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«ДДДДорогі діти!  

Моя молитва сьогодні за вас усіх, хто прагне ласки 
навернення. Стукаєте у двері Мого Серця, проте без надії 
та молитви, у гріхах та без таїнство покаяння перед 
Богом. Зречіться гріха  і вирішуйте, дітоньки, бути 
святими. Тільки так зможу вам допомогти та почути 
ваші молитви і заступатися за вас перед Всевишнім. 
Дякую, що прийняли Мій заклик.“  

 ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ    

 25 травня 2011 року, Меджугор'є  

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ    

 2 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ, МЕДЖУГОР'Є  

„ДДДДорогі діти! 

Хоча Я кличу вас молитися за тих, які не знають   Божої 
любові, але коли б ви заглянули у свої серця, то зрозуміли 
б, що говорю про багатьох із вас.  Відкритим серцем щиро 
себе запитайте, чи прагнете живого Бога, чи хочете Його 
відсунути і  жити на свій розсуд. Огляньтеся навколо себе, 
діти Мої, і подивіться, куди йде світ, який думає все      
зробити без Отця і який блукає в темряві спокус. Я 
пропоную вам світло Правди і Святого Духа. Згідно з 
Божим планом Я з вами, щоб допомогти вам, щоб у ваших 
серцях переміг Мій Син, Його Хрест і  Воскресіння. Як 
Мати, прагну і молюся за вашу єдність з Моїм Сином і 
Його діями. Я тут, вирішуйте! Дякую вам.” 

 

Діва Марія була дуже сумна. Коли говорила Я ПРОПОНУЮ 
ВАМ СВІТЛО ПРАВДИ І СВЯТОГО ДУХА, Мір’яна бачила за  
Богородицею особливе світло.  



РОЗВАЖАННЯ НАД ПОСЛАННЯМИ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

Пречиста Діва Марія не припиняє 
молитися і заступатися за нас. Це 
послання починається з 
найважливішого, за Її словами,  
послання, а саме заклику до 
навернення. Вона найкраще бачить 
духовний стан Своїх дітей, бо дивиться 
на них серцем, сповненим 
материнською любов’ю. І саме тому і у 
цьому посланні звучать слова, які ми 
вже добре знаємо і які вже 
неодноразово чули з Її материнського 
серця. В цих словах чуємо відгомін 
першої проповіді Ісуса: «Покайтесь, бо 
Небесне Царство близько» (Мт 4, 17).  

Я переконаний, ми знаємо, що  
впродовж нашого шляху за Ісусом 
мусимо постійно навертатися і 
обновлятися. Навернення це щоденна 
чинність, зважаючи на слабку людську 
природу, яку треба виправляти. Процес 
навернення та виправлення деяких 
поганих звичок, злих думок та 
пристрастей триває протягом усього 
життя.  

У посланні від 25.11.1998 
Богородиця закликає нас: «...Нехай 
свята сповідь буде першим кроком на 
шляху до вашого навернення, а потім, 
любі діти, зважтеся на святість. Не 
завтра, але сьогодні почніть ваше 
навернення і зважтеся жити у 
святості…»  

І у цьому посланні Божа Мати 
закликає нас серйозно поставитись до 
таїнства покаяння. Без цього 
неможливо розпочати процес 
навернення. Тим не менш,  таїнства не 
є жодними магічними діями, лише 
зустріччю з живою особою Ісуса 
Христа. Сповідь це спроба навернення, 
а навернення це спроба зустрічі. У 

Святому Письмі багато прикладів таких 
спроб, які показували людям нове  
життя у повноті. На жаль, трапляється, 
що і ті найсвятіші та рідкісні 
пережиття можуть перейти у звичку, 
стати поверховими і буденними, і тоді 
сповідь не буде для нас справжньою 
зустріччю, яка оздоровляє, відкупляє і 
обновляє наше життя. Трапляється, що 
вірні сповідаються але не 
навертаються, і тоді це таїнство не 
наповнює людину миром і радістю. І 
тоді ті, яким треба сповідатися, на 
сповідь не приходять, а ті, що 
приходять, роблять це легковажно і 
поверхово.  

Сьогодні багато мовиться про  кризу 
Святої сповіді. Ця криза тісно 
пов’язана з кризою віри. Де слабка 
віра, нема потреби у таїнстві покаяння 
або його не вважають обов’язковим. 
Насправді ніхто не може бути 
щасливим у гріхах. Ніхто не щасливий, 
коли грішить. Кожен відчуває конфлікт 
між тим, чого хоче, і тим, що робить. 
Цей досвід нам описав св. Павло: «Бо, 
що роблю, не розумію, я бо чиню не те, 
що хочу, але що ненавиджу, те роблю. 
Нещаслива я людина! Хто мене 
визволить від тіла тієї смерти? Дяка 
хай буде Богові через Ісуса Христа, 
Господа нашого!» (Рим 7, 15. 24-25).  

ОБЛИШТЕ ГРІХ І ВИБЕРІТЬ 
НАВЕРНЕННЯ  
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Проте Ісус не може нічого 
вдіяти без нас, без        

нашого рішення, наміру і 
готовності   стати по    

Його боці.  



Лише Ісус переміг силу гріха, який 
маємо в своїх членах. Без Нього ми 
безсилі. Проте Ісус не може нічого 
вдіяти без нас, без нашого рішення, 
готовності і наміру стати по Його боці. 
Незважаючи на усі наші гріхи, Бог як 
наш Отець не перестає нас любити і 
кликати, щоб завжди знов відчували, 
що ми Його улюблені діти. Він робить 
це і сьогодні, в наш час, через Матір 
Свого Сина Ісуса.  

Візіонерка Марія Павловіч 
поділилася з нами своїм дуже цікавим 
пережиттям: «Під час молитви я 
бачила, ніби на картині, тричі одну 
квітку. Вперше вона була прекрасна, 
свіжа, барвиста. Я раділа. Потім я 
бачила ту саму квітку закритою; вона 
висохла і втратила свою красу. Мені 
стало сумно. Далі я бачила, як на зів’ялу 
квітку падає  краплина води і вона 
починає розкриватися. Знову я 
побачила її у попередній свіжості і 
красі. Я спробувала зрозуміти, що ця 
картина має для мене означати, але не 
зрозуміла. Тому вирішила запитати у 
Діви Марії під час Її явління. Я сказала 
Їй: «Діво Маріє, що означає те, що я 
бачила під час молитви? Що означає ця 
квітка?» Діва Марія усміхнулася і 
відповіла: «Ваше серце як та квітка. 
Кожне серце прекрасне, повне краси. 
Але коли згрішите, квітка всихає, 
пропадає краса. А та крапля, що впала 
на квітку і оживила її, означає Святу 
сповідь. Коли ви у гріхах, не можете 
собі зарадити; поміч має прийти 
ззовні.»  

Я переконаний, що кожен з нас 
пережив хвилини радості, миру і 
готовності до жертовної любові до 
ближніх. Але бувають хвилини, коли 
відчуваємо, що наше серце знесилене, 
зранене, позбавлене миру і радості.  

Приймімо серйозно цей 
материнський заклик Богородиці до 
навернення, щоб ми знову могли 

С В І Т Л О  М А Р І Ї |  2 0 1 1 / 0 6  | 3 |   

зазнати доброти Отця милосердя і 
добра.  

Помолімось: Благословенна Діво 
Маріє, дякуємо Тобі за Твої материнські 
слова, якими нас і у цьому посланні 
кличеш на дорогу Євангелії і святості. 
Молися з нами і за нас, щоб ми мали 
відвагу і довіру з відкритим серцем 
стукати в двері Твого материнського 
Серця. Випроси нам щире покаяння і 
визнання власних гріхів, щоб ми могли 
відчути всемогутність оздоровляючої 
любові небесного Отця.  

Діво Маріє, Ти покірна Господня 
слугиня. Ти на Собі відчула Божий 
погляд і сила Всевишнього Тебе отінила. 
Велике вчинив Тобі Всемогутній. 
Випроси і для нас, Своїх дітей, щоб ми 
зазнали Божої доброти, величності і 
любові, щоби з дня на день ми могли 
зростати на шляху навернення. Амінь.  

o. Любо Kуртовіч 

...Далі я бачила, як на       
зів’ялу квітку падає        
краплина води і вона        

починає розкриватися. Я  
нову побачила її у           

попередній свіжості і      
красі...  



ДОРОГІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! 

Радісно і з вдячністю готуємося до 
святкування 30 роковин появи Діви 
Марії у Меджугор’ї. 24 - 26 червня 
2011, тобто вже за кілька днів,     
Меджугор’є наповниться вдячними 
мандрівниками з цілого світу.       
Мабуть, ніхто не зможе полічити,   
скільки дивних перемін відбулося тут 
у людських серцях протягом стількох 
років? Меджугор’є називають        по
-різному: і місцем найбільшого   
сучасного духовного відновлення  
світу, і сповідальницею світу, і       
місцем покаяння та навернення…  

Візіонери часто повторюють нам 
слова Пресвятої Богородиці: „Це час 
великих ласк. Використайте цей 
час, поки Я з вами, для вашого 
особистого навернення.“ Оскільки ми     
постановили жити Посланнями Діви 
Марії, то Її сьогоднішнє послання не 
може залишити нас байдужими.    
Читаємо в ньому: „Зречіться гріха  і 
вирішуйте, дітоньки, бути святими. 
Тільки так зможу вам допомогти та 
почути ваші молитви і заступатися 
за вас перед Всевишнім.“ 

Марія вчить нас, які маємо 
виконати умови, щоб прийняти 
ласку   навернення. Її нагадування 
схожі зі словами Ісуса з Євангелії: 

„Kоли,   отже, приносиш на 
жертовник дар твій і там згадаєш, 
що твій брат має щось на тебе, 
зостав там перед жертовником 
твій дар; піди, помирись перше з 
твоїм братом і тоді прийдеш і 
принесеш дар твій.“ (Mт 5, 23 - 24). 
Апостол Яків у своєму листі пише 
конкретно: „Ви б’єтесь і        воюєте. 
Ви не маєте, бо не просите. Ви 
просите, та не одержуєте, бо зле 
просите, щоби розтратити на ваші 
втіхи.“ (Як 4, 2 - 3). 

Цими днями загляньмо щиро у 
свої серця. Не можемо молитись    
серцем, коли в ньому є гріх. Не      
можемо допомагати Богородиці,    
коли наші серця не такі чисті і    
прості, як серця дітей. Вона вчить 
нас, що першим нашим кроком на 
шляху  навернення має бути свята 
Сповідь і постанова жити у святості.  

В п’ятницю 27 травня 2011 Діва 
Марія через візіонера Івана для     
молитовної спільноти переказала такі 
слова: „Дорогі діти, сьогодні хочу вас 
з а к л и к а т и :  ж и в і т ь  М о ї м и 
посланнями, які вам даю, щоб Я 
могла давати вам нові послання.“ A 
це означає   постійно чувати над 
чистотою наших сердець.  

Господь дав нам розум на ужиток 
і свободу приймати рішення. 
Проживаймо мудро кожну мить. 
Розважаймо, що істотне, а що—ні, 
чуваймо. Послання Марії це як 
мудрість притчі про десять дів: „Тоді 
Небесне Царство буде подібне до 
десятьох дів, що взяли свої лямпи й 
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Марія вчить нас, що       
першим нашим кроком на 

шляху  навернення має бути 
свята Сповідь і постанова 

жити у святості.  
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Наша спільна молитовна зустріч відбудеться  

у суботу, 4. 06. 2011. 

Цього місяця будемо молитися  

ЗА НАВЕРНЕННЯ ТИХ, ЩО ЖИВУТЬ У ТЕМРЯВІ ГРІХА. 

вийшли назустріч молодому. П’ять з 
них були нерозумні, а п’ять мудрі. 
Нерозумні взяли з собою світичі, та не 
взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в 
посудинках оливу. Через те, що молодий 
був забарився, всі задрімали й поснули. 
Та опівночі крик залунав: Ось молодий! 

Виходьте йому назустріч! Схопились 
тоді всі ті діви й приготували свої 
світичі. А нерозумні мовлять до 
мудрих: Дайте нам вашої оливи, бо 
наші світичі гаснуть. Мудрі ж у 
відповідь їм кажуть: Щоб часом і нам, і 
вам не забракло—підіть краще до 
продавців та й купіть собі. І от як вони 
пішли купувати, прибув молодий, і ті, 
що були готові, ввійшли з ним у 
весільний покій, і замкнулись двері. 
Нарешті приходять також інші діви й 
кажуть: Господи, Господи, відчини нам! 
А він у відповідь їм мовить: Істинно 
кажу вам: Я вас не знаю. Чувайте, 
отже, не знаєте бо ні дня, ні 
години“ (Mт 25, 1 - 13). 

Діва Марія потребує нашої 
д о п о м о г и ,  В о н а  п р о с и т ь : 
„допоможіть Мені, щоб Я могла 
допомогти вам.“ Чуваймо, як мудрі 
діви з Євангелії, яким відчиняються 
двері неба, і життєвими свідченнями 
допомагаймо відкривати його 
ближнім.  

Помолімось: Небесна Мамо,      
дякуємо Тобі за всі ласки, які для нас 
випрошуєш. І сьогодні укриваємося 
під Твоїм Покровом, прагнемо Тебе 
слухати. Нехай кожен з нас глибоко 
в і д ч у є  Т в о є  М а т е р и н с ь к е 
нагадування. Амінь. . 

Terézia Gažiová 

Проживаймо мудро кожну 
мить. Розважаймо, що     

істотне, а що—ні, чуваймо. 



Запрошуємо вас разом з нами скласти подяку Діві Марії за усі ласки, які ми 

отримали через Її заступництво перед Всевишнім. Наш  малий дарунок,           

дев’ятницю, почнемо молитися разом з парафією Меджугор’я  16 червня 2011. В 

цей час ми, що живемо у Меджугор’ї, щоденно виходитимемо на Подбрдо і так у 

молитві єднатимемось з вами.  

Дев’ятниця складається з відмовляння славних таїнств Вервиці в таких  

наміреннях: 

1 день  – молимось за  візіонерів 

2 день  – молимось за  священиків, які служать у святині Цариці миру  

3 день  – молимось за  вірних парафії Меджугор’є  

4 день  – молимось за  предстоятелів Церкви 

5 день  – молимось за  усіх паломників, які побували у Меджугор’ї  

6 день  – молимось за  усіх паломників, які прибудуть до Меджугор’я 

7 день  – молимось за  здійснення усіх планів, які має Бог через Меджугор’є  

8 день – молимось за   усі молитовні спільноти та центри у світі, які поєднані 

з Меджугор’єм  

9 день  – молимось за  намірення Цариці миру  

25 червня 2011 з великою радістю очікуємо  

30 РОКОВИН ОБ’ЯВЛЕНЬ ДІВИ МАРІЇ У 

МЕДЖУГОР’Ї  

ДЕВ’ЯТНИЦЯ 
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ЗРЕКТИСЯ ГРІХА 
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…Не забувайте, що тут, на землі, 
ви на шляху до вічності і що дім 

ваш – на Небі. Тому, діточки, 
будьте відкритими для Божої 

любові і облиште самолюбство і 
гріх. Нехай ваша втіха буде тільки 
в щоденній молитві, яка відкриває 
Бога. Отже, використовуйте цей 

час і моліться, моліться, 
моліться; в молитві і через 

молитву Бог буде поруч з вами… 
(25 липня 2000)  

…Отець Небесний бажає 
визволити від рабства гріха 

кожного з вас. Тому, діточки, 
 використовуйте цей час і через 

зустріч з Богом у сповіді облиште 
гріх і зважтеся на святість. 

Зробіть це з любові до Ісуса, Який 
відкупив вас Своєю кров’ю, щоб ви 
були щасливі і перебували у мирі. 
Не забувайте, діточки, що ваша 

свобода – це ваша слабкість, тому 
приймайте  Мої послання  

серйозно… 
(25 лютого 2007 )  

…Я закликаю кожного з вас: 
почніть від цього дня жити 

таким життям, якого хоче від вас 
Бог, і чиніть справи милосердя та 

любові. Любі діти, Я не хочу, щоб 
ви, слухаючи послання, одночасно 

чинили гріхи, бо це Мені не             
подобається. Тому, любі діти, Я 

хочу, щоб кожен з вас жив новим 
життям і не руйнував того, що 

Бог у вас творить і вам дарує.. 
(25 березня 1987)  

…Бог посилає Мене до вас із любові, 
щоб Я допомогла вам зрозуміти, 

що без Нього немає ні 
майбутнього, ні радості, і, 

головне – немає вічного спасіння. 
Діточки, Я закликаю вас                 

покинути гріх і прийняти 
молитву – безупинну, таку, щоб у 
молитві вам відкрився сенс вашого 

життя. Бог дає Себе тому, хто 
Його шукає… 

 (25 квітня 1997 )  

… Приходжу сьогодні до вас у  
великій Божій ласці, щоб вести вас 

дорогою покори і спокою.  Перша 
зупинка на цій дорозі,   діти мої, це 
сповідь. Відкиньте свою гордість  і 

припадіть на коліна перед Моїм 
Сином.       Зрозумійте, діти, що 

нічого не маєте і нічого не 
можете.     Єдине, що вам 

належить – це ваш гріх. 
Очистіться і             прийміть 

спокій і покірність. Мій Син міг 
перемогти силою, але вибрав для 

Себе тихість,   покірність і любов. 
Наслідуйте Мого Сина… 

(2 липня 2007) 



На протязі 
1985 року 

Марія двадцять разів говорила   про любов. 
Тобто кожного другого тижня Вона 
говорила про любов. Наприкінці року 
дякує за виконання Її послань та 
висловлює намір і прагнення вести своїх 
дітей (а ми всі Їй належимо) у любові. Тут 
бачимо і материнські слова подяки, і 
учительську рішучість, щоб ми йшли 
дальше. Треба продовжувати      поступ у 
любові, перемагати гріх і більше не 
дозволяти злу забрудити себе. Не     
допустити, щоб будь-що нас розділяло, та 
не дозволяти нікому шкодити життю, як 
Божому дару. Йдеться про безупинний 
поступ, яким людина має іти.  

Немає дня, який би не був дарований 
нам Божою рукою. Немає дня, в якому не 
можна було б чинити добро. Немає дня, в 
якому не можна було б впасти. Але також 
немає дня, у якому не можна б  було 
зазнати ласки прощення. Проживати 
кожен день, як останній, і навпаки, як 
перший, у будь-якому випадку було б 
великою ознакою зрілості. Щоразу 
зустрічати людей, ніби вперше, і 
поводитися з ними так, ніби бачимо їх 
востаннє, і тоді людське серце збагатиться 
великою   внутрішньою свободою.  

Не треба журитися минулими 
труднощами, бо любов може забрати їх від 

нас. Не слід обтяжувати страхом майбутні 
труднощі, бо там, де є любов, немає ні 
страху, ні тривоги. Де любов – там і 
відданість. Треба закінчити один етап і 
розпочати новий актом повного віддання 
себе Божій волі і посвячення Марії, яка 
цього від нас хоче. І це буде добрим 
завершенням, але ще кращим початком.  

«Дякуємо Тобі, о Маріє, за послання, 
якими Ти як Мати милувала нас і говорила 
про любов. Допоможи нам бути добрими 
учнями у Твоїй школі. Навчи нас слухати з 
любов’ю і з дня на день ставати кращими, 
зодягненими в одяг доброти, делікатності, 
покори і любові. Допоможи нам, щоб ніхто 
не знищив нашого одягу миру. Мати, 
посвячуємо себе Тобі. Веди нас до вічної 
благодаті, яка зробила Тебе нашою 
найкращою і найдорожчою Матір’ю. 
Амінь.»   

«Глядіть же, брати, щоб у когось із вас 
не було серця лукавого в невірстві і щоб 
воно не відступило від живого Бога, а, 
навпаки, підбадьорюйте щодня один одного, 
доки триває те «сьогодні», щоб хтось із вас 
не став запеклим через обманство гріха. 
Бо ми стали учасниками Христа, якщо 
додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, 
як на початку, як ото говориться: «Коли 
почуєте сьогодні його голос, не твердійте 
серцями вашими, як то було на місці 
бунту.» (Євр 3, 12-15)  

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

Проповідь на завершення року 

«Любі діти! Я хочу подякувати всім, хто 
почув Мої послання і прожив день Різдва так, 
як Я просила. Сьогодні ви не осквернені гріхом. 
Я хочу вести вас у любові і далі, а тому – 
довірте Мені свої серця. Дякую, що відповіли 
на Мій зклик!»                              
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Славко Барбарич OFM 

С В І Т Л О  М А Р І Ї |  2 0 1 1 / 0 6  



Господь звертається до нас із 
наполегливим запрошенням прийняти 
Його в таїнстві Євхаристії: «Істинно, 
і с ти н н о  к аж у  в ам :  як щ о  н е 
споживатимете Тіла Людського Сина й не 
питимете Його Кров, не матимете 
життя в собі» (Ів 6,53). Щоб відповісти на 
таке запрошення, нам слід приготуватися 
до цієї великої і святої хвилини. Св. Павло 
закликає до іспиту сумління: «Тому, хто 
буде їсти хліб або пити чашу Господню 
недостойно, буде винний за Тіло і Кров 
Господню. Хай, отже, кожний випробує 
себе самого і тоді їсть цей хліб і п'є цю 
чашу. Бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи 
Господнього Тіла, суд собі їсть і п'є» (1Koр 
11,27-29). Той, хто свідомий тяжкого гріха, 
повинен приступити до таїнства 
Примирення перед тим, як причащатися. 

  Східні Церкви, які не є в повному    
сопричасті з католицькою Церквою,       
відправляють Євхаристію з великою       
любов'ю. «Ці Церкви, хоч і відділені, мають 
правдиві таїнства - насамперед через   
апостольське наступництво - Священство і 
Євхаристію, які їх тісно єднають з нами». 
Певне спілкування у таїнствах (іп sасrіs), а 
отже, у Євхаристії, є «не тільки можливе, 
але навіть рекомендоване за сприятливих 
умов і за схваленням церковної влади».  
Церковн і  сп і льноти ,  породжен і 
Реформацією, відділені від Католицької 
Церкви «передовсім через відсутність 
таїнства    Рукоположення, не зберегли 
властивого й повного Євхаристійного 
таїнства». З цієї причини євхаристійне 
співпричастя  з   цими спільнотами не є 
можливим для     Католицької Церкви  

Святе Причастя Тіла і Крові Христа 
збільшує єдність того, хто причащається, з 
Христом, відпускає йому легкі гріхи й 
охороняє від тяжких гріхів. Чим більше ми 
беремо участь у житті Христа і чим більше 
поглиблюємо приязнь з Ним, тим важче 
нам розірвати цю єдність з Ним через 
смертельний гріх. Євхаристія не 
призначена для прощення смертельних 
гріхів. Це належить до таїнства 
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Примирення. Євхаристія - передовсім це 
таїнство тих, що перебувають у повній 
спільності з Церквою.  Оскільки 
зміцнюються узи любові між Христом і 
тим, хто причащається, прийняття цього 
таїнства зміцнює єдність Церкви - 

ТАЇНСТВО ЄВХАРИСТІЇ (2 частина) 

ТАЇНСТВА 

«…Безнастанно поклоняйтеся Святим 
Дарам. Я завжди присутня там, де віруючі 
поклоняються. Поклоняючись, вони 
отримують особливі ласки». (15.03.1984)      
«…Сьогодні Я закликаю вас полюбити 
Святі Дари. Діточки, поклоняючись 
Святим Дарам у своїх парафіях, ви будете 
з’єднані з усім світом. Ісус стане вашим 
Другом, і ви не будете говорити про Нього, 
як про того, кого ледве знаєте. Єднання з 
Ним буде вашою радістю, і ви станете 
свідками любові Ісуса до кожного 
творіння…» (25.09.1995) «…Нехай Свята 
Літургія, дітки, буде для вас не звичкою, 
але самим життям..» (21.01.1998) 
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МАНДРІВКА З ХРЕСТОМ З ЛИТВИ ДО МЕДЖУГОР’Я 

Мандрівку з хрестом, що важить 60 кг, 
литовські вірні задумали у  2000 р. 
Спільнота з 25-30 осіб за благословенням 
місцевих єпископів вирішила протягом 
2000 – 04 років пройти паломницькими 
місцями Литви. У 2003 р. паломники 
додали до попередніх намірень: молитву за 
особисте навернення; за литовську Церкву; 
за місцевості, якими вони проходили; за 
усіх, що живуть у гріху; за мир у серці 
кожної людини; за мир у світі. До цих 
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містичного Тіла Христового.Христос 
повністю і в цілості  присутній в кожному з 
двох видів Причастя. 

Прийняття Євхаристії у Причасті 
приносить як головний плід глибоке 
єднання з Ісусом Христом. Авжеж, Господь 
каже: «Хто їсть Тіло Моє і Кров Мою п'є, 
той у Мені перебуває, а Я - в ньому» (Ів 
6,56). Христос, переходячи з цього світу до 
Отця, дає нам у Євхаристії завдаток Своєї 
слави: участь у святій Жертві уподібнює 
нас із Його серцем, підтримує наші сили 
впродовж нашого земного життя, збуджує 
в нас бажання вічного життя, з'єднує нас із 
Небесною Церквою, святою Дівою Марією і 
з усіма святими.  

Щоб належно приготуватися до 
прийняття цього таїнства, вірні повинні 
дотримуватися посту, приписаного своєю 
Церквою.  Зовнішня постава (рухи, 
вбрання) повинна виражати пошану, 
врочистість і радість цієї хвилини, коли 
Христос стає нашим гостем.  

 Євхаристія зобов'язує допомагати 
вбогим. Щоб прийняти у правді Тіло і Кров 
Христа, віддані за нас, ми повинні бачити 
Христа в найбідніших, у Його братах: «Ти 
скуштував Крові Господа - і не впізнаєш 
навіть брата свого. Ти зневажаєш стіл 
цей, якщо не вважаєш гідним твоєї їжі 
того брата, який був гідний сидіти при цім 
самім столі Господа. Бог звільнив тебе від 
усіх твоїх гріхів і запросив тебе до Свого 
стола. А ти навіть тоді не став 

милосерднішим» (Св. Іван Золотоустий).  
Тому що Христос Сам присутній у цьому 

таїнстві вівтаря, Його належить вшанувати 
культом поклоніння, адорацією. «Святий 
кивот» спочатку був призначений для 
достойного збереження Євхаристії, щоб її 
можна було занести хворим і тим, що не 
були на Службі Божій. Поглиблюючи віру в 
дійсну присутність Христа в Його 
Євхаристії, Церква усвідомила значення 
мовчазного поклоніння Христові, 
присутньому у Святих Дарах. Тому кивот 
займає особливо достойне місце у храмі і 
повинен бути виконаний так, щоб 
підкреслити і виявити правду про дійсну 
присутність Христа в Найсвятішому 
Таїнстві. 

Блаженний Іван-Павло II говорить: 
«Церква і люди дуже потребують 
євхаристійного культу. Ісус нас очікує в 
цьому таїнстві любові. Не шкодуймо часу, 
щоб піти зустріти Його в поклонінні, у 
спогляданні, повному віри і готовому до 
спокутування за тяжкі провини і злочини 
світу. Нехай наша адорація буде 
невичерпна».   

Спробуймо цього місяця більше 
розважати над даром таїнства Євхаристії, 
Святої Літургії, як нас до цього закликає i 
Діва Марія в Меджугор’ї...  

 

З Катехизму Kaтолицької Церкви 
уклала Яна Прудка 
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Ходу супроводжує безперервна молитва – 4 
вервиці, літанія, хресна дорога, споглядання 
і т.п.  Увечері приходять до іншої парафії, де 
їх зустрічають місцеві парафіяни. Усі разом 
відправляють Святу Літургію; паломників 
запрошують на ночівлю до своїх домів або 
надають їм можливість розташуватися в 
школах, спортзалах чи інших місцях. Кожен 
паломник має з собою обов’язкове 
спорядження: постільну білизну, спальник, 
надувний матрац. Все це перевозить автобус, 
який супроводжує їх з одної парафії до 
іншої. Паломники тішаться, коли до них на 
кілька днів пристають місцеві вірні, які 
разом з ними моляться за свої парафії. 
Мандрівників, як правило, усюди сердечно 
вітають. Пригощають їжею, теплими 
напоями, дають можливість помитися. Часто 
вони зупиняються в монастирях. 
Трапляється теж, що їх ніхто не зустрічає. 
Тоді щиро просять священика, щоб прийняв  
на ніч до свого храму хрест, а самі 

намірень додали ще одне—подяку 
Святішому Отцеві Івану Павлу II за його 
відвідання Литви у 1993 р. 

В 2006 р. хрест мандрував до 
Єрусалиму, на Святу землю. Головною 
думкою було поєднати сім Хресних доріг 
Литви з тридцятьма трьома Хресними 
дорогами Європи та Голготою в Єрусалимі. 
У Святій землі паломників дуже сердечно 
привітали францишкани. Храм Гробу 
Господнього був на дві години відданий 
францишканам (храм належить шістьом 
деномінаціям). Францишкани урочисто 
провели паломників з хрестом у супроводі 
пісень, при світлі факелів до храму, де 
відслужили святкову Літургію. Для 
паломників це стало великою ласкою!  

У 2008 р. хрест помандрував дальше. 
Цього разу з Люрду до Шілюви (біля 
Каунасу). Цього року відзначали 150 
річницю явління Діви Марії у Люрді і 400 
річницю явління у Шілюві. Це паломництво 
поєднало дві важливі святині Європи. У 
2010 р. мандрівка з хрестом продовжилася. 
Цього разу група мандрівників прямувала з 
хрестом з Люрду до Фатіми через Сант-Яго 
де Компостера, бо це був рік святого Якова.   

Цього року ми відзначаємо 30 річницю 
явлінь Божої Матері у Меджугор’ї. З ласки 
Святого Духа виникло прагнення відвідати 
цю важливу святиню останніх часів і 
поєднати її з Литвою. Це паломництво, як і 
попередні, благословили литовський 
єпископ С. Тамкявічус та шауляйський 
єпископ Євгеній Бартуліс. У Шауляйській 
діецезії знаходиться Гора хрестів, з якої 24 
червня 2011 розпочнеться хода, яка 
закінчиться  11 вересня 2011 на горі 
Кріжевац, куди буде винесений хрест, який 
вже пройшов через стільки країн! 
Паломники будуть іти  80 днів (до Ватикану 
вони йшли 130 днів, до Єрусалиму 163 дні, 
з Люрду до Шілюви 120 днів). До 
Меджугор’я треба пройти приблизно 2300 
км. Кожного дня проходять 25-40  км, 
зупиняючись у наперед визначених 
парафіях. Щоденна програма виглядає 
приблизно так: щоранку Служба Божа з 
парафіянами, які проводжають паломників 
через свою територію і несуть хрест. 
(Велика радість, коли його несе молодь.) 
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повстання 1831 р. Від 1900 р. хрестів    
ставало все більше і гора стала святинею. Це 
не подобалося совєтській владі. Почалося 
переслідування, нищення гори—вночі        
бульдозерами зносили хрести, дерев’яні     
палили, металеві відправляли на брухт,      
камінні та бетонні клали на дороги в          
асфальт. Це був початок епохи тзв. 
„бульдозерного атеїзму“, КГБ хотіло очистити 
цю місцевість і затопити її водою, але хрести 
щоночі  з’являлися знову… То було диво, бо 
гору пильнувало військо. Очевидно, Бог хотів 
вберегти цю святиню як символ віри та    
відваги литовського народу. В цьому році ця 
святиня поєднається з горою Кріжевац — 
святинею Меджугор’я. Так ми хочемо         
подякувати за всі ласки, які Бог нам вділяє 
через заступництво Цариці миру!  

Бажаємо щасливої і благодатної дороги 
всім паломникам!  

Закликаю усіх, хто хоче приєднатися до 
ходи або в будь-який спосіб допомогти      
паломникам, зв’язатися телефоном з        
провідником спільноти за № 00370 612 
70 610 (Гінтерас) або e-mail на 
piligrimas3@gmail.com.  

Якщо бажаєте стати жертводавцем цього 
паломництва, можете це зробити через 
АВбанк : SWEDBANKAS, р/р LT15 7300 0101 
0493 5162, код банку: BIC-HABALT 22,   
отримувач: асоціація „Pilgrimas“, kód: 
301392532, вулиця Baltikálnio 7-4, Klaipeda. 
Дякуємо усім!  

Дануте, Литва 

підживляються продуктами, які мають на 
всякий випадок в автобусі. На денний 
похід беруть із собою лише необхідне. Не 
страшно, чи падає дощ, чи палить сонце, 
чи дме вітер, - треба пройти заданий 
відрізок. Зазвичай на початку вони мають 
скривавлені ноги, далі ноги звикають до 
взуття і до  асфальту і йдеться вже легше… 
Такі паломництва є великою жертвою. Їх        
організовує член третьої провінції         
францишканів Гінтерас із Клайпеди —    
тихий, скромний, побожний чоловік, який 
наділений сильною волею і чутливо реагує 
на поклики Святого Духа.   

Гора хрестів у Литві.  Гора Юргайчай, 
містечко М’яшкуйчай, є четвертою        
найвищою горою в Шауляї. Зараз на цій 
горі стоїть 56 629 різних хрестів, хрестиків, 
статуй святих, на яких висить безліч       
вервиць.  Кожен хрест чи хрестик має свою 
історію; їх принесли люди не тільки з      
Литви, а й з інших країн. Світ про це місце 
довідався більше після відвідин святішого 
Отця Івана Павла II, коли він на цьому 
місці відслужив Святу Літургію і назвав 
його литовською Голготою. (Тут 
знаходиться   багато хрестів, встановлених 
депортованими, які терпіли за віру у 
в’язницях на     півночі та в Сибірі.) У Литві 
цю гору вважають „символом віри“. 
Поклонялися тут     давно. Від 1977 р. на 
цьому місці щороку в останню неділю 
липня відправляється   Свята Літургія з 
можливістю отримання  повного відпусту 

Перші хрести поставлені тут після      
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Запрошуємо вас на: 
 

• 22. Міжнародний молодіжний фестиваль «Младіфест»                   
1.8.-6.8.2011 

• 12. Міжнародний семінар для подружніх пар    
 21.- 24. 9.2011  

 

• 3 Всеукраїнську молитовну зустріч у Зарваниці: 03-04.09.2011 О
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 МЕДЖУГОР’Є 

УКРАЇНА  
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Лектор семінару— o. Toнчі Матуліч.  
Народився в  1966 році. Є професором моральної теології і соціального вчення Церкви             
Католицького теологічного факультету університету у Загребі.  Teoлогію вивчав у Спліті та     
Загребі. lógiu študoval v Splite a v Záhrebe. Висвячений на священика у 1992 р. У 1995 році склав 
магістерський іспит з моральної теології в Академії Альфонсіана Папського Латеранського     
університету; в 1998 році там же захистив докторат з моральної теології. Закінчив студії в 
галузі біоетики при Інституті біоетики університетської поліклініки Агостіно Джімеллі в Римі; 
в  Інституті етики Йосифа та Рози Кеннеді Джорджтаун у Вашингтоні Д С; в Понтифікальному  
інституті вивчення сім’ї та шлюбу при Папському Латеранському університеті в Римі та в        
Інституті біоетики. Викладає такі предмети: Основи моральної теології II (KTF); Білетика;      
Сексуальна та подружня мораль (KTF); Соціальне вчення Церкви II (KTF); Основи моральної 
теології (Kaтехитичний інститут - KI); Спеціальна моральна теологія (KI). Протягом кількох   
років отець Матуліч бере участь у громадських дискусіях з проблем біоетики. У своїх наукових 
дослідженнях розвиває і пропагує важливість і необхідність міжгалузевого діалогу для             
вирішення проблем біоетики.   

 

 

 

16 MІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ СВЯЩЕНИКІВ  

 з 4 дo 9 липня 2011 у Meджугор’ї  
 

Тема семінара:  
“Священик і таїнство покаяння—сучасні проблеми”  

MEДЖУГОР’Є  
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Як і в минулі роки, парафіяни Меджугорської парафії на час семінару надають житло для 
священиків безкоштовно.   Просимо священиків, які самі забезпечують собі проживання у  
Меджугор’ї через своїх знайомих, повідомити нам прізвище та тел. родини, де вони              
збираються проживати. Тих, хто не має прямих контактів і можливості організувати своє 
проживання, просимо повідомити про це в анкеті. Замість грошового внеску просимо вас  
відслужити 5 Служб Божих в наших наміреннях.  

З собою треба мати: целебрет від церковної влади, альбу та столу, Біблію, малий  
радіоприймач з ФМ-діапазоном та навушниками (для синхронного перекладу).  

Священики, які не мають доступу до Інтернету, можуть не знати про цю міжнародну  
зустріч. Тому просимо усіх організаторів паломництв, керівників молитовних груп і центрів 
миру поширювати інформацію про семінар усіма доступними способами, щоб якнайбільше 
священиків могли долучитися до цієї зустрічі.  Також просимо вас, по можливості,               
допомогти коштами тим священикам, які фінансово не спроможні здійснити таку поїздку. 
Наперед вдячні вам і молимося, щоб Господь і Пресвята Діва Марія благословили вас і ваше 
служіння.  

 
Зголошення можна надсилати на адресу: seminar.marija@medjugorje.hr або на 

факс: + 387 36 651 999 (Marija Dugandžić). 

Священики та семінаристи з України можуть звертатися до 
координаторів:  
 

Марія Небоженко (+380 933 051 380)  

о.Петро (+380 972 485 320; +380 967 323 540) 

Если Вы нуждаетесь в нашей помощи, обращайтесь к нам по тел./факс:  00387 
36 650 004 или на gospa3@gmail.com.           Свет Марии 



 

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,             

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 Божим словом, Посланнями, 
молитви в наміреннях Богородиці, за потреби 
ближніх, посвячення себе Непорочному Серцю 
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 хочуть приносити Ісуса—

Світло світу, в світлі Євангелія і послань 
Діви Марії для цього світу; обновляти 

життя віри в парафіяльних спільнотах. 

. 

ПЕРША СУБОТА МІСЯЦЯ 

МОЛИТОВНІ ГРУПИ СМ 

ЧАСОПИС  „СВІТЛО МАРІЇ“ 

За допомогою часопису “Світло Марії” ми єднаємося 
з молитовними 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...   

Часопис выходить щомісяця з грудня 2004 року, 
після 25-го числа кожного місяця, коли 
Богородиця дає Послання. Газета розсилається 
через Інтернет російською, словацькою, 
українською ,  английською ,  німецькою , 
литовською і латиською мовами.    

Дорогі діти! І сьогодні в Моєму серці 
радість. Я хочу подякувати вам за те, що 

ви здійснюєте Мій задум. Кожен з вас 
важливий, тому, дітоньки, моліться і 

радійте разом зі Мною за кожне серце, яке 
навернулося 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. 
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Якщо бажаєте приєднатись до нас у молитві чи отримувати часопис, напишіть на  mail: gospa3@gmail.com   

                 Світло Марії  
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МММЕДЖУГОРЕДЖУГОРЕДЖУГОР'''ЄЄЄ          

 

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 strea-
ming Medjugorje”, попередньо необхідно зареєструватися (ввести своє 

ім'я, прізвище, країну і адресу електронної пошти).) 

 
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. 

. 

РОСІЯ  
Ольга Князева 

tel.fax: + 7 3472 771 617 
tel.mob: + 7 9174 643 735 

olga_knyazeva@list.ru   
knyazev@anrb.ru 

 

УКРАЇНА 
Дуда Мирослав 

tel. mob: + 380 505 026 414 
posmishka@bk.ru 

 

ЛИТВА 
Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 
mirija3@gmail.com 

 

ЛАТВІЯ 
Marite Jakabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadet@one.lv  

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  
franciska.strode@inbox.lv  

 

МОЛДАВІЯ 
Владимир Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 
Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

НІМЕЦЬКА МОВА 
Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 
 

СЛОВАЧЧИНА 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 
marta@maria.sk 

 

ЧЕХІЯ 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 
 

МЕДЖУГОР'Є 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 
          tel. mob:   + 387 63 682 620 

gospa3@gmail.com 

 

ЛАТИСЬКА: 
www.medjugorje.lv 

 

ЛИТОВСЬКА: 
www.medjugorje.lt 

 

АНГЛИЙСЬКА: 
www.medjugorje.net 

НЕМЕСЬКА: 
www.medjugorje.de 

 

СЛОВАЦЬКА: 
www.gospa.sk 

 

ЧЕСЬКА: 
 www.medju.com 

 

РОСІЙСЬКА:  
www.medjugorje.ru 

 

УКРАЇНСЬКА: 
www.medjugorje.com.ua  

Відповідно до постанови, виданої папою Урбаном VIII і 
проголошенням II Ватиканського собору, автор заявляє, що 
не має наміру випереджувати офіційного рішення Церкви 

про надприродний характер подій та послань, про які 
говориться на цих сторінках. Це право належить до 

компетенції і авторитету Церкви, якій автор повністю 
підкоряється. Такі слова як "об'явлення, чудеса, послання" та 

інші подібні вислови записані зі слів людей.  
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