
2 червня (Воскреслий - вихователь учнів) 
 
Питання Воскреслого про любов, яке було скероване до Симона Петра, відкриває у 
житті Апостола простір відповідальності за Церкву. Відповідальність завжди має 
виховний вимір. Християнське виховання розпочинається з відповіді на Ісусове: «Йди 
за Мною». Тільки тоді, коли йдемо за Ісусом, можемо як Петро приймати від Нього 
людей як вихованців і виконувати прохання Спасителя: «Паси Мої вівці».  
Євхаристія, яка відкриває джерело Божого Серця,  є даром Господа, у якому кожен із 
нас через свою  поставу віри зможе повторити за Петром: «Господи, Ти все знаєш, Ти 
знаєш, що люблю Тебе». 
 
Богу, який утвердив свій трон на небесах, занесемо наші прохання.   
 
Молімося за святу Церкву, щоб вірно виконувала місію Спасителя, вміщену у словах: 
«Паси вівці Мої». 
 
Молімося за Папу Франциска, єпископів і священників, щоб у мудрості виховували 
людей для того, щоб йшли дорогою віри. 
 
Молімося за Тиждень Виховання, що розпочинається сьогодні у нашій Батьківщині, щоб 
цей час був можливістю для глибоких роздумів над благом для молодої людини і 
часом молитви за всіх залучених до процесу виховання. 
 
Молімося за молодь, щоб, розпізнаючи свою життєву дорогу, не боялася відповісти на 
заклик Ісуса: «Йди за Мною». 
 
Молімося за померлих близьких нашому серцю,  померлих вихователів, щоб серце 
Ісуса було насолодою у їхньому вічному житті. 
 
Молімося за нас самих, щоб кожного дня ми цінували присутність у нашому житті 
Воскреслого – найкращого вихователя. 
 
Всемогутній Боже, уділи нам дари Святого Духа, щоб навчив нас усьому, що сприятиме 
вихованню у вірі. Через Ісуса Христа Господа нашого. Амінь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 червня (Марія вихователька віри) 
 
Виховання завжди вимагає посвячення свого життєвого простору. Вчить нас цьому 
сьогодні Святий Павло своєю поставою відкритості: «коли приймав усіх, які до нього 
приходили».  Можливість вільного виховання у християнських цінностях є як привілеєм, 
так і завданням, яке має дозволити споглядати Господнє обличчя праведним людям. 
Під час Євхаристії з Марією, найкращою вихователькою, можемо вслухатись у 
серцебиття її Сина, яке прагне свідоцтва нашого життя, проникнутого словом Євангелії. 
 
Марія присутня з Апостолами у горниці нагадує нам про готовність прийняття дару 
Святого Духа. За її заступництвом просимо доброго Отця. 
 
Будемо повторювати: За заступництвом слухняної Діви вислухай нас, Господи. 
 
Молімося за спільноту Церкви, щоб на зразок найкращої виховательки Марії провадила 
своїх дітей дорогами правди. 
 
Молімося за вихователів, вчителів і катехитів, щоб за прикладом Святого Павла зуміли 
присвятити свій життєвий простір вихованцям. 
 
Молімося за нашу Батьківщину, щоб правда про гідність людини, її право на життя від 
зачаття до природної смерті була основним критерієм у пошуку дороги до миру. 
 
Молімося за хворих і самотніх, щоб їх постава довіри Богові виховувала молоде 
покоління, і відкривала очі на вічні цінності. 
 
Молімося за померлих, щоб мали частку в славі з Непорочною Матір’ю на небі. 
 
Молімося за нас, згромаджених навколо вівтаря, щоб ми, беручи участь у дарі 
Євхаристії, могли якнайкраще керуватись у житті праведністю і узріти обличчя Бога у 
небі. 
 
Отче Безмірно добрий, зійшли нам Духа Правди, щоб ми, дякуючи Йому, могли 
розпізнавати правду про людину і її покликання бути учнем Воскреслого. Який живе і 
царює на віки вічні. Амінь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 червня (послання через Духа до місії виховання) 
 
Марія, присутня в горниці з Апостолами, є образом Церкви, яка очікує сьогодні на 
Зіслання Святого Духа. Дух Святий робить віруючу людину спроможною проголошувати 
Христа, тобто до виховання «нової людини». Це Він є даром Миру Воскреслого, який 
посилає учнів в усі краї землі.  
Місія виховання в дусі Євангелії - це наше позачасове завдання, яке є скарбом Отця, 
даним у руки своїх дітей. 
 
Сам Дух спонукає наші прохання, проникає у наші серця і знає його наміри. Віруючи у 
Його допомогу просимо: 
 
Повторюємо: Прийди, Святий Духу. 
 
Податель дорогоцінних благодатей, зміцнюй Церкву в справі виховання «нової 
людини» і  провадженні  дорогою відповідальності за спільноту. 
 
Солодка Свіжосте, підтримуй Папу, єпископів і священників у праці служіння Таїнству 
Покаяння, щоб виконували її, натхненні милосердям.  
 
Світло сумлінь, пробуди серця затверділих грішників, щоб могли увійти на дорогу 
навернення, яка веде до повноти Божого синівства. 
 
О наймиліший з гостей, вділи свій дар мудрості тим, які  не вибирають дорогу Євангелії 
і моральних принципів, a у релятивізмі бачать відповідну для них дорогу. 
 
Отче вбогих, поглянь на дітей і молодь, позбавлених хороших прикладів виховання, 
щоб завдяки Твоєму світлу не блукали по звивистих дорогах життя. 
 
Солодка радосте сердець, будь нагородою для тих, які відійшли з цього світу, а в 
своєму житті були добрими вихователями і прикладом християнського життя. 
 
Світлосте найсвятіша, відновлюй в нас благодать святого хрещення, щоб ми за 
прикладом Апостолів мужньо визнавали перед світом, що Христос є єдиним 
Спасителем людини. 
 
Всемогутній Боже, прославляємо  Твою всемогутність у життєдайному Святому Дусі  , 
якого разом з Твоїм Сином посилаєш нам кожного дня. Тобі честь і слава і нині, і 
повсякчас, і навіки вічні. Амінь. 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
5 червня (Матері Церкви виховательки учнів) 
 
Благословенний Павло VI, встановлюючи підчас ІІ Ватиканського Собору свято Марії 
Матері Церкви, вказав на Неї як на виховательку спільноти учнів Ісуса.  
Заклик Марії «Робіть усе, що вам скаже»  є  виразною вказівкою на Христа, який є 
авторитетом не лише для вихованців, але для кожного віруючого. 
Марія, Нова Єва, вказує дорогу послуху як форму виховання у школі Спасителя. Літургія 
сьогоднішнього свята вводить нас у таємницю Бога, який турбується про спасіння 
кожної людини. 
 
Марія, завжди присутня в подіях Божого Сина, першою помічає потреби людини: в 
сім'ї, у вихованні і там, де бракує благодаті Її Сина. Просимо за її заступництвом. 
 
Молімося за святу Церкву, щоб підтримувала сім'ї у вихованні дітей і молоді до 
справжньої християнської зрілості. 
 
Молімося за Святого Отця Франциска, щоб завдяки Божій милісті міг помічати потреби 
сучасної Церкви  і вказувати на Христа, який постійно в таїнствах чинить диво переміни 
сердець. 
 
Молімося за батьків, щоб своїм дітям могли забезпечити безпеку, а, вдивляючись у 
Марію і Йосифа,  вміли вберегти їх перед загрозами помилкових ідеологій. 
 
Молімося за молодь, яка перебуває у різних залежностях та гріхах, щоб розпочала 
роботу над переміною життя, що веде до свободи. 
 
Молімося за померлих батьків - перших вихователів, щоб Бог винагородив їм у небі 
зусилля, які вклали в християнське виховання дітей. 
 
Молімося за нас самих, слухаючих сьогодні голос Марії.  Хай її постава, повна довіри, 
формує в нас вміння виходити з допомогою до наших братів і сестер. 
 
 
Всемогутній Господи, Ти не дозволяєш людині загубитись на дорогах життя і як надійну 
допомогу  даєш нам Марію - Матір Церкви, вчини, просимо, щоб ми, за її прикладом, 
вслухувалися у доручення Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, який з Тобою живе і 
царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 червня (Повага – фундамент виховання) 
 
Історія сім'ї Товита вказує, що невід’ємним  елементом виховання є залежність від 
іншої людини, і вимагає вона поваги як вихователя, так і  вихованця. 
Сам Ісус навчає нас сьогодні впорядкованості у сфері суспільного життя. Однак 
найважливіше  - це вміння будувати  стосунки з Богом, які своєї земної повноти 
досягають  під час Євхаристії. Цей святий час є перебування з Христом, який формує нас 
у школі свого Євангелія. 
Сповнена поваги до людини Марія - вихователька разом із нами вслухається у голос 
Вчителя і Наставника. 
 
Найповніше  ми можемо пізнати себе в Ісусі Христі. Людина тільки з Ним знаходить 
сенс свого життя. Тому з довірою скеруймо до нашого Батька у Небі через Його Сина 
наші прохання. 
 
Будемо повторювати: Вчителю і Наставнику, вислухай нас. 
 
Господи Ісусе, вчини, щоб Церква була для Твоїх вірних місцем, де людина завжди 
зможе зустрітися з Милосердним Батьком і віддати Йому те, що Йому належить. 
 
Господи Ісусе, дай дар духа мудрості керівникам нашої Вітчизни, щоб через мудрі 
закони підтримували християнську систему виховання у нашому суспільстві. 
 
Господи Ісусе, додай сили молоді, котра брала участь у Всесвітніх Днях Молоді в 
Польщі, щоб із запалом і відданістю  давали свідоцтво Твоєї Євангелії і завжди 
висловлювалися на захист її цінностей. 
 
Господи Ісусе, поглянь на подружжя, що прагнуть мати потомство, щоб могли 
дочекатися реалізації свого покликання бути вихователями в домашній Церкві. 
 
Господи Ісусе, відкрий наші очі на красу Твоєї дороги, щоб кожного дня вірувати в те, 
що маєш найкращі плани на наше життя. 
 
Небесний Отче, Ти у своєму Синові дав нам найкращого вчителя. Вчини, щоб ми з Його 
науки черпали мудрість виявляти повагу Твоєму закону любові, а, шукаючи Твоєї 
правди, свідчили про неї через вчинки милосердя. Ми вихваляємо Тебе і прославляємо 
на віки вічні.  Амінь. 

 

 

 

 

 



7 червня (подружжя - місце виховання) 

Марія, приймаючи Втілене Слово під своє серце, разом із Йосифом побудувала 
будинок для Життя. Подружжя є природнім місцем народження нового життя і його 
виховання. З огляду на таку важливу місію участі у Божій справі створення, потрібним є 
особливе піклування про святість подружжя. Молитва Товита і Сари заохочує нас, щоб 
ми у Богові покладали нашу довіру в хвилини, які часто здаються поразкою або 
видаються безнадійними. Зустріч з «Богом живих» у Євхаристії укріплює та скеровує нас 
у напрямку  життя, за яке ми несемо відповідальність, через покликання до виховання. 

Довіряючи  доброті і ласкавості Бога, який «вказує дорогу грішникам», просімо про 
благодаті, потрібні для того, щоб йти дорогою святості. 

Дай спільнотам, що діють у нашій парафії, благодать відповідальності за виховання 
людини до святості у Твоїй Церкві. 

Підтримуй Петра наших часів у будуванні діалогу з невіруючими людьми, щоб міг їх 
допровадити до світла правди. 

Благослови наші сім'ї, щоб через спільну молитву будували зв'язок єдності, взаємної 
поваги і пробачення. 

Наділи установи і організації, що підтримують сім'ю, прихильністю суспільства і 
державної влади, щоб могли якнайкраще виконувати свою виховну місію. 

Прийми до свого Царства померлих, які передали нам життя і віру, щоб могли в 
нагороду брати участь у Твоїй хвалі. 

Веди нас дорогою довіри  Твоєму Милосердю, що незважаючи на наші гріхи, Ти кличеш 
нас робити добрі вчинки «з огляду на доброту Твою, Господи». 

 

Боже живих, а не померлих, вислухай прохання, які ми заносимо до Тебе з вірою, а в їх 
здійсненні яви нам свою всемогутність і любов. Через Христа Господа нашого. Амінь. 

 

 

 

 

 

 



8 червня (виховання до служіння) 

Тісні стосунки з Богом народжують в людині довіру і бажання служити. Aвраам, який 
готовий пожертвувати Богу свого сина, є прикладом довіри Божому плану. Його 
постава заохочує нас до служіння у Божих справах. 

Сьогоднішнє свято дає нам можливість вдивлятися у Христа Найвищого Священика, 
який, виконуючи волю Отця, жертвує самого себе в таємниці Хреста. Ранок Воскресіння 
виявляє нам надію, що жертва служіння в любові провадить до справжньої радості 
серця. 

Під час цієї Святої Меси з Марією Дівою Євхаристії віддаймо Богові священиків, які, 
уприсутнюючи жертву Ісуса, закликають нас до служіння виховання, щоб самі ставали 
хлібом для інших. 

Любов, яку Бог явив нам у дарі Сина і в Його цілковитому оголенні квапить нас до 
відповіді серцем і повної участі в Його Жертві. Скеруймо, отже, до Отця через Його 
Сина Ісуса наші прохання. 

Будемо повторювати: Ісусе Священику, почуй нас, Ісусе  Священику, вислухай нас 

Ісусе, Священику вірний, підтримуй Церкву в будуванні бачення виховання на цінностях 
Твого навчання, щоб з ентузіазмом будувала цивілізацію любові. 

Ісусе, Священику для людей встановлений, додай відвагу нашим душпастирям, щоб 
виходили на окраїни світу з Твоїм Євангелієм. 

Ісусе, Священику милосердний, хай на нашій землі запанує Твій мир, якого світ дати не 
може.  

Ісусе, Священику з людей взятий, наділи нашу парафіяльну спільноту новими і святими 
покликаннями, щоб молоді люди були готові до служби в Твоїй Церкві. 

Ісусе, Священику майбутніх благ, наділи радістю бенкету в небесному Єрусалимі 
померлих священиків і тих, яким уділяли Святих Таїнств. 

Ісусе, Священику доброчинний, приклич з-посеред нас волонтерів милосердя, які з 
радістю виконуватимуть завдання допомоги  братам і сестрам у вірі. 

Отче всілякого блага, ми знаємо, що приклад служіння  - це Твій Син, в долоні якого ми 
складаємо наші покликання, просячи Тебе, щоб Ти прийняв відречення Твого люду і 
готовність служити  братам, за яких сьогодні ми заступаємося. Через Христа Господа  
нашого. Амінь.  


