Церкви, через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь

Молитва за родину 

Ласкавий Господи, Ісусе Христе, Ти захотів провести довгі роки Свого земного 
життя в назаретській Родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину: 
батька, матір, братів, сестер, всіх свояків і кровних. 
Зішли їм Ласку, щоб всім серцем любили Тебе, охорони від нещасть, диявольських 
спокус і всякого лиха. Подай згоду моїй родині, бо згода - це великий Твій 
дар. Допоможи її членам щиро любити надприродною Божою любов’ю, яка 
осолоджує прикрощі земного життя. Будь з нами в години смерті, щоб з Твоєї 
Ласки вийшли ми з цього світу та пішли до Неба навіки прославляти Тебе. 
Маріє, найкраща наша Мати і взірець для кожної родини, будь завжди з моєю 
дорогою родиною. Амінь

Молитва за українську родину 

Боже великий, Боже отців наших! Дай нашому народові якнайбільше добрих, 
святих християнських родин. 
Дай нам таких батьків, які голосно й відверто признавалися б до Божого Твого 
Євангелія і до Твоєї служби. Дай нам батьків, які для своїх дітей були б прикладом 
християнського життя, правдивими опікунами та добрими провідниками у 
житті. 
Дай нам таких матерів, які вміли б добре, по-християнськи виховувати своїх 
дітей, а для своїх чоловіків були б допомогою, потіхою та доброю порадою. 
Дай нам таких дітей, які були б потіхою для своїх батьків і славою та красою 
свого народу. 
Благослови, Всемогутній Боже, український народ. Подаруй йому ласку вірно 
Тобі служити і доступити колись вічної нагороди в Небі, бо Тобі, Боже, у Святій 
Трійці Єдиний, Отче, Сину і Духу Святий, належить вся слава, честь і поклоніння 
на віки віків. Амінь



«Ти маєш певний доступ до Бога там, 
де ти маєш Матір, що промовляє 

за тебе до Сина, а Син до Отця». 
Святий Бонавентура 

парафіяльна акція
Нашому місту й парафії бракує люблячих матерів, які приймають дар 

життя, піклуються ним, моляться за своїх дітей. Так насправді мало 
є матерів, які не тільки дають життя, а й передають своїм дітям дар 

віри, бо віра – дар життя вічного.
ПРАГНЕМО 10 травня 2015 р. у День Матері усвідомити усю красу 

материнства, батьківства і велику відповідальність за дароване 
життя, усвідомити, що своїм життям ми завдячуємо не лише земній 

матері, а й небесній. 
ПРОПОНУЄМО у неділю 3 травня, під час Літургії після причастя в 

спонтанній молитві подякувати за матір земну і за Матір Церкву. 
ЗАОХОЧУЄМО 10 травня молитвою огорнути батьків (живих і 

померлих), а також у молитві подякувати за нашу парафію.

Перебіг Події:
Неділя: 3 травня
Під час Служб Божих буде інформація на тему даної події.

«Молюся і про те, щоб любов ваша дедалі більш і більш зростала у 
досконалім знанні та в усякому досвіді, щоб ви могли розпізнавати те, 
що ліпше; і щоб були чисті й бездоганні в день Христа, повні плодів 
праведности, що їх маємо через Ісуса Христа на славу й хвалу Божу» 
(Фил. 1, 9-11).

«А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері, Марія 
Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що 
стояв, - а його ж любив він, - мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А 
тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до 
себе» (Йо. 19, 25-27).


