
«Дорогі діти!  

Прокидається природа, на деревах з’являються перщі 

бруньки, які перетворяться на прекрасні квіти і плоди. 

Я хочу, щоб і ви, працювали над своїм наверненням і 

свідчили своїм життям, щоб ваш приклад став знаком і 

закликом до навернення для ваших ближніх. Я з вами і 

перед Моїм Сином Ісусом молюся за ваше навернення.  

Дякую, що відповіли на Мій заклик!». 

СвСвСвііітлотлотло      МАРІЇМАРІЇМАРІЇ   
„Приносити Ісуса - світло Марії - кожному людському серцю“   
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«Дорогі діти!  

Моє материнське серце дуже страждає, коли Я дивлюсь 
на Своїх дітей, які постійно ставлять людське понад Бо-
же; на Своїх дітей, які всупереч всьому, що бачать, і  
наперекір усім знакам, які я їм посилаю, думають що мо-
жуть і далі жити без Мого Сина. Не можуть!  Вони йдуть 
до вічної загибелі. Тому Я згуртовую вас, які готові 
відкрити Мені своє серце, які готові бути апостолами Моєї 
любові, щоб ви допомогли Мені, перебуваючи в Божій 
любові, були прикладом для тих, хто її не знає.  Нехай 
піст і молитва дадуть вам сил для цього, а Я благослов-
ляю вас материнським благословенням в Ім'я Отця і Сина 

і СвятогоДуха. Дякую вам». 
 

Мір'яна сказала, що Діва 

Марія була дуже сумна. 

 

 ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ    

 25 лютого 2011 року, Меджугор'є  

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ МІР'ЯНІ  
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Починається Великий піст – 
такий період церковного літургійного 

року, коли Церква закликає нас до 

навернення і покаяння. Діва Марія як 
Мати Церкви крокує разом з Церквою 

Свого Сина, з нами, Своїми дітьми. 

Вона і цим посланням закликає нас до 
життя у наверненні. Це безперервний 

заклик до Божої новини, яка хоче в 

нас вселитися. Цей Євангельський і 
Маріїн заклик не є нічим новим, але 

Вона  хоче  донести  нам  цю 
інформацію, бо це те, чого ми маємо 

прагнути. Звістка ця здійсниться 

лише через навернення і невтомний 
поступ Божими дорогами, на яких 

можна зустріти радість обновленого 

життя. Заклик до навернення – це 
заклик до радості. Тому Пресвята 

Богородиця говорить: «Дорогі діти! Я 

хотіла б закликати вас до повного 
навернення, щоб у ваших серцях 

оселилася радість» (25.06.1990), «…Я 

хочу, щоб кожен з вас був щасливий, 
але ніхто не може бути щасливим, 

залишаючись у гріху.» (25.02.1987). 

Євангеліє від Марка передає 
нам слова Ісуса у проповіді в Галилеї: 

«…покайтеся і вірте в Євангелію.» 
Цими словами Сам Ісус оголосив нам 

причину Свого приходу до нас, людей 

– щоб покликати нас до навернення, 
до нового життя з Богом, до спільноти 

з Небесним Отцем. Відповідь на 

Божий заклик вимагає від нас 
навернення і покаяння впродовж 

цілого нашого життя. Чомусь, коли 

говоримо про Бога, то відразу 
згадуємо про свої гріхи. Гріх і 

покаяння мають спонукати нас 

спрямувати свій погляд до Бога. Не 
треба зациклюватися на своїх гріхах, 

але шукати Божої ласки, бо лише вона 

може перемінити наше життя. Ісус 
запрошує нас з довір'ям звернутися до 

Нього, бо лише Йому на землі 
належить влада прощати гріхи. Ісус 

вимагає від нас не зовнішнього, а 

внутрішнього навернення серцем, щоб 
ми вірою з'єдналися з Ним. Ісус кличе 

нас до навернення, але не примушує. 

Бог терпляче чекає на нас. Він чекає 
на нас, як добрий батько чекає на 

свого блудного сина (Євангеліє від 

Луки). В цій притчі підкреслено 
безмежне милосердя Отця і наша 

відповідь на нього. Навернення це 
завджи ласка, якій передує шукання 

людини Богом.  

Об'явлення Діви Марії і Її 
послання це Божа ініціатива і це один 

із способів, якими Бог шукає людину. 

Слова заклику до навернення в 
лютневому посланні Богородиці вже 

неодноразаво звучали в Її посланнях 

протягом цих майже тридцяти років Її 
явлінь у Меджугор'ї. Це найважливіше 

послання, як Вона Сама сказала у 

посланні від 25 лютого 1996 року.  

І  як написав о. Славко 

Барбаріч: «Небезпека полягає в тому, 
що послання Діви Марії  про 

навернення ми вважатимемо не 

новими, а такими, які вже були, 
особливо коли вони взяті з Біблійного 

послання».  

Слова Марії, навіть коли вони 
не нові і вже відомі, мають бути для 

нас доказом Божої любові і Божої 

новини, яка може і повинна в нас 
заселитися. Безконечно, аж до смерті, 

потребуємо позитивного заохочення 

до навернення і до нового життя. 

Один пустельник говорив: «Цей 

голос людина чує аж до останнього 

зітхання: Сьогодні прийшов час для 
навернення». Щодня потребуємо 

навернення, як того вчить нас 
Пречиста: «Дорогі діти. Ви не можете 

казати, що навернулися, поки ваше 

ж и т т я  н е  с т а л о  щ о д е н н и м 
наверненням» (25.02.1993). Перше 

навернення відбувається тоді, коли 

ПРАЦЮЙТЕ НАД СВОЇМ ОСОБИСТИМ 

НАВЕРНЕННЯМ 

Заклик 

до  

навер-

нення  

—  

це заклик 

до 

 радості 



Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу, 5.3.2011 

Цього місяця ми будемо молитися  

ЗА НАВЕРНЕННЯ ГРІШНИКІВ. 
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звільняємося від великих і тяжких 

гр і х і в .  П ісля  цього  першого 
навернення, або, краще кажучи, 

духовного пробудження, людина ще 

не звільнена від спокус і випробувань. 
Але відтоді починається щоденна 

битва і зустріч з правдою свого буття 

перед Богом. Це досягається у такий 
спосіб, що кожного дня намагаюся 

відкинути все, що заважає моєму 
духовному зростанню. 

«Тому, діточки, зважтеся на 

навернення, нехай ваше життя буде 
правдивим перед Богом» (25.07.1996) 

– говорить нам Пресвята Діва в 

одному зі Своїх послань. Нам треба 
невтомно щоденно «контролювати» 

своє серце і свої життєві рішення і 

дороги, якими крокуємо. Це водночас 
прагнення і молитва псалмомівця, 

щоб Господь чував над нами, щоб ми 

бачили правду про себе: «Вивідай 
мене, о Боже, і спізнай моє серце; 

випробуй мене й спізнай мої задуми! І 
подивись, чи є в мені якась лиха 

дорога, і  веди мене дорогою 

давньою» (Пс 139,23-24).  

Дозволити Богові проникнути в 

нас означає бути готовими до зміни 

своєї позиції, своєї поведінки і своїх 
думок. Грецьке слово metanoia 

(навернення, розкаяння) означає 

зм іну  мисле ння .  Наве рне ння 
починається в думках. По-іншому 

думати і розвивати нові і позитивні 

думки. Думки, які відповідають 
Богові. Думки, які походять з Божої 

перспективи і з Божої точки зору. 

Нехай і сьогоднішні слова 
Б о ж о ї  М а т е р і  з а о х о ч у ю т ь  і 

стимулюють нас до вирішальних 
кроків на шляху навернення і ведуть 

божими дорогами і Божими думками.  

Помолімось: Діво Маріє, 
звертаємося до Тебе, бо Ти наша 
Мати. Тобі, Маріє, що ходила 
Божими доро гами ,  на яких 
розважала про всі слова і випадки, 
пов’язані з Твоїм Сином Ісусом, хочу 
відкрити своє серце, щоб Ти навчила 
мене вірити, надіятися і любити 
Ісуса та своїх ближніх як самого 
себе. Заохочуй нас, Богородице, щоб 
ми рішуче вступили у цей період 
Посту, щоб ми без страху могли 
стати перед Господом і дозволити 
Йому проникнути у наші серця, щоб 
ми у Божій правді йшли дорогою 
згідно з Його волею. Не переставай 
заступатися за нас перед Своїм 
Сином Ісусом, щоб ми могли серцем 
прийняти дар навернення, який 
Господь дарує нам у цей час 
Великого посту. Нехай цей час не 
буде для нас марним, але хай 
життя наше зацвіте новими 
квітами і принесе плід спасіння для 

нас і для наших ближніх. Амінь.  

 

Отець Любо Куртовіч  

„Вивідай 

мене, о 

Боже, і 

спізнай 

серце моє; 

випробуй 

мене...“  
 

(Пс. 138, 23) 



ДОРОГІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! 
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Послання Діви Марії від 
25.02.2011 допомагає нам у 
розважаннях над Євангельськими 
притчами. Ісус у Своїх притчах 
згадує про сіяча, про польові лілеї, 
про небесних птахів, про світло, 
про паросток зерна… « І багатьма 
такими притчами він проповідував 
їм слово, оскільки вони могли 
зрозуміти. Без притчі не говорив 
він їм; насамоті ж пояснював усе 
своїм учням» (Мк 4,33-34).  

Ми з вами теж учні Ісуса в 
школі Марії. І коли перебуватимемо 
в тиші, то Ісус кожному особисто в 
серці розтлумачить сенс Своїх 
притч. Він посилає до нас Свою 
Матір, щоб допомогла нам тут і 

тепер споглядати і реалізовувати 
все, чого Він від нас хоче. Її слова 
заохочують і допомагають жити 
тим, про що в наших серцях 
промовляє Ісус. В цьому посланні 
Б о г о р о д и ц я  к а ж е  н а м : 
«Прокидається природа, на 
деревах з 'являються перші 
бруньки, які перетворяться на 
чудові квіти і плоди. Я хочу, щоб і 
ви  працювали  над  сво їм 
наверненням і свідчили своїм 

життям, щоб ваш приклад став знаком і 
закликом до навернення для ваших 
ближніх.» Весна завжди пов'язана з 
обробітком землі, щоб доглянутий грунт 
міг дати плоди. Ще у посланні від 

25.04.1985 Пресвята Діва сказала нам: 
«Сьогодні Я хочу сказати вам: почніть 
працювати у своєму серці так само, як 
ви працюєте в полі». Для того, щоб ми 
могли прожити цими весняними 
посланнями Пречистої, важливо 
усвідомити важливість прикладу. Марія 
потребує нас, тому ми не сміємо 
«свідчити про красу квітів і приносити 
фальшиві плоди», не сміємо бути 
фарисеями. Яким буде наше серце, 
такими будуть і люди навколо нас, рано 
чи пізно виявиться правда про наше 
свідчення.  

У цей час Великого посту 
загляньмо ретельно у глибини свого 
серця. З’ясуймо, що треба відкинути, 
змінити у наших стосунках з ближніми. 
Відшукаймо для себе час, щоб бути 
наодинці з Господом, щоб розважати 
над Святим Письмом, щоб постити, 
часто приступати до Євхаристії… 
Живімо щиро посланнями Марії. Вона з 
нами, Вона обіцяє нам – «Я з вами і 
перед Своїм Сином Ісусом молюся за 
ваше навернення».  

Помолімось: Маріє, дякуємо Тобі 
за Твою ніжну Материнську любов, яка 
нам і сьогодні відкриває очі на Царство 
Небесне. Допоможи нам у цей час 
Посту відповідально працювати над 
собою, щоб ми могли свідчити так, як 
Ти того бажаєш. Звіряємося Тобі, 
відкриваємось Тобі у всьому. Маріє, 
хочемо допомагати Тобі у здійсненні 
Божих планів. Укрий нас в Своєму Серці 
і вчини нас Своїми апостолами любові, 
подібними до Тебе. Амінь.  

 

Тереза Гажіова 

Її слова це 

заклик і 

допомога 

жити 

тим, що 

Ісус 

говорить 

серцю 

кожного з 

нас 
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...Особливо Я закликаю вас молитися, бо тільки молитвою 

ви зможете впокорити власну волю та навіть у малому 
розуміти волю Божу. Діточки, своїм повсякденним життям 

ви станете прикладом і засвідчите чи живете поряд з Ісусом, 
чи противитеся Йому та Його волі. Діти, Я хочу, щоб ви 

стали апостолами любові. Через любов, діти, вас пізнають, 
що ви Мої. … 25 березня 1998  

 

...Моліться, і ви зрозумієте, що прикладом свого життя ви 
маєте сприяти загальному спасінню. Дітоньки, Я хочу, щоб люди 

навернулися і бачили в кожному з вас – Мене і Мого Сина Ісуса. Я 
буду просити про вас Бога і допомагати вам ставати світлом. 

Допомагайте іншим, бо в такий спосіб ви рятуєте власну душу...   
25 травня 1996 

...Дорогі діти, станьте Моїми 

простягнутими руками і своїм прикладом 
наближайте людей до Мого Серця і до 

Серця Мого Сина. ... 25 листопада 2004  

...Я хочу, щоб кожен зважився змінити своє життя і більше працював у 

Церкві. Не на словах і не в думках, а прикладом власного життя радісно 

свідчіть про Ісуса. Ви не можете казати, що навернулися, поки ваше 

життя не стане щоденним наверненням. Щоб зрозуміти, як маєте діяти, 

діточки, моліться, і Бог підкаже вам, що саме потрібно робити і в чому 

маєте змінитися...  25 лютого 1993 

...Я закликаю 

вас, діточки, 
просто зараз 

зрозуміти, хто 
потребує вашої 

допомоги, 
духовної чи 

матеріальної. 

Своїм прикладом, 
діти, ви будете 

відкритими 
обіймами Бога, 

яких так 
потребує 

людство ...  

25 лютого 1997 



 

Коли когось любимо, то докладаємо        

максимум зусиль, щоб зустріти цю особу і       

перебувати з нею. Любов – це шлях до іншої   

людини, вона надихає нас ставати подібними до 

коханих. Так і стається, що особа, часто           

несвідомо, уподібнюється у всьому до того, кого 

любить, прагне бути близько до свого обранця. 

Коли двоє закохані, то час їм збігає швидше,   

кожна праця і зусилля даються легше.  

Бог любить людину, інакше Він не створив 

би її на Свій образ і подобу. Господь хоче, щоб 

людина у всьому була до Нього подібна. Бог   

любить нас і тому Його любов така вимоглива. 

Ісус вимагає від нас бути милосердними, як 

Отець наш небесний, такими ж святими і         

досконалими, як і Він, і щоб ми любили, як Він 

любить.  

А щоб людина могла досягнути цього ідеалу, 

Бог перемінив Себе в Ісусі Христі на Хліб,      

поживу, щоб стати для людини життям. Христос 

здійснив це Своїм приходом до людей, уподібни-

вшись нам у всьому, крім гріха.  

Марія хоче виховати нас для любові і         

супроводжувати нас у вихованні і зростанні.    

Тому цим посланням закликає нас приходити на 

Службу Божу з Любові до Неї. Вона прагне     

допомогти нам з дня на день уподібнюватися до 

Бога через любов. Наше зростання в любові – це 

Її слава, яку Вона цілком віддає на славу Божу. 

Справа Пресвятої Богородиці не була б         

довершена, коли б Вона не навчила нас любити 

Святу Літургію, бо саме вона є найкращою   

частиною Її школи. Хто любить – знайде час. А 

хто не любить, шукатиме відмовки, щоб не 

прийти.  

Коли хтось не ходить на Службу Божу, то 

втрачає не тільки те, що може здобути, але і те, 

що вже має. Свята Літургія збагачує людину 

Божим багатством, бо тут ми перебуваємо    

одночасно в ролі тих, які люблять і тих, кого 

люблять. Нашим щоденним наміренням може 

стати молитва про те, щоб Господь відкрив нам 

очі на багатство Євхаристійної жертви, щоб 

Вона допомагала нам зростати, як цього хоче 

Він! 

 

«Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте 

їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а   

велика буде ваша нагорода, й будете          

Всевишнього синами, бо він благий для злих і 

невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш 

милосердний. Не судіть, і не будете засуджені; 

простіть, і вам проститься.»  

(Лк. 6:35-37) 

Славко Барбарич OFM: 

«««В ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІ»»» 
 

Стати подібними через любов 

«Дорогі діти! Я хочу сказати всім, хто відвідує цю парафію, що 

для вас настала особлива пора. Влітку ви говорите, що у вас 

багато роботи. Тепер немає роботи в полі, тож працюйте над 

собою! Приходіть на Святу Літургію, бо цей час дано вам як дар. 

Любі діти, багато хто з вас приходить постійно і незважаючи 

на негоду, бо любить Мене і хоче особливим чином виявити Мені 

свою любов. Я чекаю, щоб любов до Мене ви виявили своєю 

участю у Святій Літургії, а Господь не залишить вас без щедрої 

нагороди. Дякую, що відповіли на Мій заклик!»  

(21 листопада 1985)  
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Першим таїнством, яке вводить нас у 
християнське життя і яке відкриває доступ 
до решти таїнств є хрещення.  

Таїнством хрещення ми звільняємося 

від усіх гріхів – як спадкових, так і всіх 
наших особистих, і стаємо Божими дітьми. 
Коли сім’я всиновлює дитину, то вона стає 
повноправним членом родини, а через хре-
щення Бог всиновлює нас, як своїх дітей. 
Стаємо Його дітьми і маємо право на життя 
з Богом тут на землі і згодом у вічності. Хре-
щенням вступаємо до життя Пресвятої 
Трійці і тим стаємо членами Божої родини – 
Церкви; стаємо храмом Духа святого, 
Христовими членами і водночас Його 
співспадкоємцями. Хрещення – це народ-
ження до нового життя у Христі.  

Це таїнство вважається початком 
християнського життя; вхідною брамою до 
життя в Дусі. Хрещення відбувається через 
головний обряд: «хрестити» означає 
«занурити» у воду. Охрещений занурений у 
Христову смерть і через Нього постає як 
«нове створіння» (2 Кор 5,17). Називається 
т е ж  « к у п і л л ю 
в і д р о д ж е н н я  і 
відновленням Святого 
Духа» (Тит 3,5) та 
«світлом», бо охреще-
ний стає «сином 
світла» (Еф 5,8).  

У  С т а р о м у 
Завіті зустрічаємо 
різні прообрази хре-
щення: вода, джерело 
життя і смерті; Ноїв 
ковчег, у якому люди 
вбереглися від потопу; 
перехід через Червоне 
море, яким Ізраїль був 
визволений з єгипетської неволі; перехід 
через Йордан, завдяки якому Ізраїль вступив 
на землю обітовану, образ вічного життя. Всі 
ці прообрази Старого завіту сповнюються у 
Ісусі Христі. Ісус починає своє суспільне 
життя після того, як дав себе охрестити свя-
тому Іванові Хрестителю у Йордані. А після 
Свого воскресіння звертається до апостолів: 
«Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: 
христячи їх в ім’я Отця і Сина і Святого 

Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам 
заповідав. (Мт 28,19-20а). На відміну від 
хрещення Івана, яке було хрещенням 
покаяння на відпущення гріхів, «Ісусовим» 
хрещенням людині уділяється ласка 
переміни.  

Христос у Своєму Воскресінні відкрив 
усім людям джерела хрещення. Отже, вже 
про Свої муки, яких мав зазнати в Єрусалимі, 
говорив як про «хрест», яким мав бути охре-
щений. Кров і вода, що витекли з пробитого 
боку розп’ятого Ісуса, це прообрази хрещення 
і Євхаристії, таїнства нового життя.  

Звичайно таїнство  хрещення 
здійснюють єпископ або священик, а в 
Латинській Церкві також диякон. У разі 
необхідності кожна людина може охрестити, 
лише щоб вона мала намір робити те, що 
робить Церква, і полила воду на голову того, 
що має бути охрещений, кажучи: «Я хрещу 
тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. 
Амінь». 

Хрещення це ласка і дар, який може 
прийняти кожна ще нехрещена людина. 

Хрещення накладає на 

християнина незгладиму 
духовну печать належності 
до Христа. Св. Іриней з 
Л і о н а  г о во р и в ,  щ о 
«хрещення це печать 
вічного життя». Проте не 
можна забувати, що через 
гріх можна втратити благо-
дать хрещення. Для досяг-
нення вічного життя 
необхідна співпраця для 
розвитку ласки хрещення.  

 Усі охрещені, і малі, і 
дорослі, після хрещення 
мають зростати у вірі. Тому 

Церква щороку перед Великоднем практикує 
відновлення хресних приречень. Хрещення 
приводить лише на поріг нового життя. 
Хрещення є джерелом нового життя у Христі, 
з якого починається усе християнське життя. 
Для розвитку благодаті хрещення важлива 
допомога батьків. Це особливий обов'язок 
хрещених батьків, які обов'язково мають бути 
глибоко віруючими, здатними охоче 
допомагати похресникові – дитині чи 

ТТТАЇНСТВОАЇНСТВОАЇНСТВО   ХРЕЩЕННЯХРЕЩЕННЯХРЕЩЕННЯ   



С Т О Р І Н К А  8  

  МАРІЯ ВЕДЕ МЕНЕ  

СВІДЧЕННЯ     ДО ІСУСА  
Вперше я приїхав до Меджугор’я в 2002 

році ще семінаристом, був учасником  
Міжнародного семінару для священиків. Вже 
саме це місце і духовні вправи зачепили мене 
за живе. Тепер, з плином часу, я розумію, що 
це було запрошенням Діви Марії вступити до Її 
школи. Семінаристом я часто приїздив до 
Меджугор’я, щоби вчитися тут молитись сер-
цем, жити в тиші і роздумах, просто і скромно. 
Це був для мене час внутрішнього миру і 
благодаті, який мене переміняв. Цей стан я пе-
реживаю знову і зно-
ву, коли повертаюсь 
сюди, кожне палом-
ництво переживаю як 
покликання в школу 

Марії.  

Вже п’ятий рік 
як я став священи-
ком. На другому році 
священства я відчув 
бажання йти на місії. 
Я був сильно здивова-
ний, що двері так 
швидко відкрилися на 
м о є  п р а г н е н н я 
(зазвичай до місій 
треба довго готувати-
ся). Незадовго прийш-

ла пропозиція – Казахстан. Коли я зважувався 
щодо місії, хоча це було моїм власним 
рішенням, я відчував, що Бог мене благосло-
вить, куди б мене не направили. Я потрапив в 
Атирауську Апостольську Адміністратуру в 
Західному Казахстані, в місто Уральськ. Там 
чекала мене моя нова парафія.  Я приїхав ра-

зом з двома молодими добровольцями.  

 Мене дуже потішило, що Казахстан 
посвячений Цариці миру, Вона – головна покро-

в и т е л ь к а  ц і є ї 
країни. Коли я 
приїхав в Уральськ, 
я відразу помітив в 
церкві статую Діви 
Марії, Цариці миру. 
Саме це  було 
вирішальним, коли з 
багатьох запропоно-
ваних мені міст я 
вибрав саме це 
місце. І тут я служу 

вже третій рік.   

Католицька Церква 
в Казахстані свято 
шанує Діву Марію, 
Ц а р и ц ю  м и р у . 
8.9.2010, від свята 
Різдва Діви Марії, 

дорослому – у його християнському житті. 
Вся церковна спільнота несе частину 
відповідальності за розвиток і збереження 
ласк, отриманих у хрещенні.  

Хрещення це основа спільноти усіх 
християн. Воно абсолютно необхідне для 
спасіння тим, кому звіщається Євангелія і 
які мають можливість приступити до цього 
таїнства.  

Таїнство хрещення для кожної людини 
це неоціненний дар, через який нам 
відчиняється брама до вічного життя. 
Хрещенням нам дарується право на 
величезне багатство! Проте для багатьох 
людей хрещення це лише традиція. 
Папський проповідник Раньєро Канталамеса 
говорить, що хрещення «подібне до 
прекрасного подарункового кошика, який 

ми дістали на початку, в момент свого 
народження у Бозі, але так і не відкрили 
його. Через нашу недбалість він залишається 
закритим… Ми багаті, бо називаємося 
Божими дітьми, Христовими спадкоємцями, 
членами містичного тіла, храмом Святого 
Духа. Ми можемо вповні і повноправно 
жити християнським життям. Але ми про це 

не знаємо. А оскільки не знаємо, то не 
вживаємо свого багатства, а животіємо». 

Цими днями спробуймо разом 
розважити про своє власне хрещення; про 
те, що нам через хрещення даровано і як ми 
живемо своїм християнським життям.  

 

уклала Яна Прудка  

Джерела: Катехизм Католицької 
Церкви 
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почався рік Діви Марії Цариці миру, який про-
голосив єпископ на честь 15-тиліття посвячен-
ня Казахстану Цариці миру і 10-их роковин 
паломницької поїздки  Папи Івана-Павла II в 
Казахстан. Рік Діви Марії буде офіційно завер-
шений в кінці жовтня, місяці Святого Розарію. 
Велику заслугу в цьому має архієпископ Томаш 
Пет. Цей чоловік віри є для мене найкращим 

прикладом.  

Мені подобається, що вже протягом 
кількох років він влаштовує у своїй єпархії без-
перервне поклоніння Пресвятим Дарам  в Ка-
федральному Соборі архієпархії Діви Марії в 

Астані. При-
чому слід зва-
жати, що Ка-
захстан за 
своєю пло-
щ е ю 
( 2 7 2 4 . 9 0 0 
к в . к м )  є 
д е в ’ я т о ю 
країною світу. 
Із загальної 
чисе льност і 
населення (16 
млн.) лише 2% 
к а т о л и к і в . 
Організувати 
2 4 - г о д и н н у 
адорацію в 
таких умовах 
це великий 
героїзм і 
ж е р т в а . 
Кожної ночі 
п р и х о д я т ь 

поклонитися Ісусу в Євхаристії віруючі з якоїсь 
одної парафії, яка часто знаходиться далеко 
від Астани, столиці Республіки Казахстан, 
навіть до кількох сотень кілометрів. Буває, що 
вірні їдуть вночі поїздом до Астани, щоб про-
вести наступну ніч перед Господом в тихому 
поклонінні. В Північному Казахстані є дуже 
цікаве паломницьке місце: Озерне, парафія 
Цариці Миру. Церква там подібна до церкви в 
Меджугор’ї, і хрест такий же, як на горі 
Кріжевац. Кожного року тут відбувається фес-

тиваль молоді для віруючих з Казахстану. 

В цьому році я щодня молюся Святим 
Розарієм, особливо за Казахстан. На наших мо-
литовних зібраннях ми читаємо Розарій з мо-
лоддю і багато говоримо про Діву Марію. 
Цьогоріч я відповідаю за роботу з молоддю, го-
тую чотирьох молодих людей до Таїнства Хре-
щення і трьох - до Святого  Причастя. Кожної 

середи читаємо дев’ятницю до Діви Марії, про-
симо Її за навернення нашої парафії, а кожної 
п’ятниці в нас адорація з молоддю, під час якої 
ми молимося про Боже Милосердя. Останнім 
часом відчуваємо бажання більше молитися за 
єпископа, за нашу Адміністратуру, священиків 
і волонтерів, які там працюють, тому ми поча-
ли кожного четверга молитися в цьому 

наміреннні перед Святими Тайнами.   

Місіонерська служба в Казахстані склад-
на, Слово Боже важко оселяється в людських 
серцях, місіонери часто почувають себе одино-
кими. З мого власного досвіду я знаю, що поча-
ток завжди найважчий. Особисто мені 
найбільше  допомогло те, що я приходив в 
тихій адорації до Ісуса, присутнього в 
Євхаристії. Я люблю молитися Святим 
Розарієм, він завжди додає мені нових сил з 
ентузіазмом продовжувати роботу в справі 

євангелізації цієї країни.    

Самотність переноситься легше, коли 
людина у вірі пам’ятає, що Господь з нею. Кож-
ного разу, коли мені було тяжко, Господь поси-
лав кого-небудь мені на допомогу. Були і такі 
моменти, коли я був тільки з Ним і з Ним пере-
живав самотність. Коли Господь призиває вас 
до конкретної служби, Він завжди дає 
необхідні здібності, силу, не залишає людину 

наодинці зі своїми переживаннями.   

Як священик, останнім часом я 
відчуваю глибоку потребу поклонятися Господу 
в тиші перед Святими Дарами. Я усвідомлюю, 
що священство виходить з Євхаристії і по-
справжньому щасливим священиком може бу-
ти тільки той, хто часто розважає. Через 
Євхаристійного Ісуса священик дуже швидко 
знаходить свій шлях до серця людини, в чому і 

полягає сенс його служіння.  

Я постійно відчуваю, як Діва Марія веде 
мене до Ісуса, присутнього в Євхаристії. Цьому 
мене вчить Меджугор’є. Я вдячний Діві Марії 
за цей великий дар і я надіюся, що ніколи його 

не втрачу.   

       

 о. Петро, місіонер з Казахстану 



НАМАГАЙМОСЯ ЖИТИ ЗА ПОСЛАННЯМИ  

БОГОРОДИЦІ: 
 

 щодня молитись три вервиці 

 постити в середу і п’ятницю 

 щомісяця сповідатись 

 часто брати участь в Літургії,  
причащатись, адорувати Святі 
Тайни  

 молитись за священиків  

 зустрічатись в молитовних групах 
хоча б раз на тиждень 

Духовно ми єднаємося на молитві  

 в першу суботу місяця.  

Якщо можливо, члени групи того дня 
організовують  молитовну зустріч,    

моляться три вервиці, беруть участь у 
літургії, адорують Найсвятіші Тайни, 

читають розважання з часопису. Увесь 
місяць молимось в наміренні,            

надрукованому у часописі 

Молитовні групи збираються раз на тиждень, 
за домовленістю всіх їхніх членів. Ми 
зустрічаємося в сім'ях або в храмах. Зустрічі 
прості: молитва на Вервиці, розважання над Бо-
жим словом, Посланнями, молитви в 
наміреннях Богородиці, за потреби ближніх, 
посвячення себе Непорочному Серцю Марії 

Якщо бажаєте приєднатись до нас у молитві чи отримувати часопис, напишіть на  mail: gospa3@gmail.com   

                 Світло Марії  

СвітлоСвітлоСвітло   МАРІЇМАРІЇМАРІЇ   
„Приносити Ісуса - світло Марії - кожному людському серцю“   

ХТО МИ?  
«Світло Марії» - це молитовна 

спільнота, члени якої хочуть йти  

дорогою святості, котрою нас в ці 

часи  веде Пресвята Діва Марія. 

Свідченням свого життя вони хо-

чуть приносити Ісуса—Світло світу, 

в світлі Євангелія і послань Діви 

Марії для цього світу; обновляти 

життя віри в парафіяльних 
спільнотах. 

За допомогою часопису “Світло Марії” ми єднаємося з моли-

товними групами у східних країнах. Разом з нами моляться 

наші братия і сестри в Росії і в Україні, в Литві, Латвії, 

Молдавії і Білорусі, в Казахстані і 

Таджикистані, Румунії, 

Пакистані, США, 

Індії, Німеччині, 

Австрії, Словаччині і 

Чехії...   

ПЕРША СУБОТА МІСЯЦЯ 

МОЛИТОВНІ ГРУПИ СМ 

 ЧАСОПИС  „СВІТЛО МАРІЇ“ 
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«Дорогі діти! І сьогодні в Моєму серці 

радість. Я хочу подякувати вам за те, що 

ви здійснюєте Мій задум. Кожен з вас важ-

ливий, тому, дітоньки, моліться і радійте 

разом зі М
ною за кожне серце, яке наверну-

лося і стало знаряддям миру на цій землі. 

Молитовні групи мають велику силу, через 

них,  діти, Я можу бачити, як Святий Дух 

діє у світі. Дякую, що відповіли на 

Мій заклик!»  25. 6. 2004. 

.   

Часопис выходить щомісяця з 

грудня 2004 року, після 25-го числа 

кожного місяця, коли Богородиця 

дає Послання. Газета розсилається 

через Інтернет російською, словаць-

кою, українською, английською, 

німецькою, литовською і латиською 

мовами.    



КООРДИНАТОРИ 
Росія  Ольга Князева tel.fax: 0073472771617 

tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru  

knyazev@anrb.ru 

Україна Дуда Мирослав tel:    00380 50 5026414 posmishka@bk.ru 

Литва Danute Totoraytite tel:     00370 52 343 330 mirija3@gmail.com 

Латвія Marite Jakabsone  

Franciska Strode  

tel. mob: 00371 29496878  

tel. mob: 00371 26300819  

bernadet@one.lv  

franciska.strode@inbox.lv  

Молдавія Володимир Надкрени-
цини 

  nadkrenicinii@mail.ru 

Пакистан Feroze Nadeem tel:    0092-053-3607924 christendomvillage@yahoo.com 

Английська мова Jarka Pytelová  jarka.pytelova@gmail.com  

Німецька мова Lenka Marhefková  lenka.marhefkova@gmail.com 

Словаччина Marta Uchalová tel:     00421 905 412040 marta@maria.sk 

Чехія Jana Prudká   jprudka@email.cz 

OГОЛОШЕННЯ 

ВЕЧІРНЯ МОЛИТОВНА ПРОГРАМА З МЕДЖУГОР'Я ОН-ЛАЙН  

Дорогі друзі, хочемо  проінформувати вас про можливість перегляду в режимі он-лайн 
вечірньої молитовної програми з Меджугор'я. Трансляція доступна на сторінці  

www.medjugorje.hr. 

(В верхньому меню справа кликніть на “Multimedia”, потім “Live streaming Medjugorje”, попередньо необхідно 

зареєструватися (ввести своє ім'я, прізвище, країну і адресу електронної пошти).) 

С Т О Р І Н К А  1 1  

МММЕДЖУГОРЕДЖУГОРЕДЖУГОР'''ЄЄЄ      в інтернетів інтернетів інтернеті: : :  

 ОФІЦІЙНА СТОРІНКА МЕДЖУГОР'Я: www.medjugorje.hr 

ІНШІ сторінки: 

 СЛОВАЦЬКА: www.gospa.sk 

 РОСІЙСЬКА: www.medjugorje.ru 

 УКРАЇНСЬКА: www.medjugorje.com.ua  

 ЛАТВІЙСЬКА:  www.medjugorje.lv 

 ЛИТОВСЬКА:  www.medjugorje.lt 

 АНГЛИЙСЬКА: www.medjugorje.net 

 ІНШІ МОВИ : www.medjugorje.ws 

Шановні читачі часопису «Світло Марії»! 

Поширення цього видання без виправлень дозволене і вітається. При копіюванні окремих частин і їх використанні 

в іншому контексті необхідно отримати спеціальний дозвіл в редакції.   

Зв'яжіться з нами за  адресою: gospa3@gmail.com  . 
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