
 

„Дорогі діти! 

Дивлюсь на вас і не бачу радості у ваших серцях. Сьогодні 

хочу дати вам радість Воскреслого, щоб Він вас провадив 

і обняв Своєю любов’ю і ніжністю. Я люблю вас і 

безнастанно молюся перед Моїм Сином Ісусом за ваше 

навернення.  

Дякую, що відповіли на Мій заклик.“ 
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ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 

25 жовтня 2011 року, Меджугор'є  

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 

2 листопада 2011, Меджугор’є  

„Дорогі діти! 

Отець не залишив вас на самоті. Його любов безмежна; ця 

любов приводить Мене до вас, щоб допомогти вам пізнати 

Його і щоб ви усім серцем через Мого Сина змогли кликати 

Його Батьком, щоб стати єдиним народом у Божій родині.  

Але, дітоньки, не забувайте, що у цьому світі ви живете 

не тільки для себе і Я кличу вас не тільки заради вас. Ті, 

хто наслідує Мого Сина, думають про брата у Христі як 

про самого себе і їм невідомий егоїзм. Тому хочу, щоб ви 

були світлом Мого Сина, щоб усім, які не знають Отця —  

усім, що блукають в темряві гріха, відчаю, болі і 

самотності — ви освітили дорогу і своїм життям вказали 

на Божу любов. Я з вами! Якщо відкриєте свої серця, Я 

поведу вас. І знову прошу вас: моліться за своїх пастирів. 

Дякую вам.“ 



РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

Протягом тридцяти років, що 
минули, Мати Божа у Своїх посланнях 
неодноразово говорила і закликала нас 
до радості. Говорила і про умови, які 
дозволяють жити в радості, яку дає нам 
лише Бог. „...Мій Син переміг Своєю 
смертю і воскресінням і кличе вас, щоб 
ви через Мене стали частиною Його 
радості” (25 квітня 2006). В посланні 
від 25 серпня 2008 Марія своїми 
материнськими словами заохочувала 

нас: „Сьогодні Я знову закликаю вас до 
особистого навернення. Будьте тими, 
хто навертається і своїм життям 
свідчить, любить, прощає і приносить 
радість Воскресіння в цей світ, де помер 
Мій Син і де люди не відчувають 
потреби ні шукати, ні відкривати Його 
у своєму житті.” Діва Марія розповідає 
нам про умови радості: „Дорогі діти! 
Моліться безнастанно. Тоді Я зможу 
наділити вас радістю, яку дає Мені 
Господь. Я хочу, любі діти, щоб цією 
милістю ваші страждання змінилися 
на радість. Я ваша Мати, і Я хочу допо-

могти вам. ” (19 червня 1986).  

Богородиця постійно дивиться на 
нас своїм материнським поглядом і у 
цьому посланні говорить нам: „Дивлюся 
на вас і не бачу радості у ваших 
серцях.” Нестача радості у наших 

серцях може виникати з різних причин. 
Щоб досягнути цієї радості, треба 
вірити і прагнути Бога, сердечного 
навернення, радості, яку Воскреслий 
хоче нам дарувати. Всі наші людські 
радості скороминучі. Ми створені для 
Бога, для неба, тобто для повноти 

життя, тому кожного разу, коли 

шукатимемо радості поза Богом, 
знайдемо знищення, порожнечу і 

безглуздість.  

Другою умовою радості є 
звільнення від егоїзму і гріха. Егоїст 
ставить себе і свої потреби на перше 
місце і хоче, щоб Бог і інші йому служи-
ли. Внаслідок такої поведінки виникає 
тривога, критиканство, осуд і відки-
дання. Як часто ми буваємо сумні, бо не 
отримуємо чогось, що собі запланували  
або хочемо мати. Ми засліплені егоїзмом 
і не вміємо радіти тому, що вже маємо. 
Справжня радість походить не з того, 
чим ми володіємо, лише з любові до Бога 
і людини. Ревнощі і заздрість, що хтось 
має якісь дари чи здібності, яких нам 
бракує, відбирають радість з нашого 
серця. Коли нам здається, що ті дари 
якби спрямовані проти нас чи в нас 
відібрані, у серці настає смуток. Звину-
вачуючи інших у своїх бідах, ми 
вступаємо у конфлікти. Бог не може 
звільнити того, хто своїм егоїзмом, 
гордістю, ревнощами чи іншим злом 
спричинив собі смуток і терпіння, якщо 
людина не готова зректися причини 

своїх терпінь. 

Євангеліє це весела, радісна 
звістка. Святе письмо кличе нас до 
радості. У листі до филип’ян святий 
Павло закликає: „Радуйтеся завжди у 
Господі; знову кажу: Радуйтеся! Хай 
ваша доброзичливість буде всім людям 
відома. (Флп 4, 4-5). І це не суб’єктивна 
ні чуттєва радість, це радість справжня, 
об’єктивна, основою якої є Бог і те, що 
Він справді для нас зробив та хоче, щоб 

воно в нас жило.  

Історія людства, сповнена плачем і 

терпінням після скоєного гріха,  
освітлена Божим світлом і радістю, яка 
сильніша за темряву, страждання і 

ПРАГНУ ПОДАРУВАТИ ВАМ 
РАДІСТЬ ВОСКРЕСЛОГО 

...Справжня радість не  
походить з того, чим ми 

вододіємо, лише з любові 

до Бога і людини... 



смерть. Це надія, яка дає нам силу 
залишатися оптимістами і жити з вірою 
у перемогу добра над злом, життя над 

смертю і любові над ненавистю.  

Щоб життя було радісним, крім 
надії потребуємо ще і любові. 
Потребуємо відчувати, що нас люблять і 
любимо ми. Лише той, хто любить і вміє 
любити, зазнає справжньої радості. Діва 
Марія, як Мати, хоче передати нам 
любов і ніжність Воскреслого, щоб ми 
могли жити і свідчити про радість. 
Святий Павло у своєму листі не просто 
закликає нас до радості, він повчає нас, 
як маємо поводитися. Тобто вести себе 
як ті, котрі спасенні і відкуплені і які 

хочуть свідчити про свою радість і діяти 
так, щоб інші в неї повірили. „Хай ваша 
доброзичливість буде всім людям 

Наша спільна молитовна зустріч відбудеться  

в суботу, 05. 11. 2011 

Цього місяця будемо молитися за  

ВІДЧУТТЯ У СЕРЦІ СПРАВЖНЬОЇ РАДОСТІ  

відома”, говорить нам святий Павло. Це 
означає бути толерантними, приємними, 
вміти поступатися. Кожному приємно 
зустріти особу радісну, яка приязна до 
всіх, вміє прощати і просити 
пробачення, не хмуриться, не 
роздратована. Кожен це зрозуміє, коли 

зустріне таку людину. 

Ми не можемо бути радісними 
тільки для себе самих. Радіти означає 
поширювати радість. Ворогом радості є 
не терпіння, а егоїзм і закритість перед 

іншими.  

Помолімось: Діво Маріє, з довірою 
звертаюся до Тебе, Яка сама пережила 
терпіння і болі на цій землі. І всупереч 
цьому радісно взивала: “Величає душа 
моя Господа”. Ти могла танцювати від 
радості, адже Господь був джерелом 
Твоєї радості і основою Твого життя. 
Твій погляд проникає до наших сердець, в 
яких нема радості. Дякуємо Тобі, бо Ти 
хочеш випросити у Свого Сина 
навернення наших сердець, щоби в нас 
знову засвітилася радість. Твій Син і 
наш Спаситель Ісус покликав нас до 
цілковитої радості всупереч усім болям, 
які нам трапляються на цій землі. 
Нехай наші серця відкриються для тої 
радості, яка живе у Твоєму серці, Діво 
Маріє, щоби ми могли жити радісно і 
поширювати радість усім навколо себе. 
Амінь.  

о. Любо Куртовіч 
...Діва Марія як Мати хоче 

передати нам любов і       ні-

жність Воскреслого, щоб ми 

могли жити і свідчити про 

радість... 



обнімає нас у спільноті, як і заповів: „Де 
двоє чи троє зібрані в Моє ім’я, там Я    

серед них“ (Мт 18, 20). 

Зрештою ми покликані приносити  

Ісуса іншим як Марія, не думати лише 
про себе, служити. Перед нами натовпи 

святих, від яких можемо навчатися бути 
радісними християнами. Яким був, для 

прикладу, святий апостол Павло, який  
вірно і ніжно любив Ісуса. Він вчить нас 

служити радісно: “Бог любить того, хто 

дає радо” (2 Кор 9, 7). 

Протягом наступного місяця 

вправляймося в тому, 
щоб інші бачили в 

нас Ісуса. Почнімо 
в ж е  с ь о г о д н і . 

Відважмося, просімо 
Марію про допомогу, 

щоб знову і знову 
навертатися до Ісуса 

— нашої єдиної і 
справжньої радості. 

Стараймося когось 
п о т і ш и т и , 

розвеселити. Будьмо 
вірні в малих проявах 

любові до ближніх. 
Нехай Ісуса буде 

видно в нашій 
усмішці, в наших 

поглядах, жестах, 
рухах, у всьому, що 

робимо.  

Помолімось: Маріє, перебуваючи в 
Твоєму серці, бачимо дальше, можемо 
розпізнати причини нашого смутку.     
Допоможи нам прокинутися для 
молитви, відкинути егоїзм та гріх і з 
любов’ю приймати неприємності.  
Посвячуємо себе Твоєму Серцю; 
допомагай нам у кожному смутку 
навернутися до Ісуса. Маріє, у Твоєму 
серці хочемо вчитися приймати і 
дарувати Ісуса. Приймаючи Ісусові 
обійми, хочемо з Тобою обнімати інших. 

Амінь. 

Тереза Гажіова  

ДОРОГІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! 
Після слів нашої небесної Мами 

“дивлюсь на вас і не бачу радості у     
ваших серцях” відразу слідує і Її 

любляча відповідь: “хочу дати вам 
радість Воскреслого, щоб Він вас 
провадив і обняв Своєю любов’ю і 
ніжністю”. Можемо сказати і так: не 

маємо радості, бо ми далеко від Ісуса. 
Ісус сказав нам: “У мені перебувайте — 
а Я у вас, … Перебувайте в моїй 
любові ... Я казав вам так для того, щоб 
була у вас моя радість і щоб ваша 

радість була повна” (Ів, 15) 

Радість це 

плід єднання з 
Ісусом, життя у 

Й о г о    
п р и с у т н о с т і . 

Марія приносить 
нам Ісуса. Ми 

можемо радіти 
подібно до Йоана, 

я к и й        
возрадувався в 

лоні Єлизавети. 
М а р і я  х о ч е 

подарувати нам 
того правдивого 

Ісуса. Коли ми 
ж и в е м о  Ї ї            

посланнями, Ісус 
обнімає нас і веде  

-  м о л и т в о ю ,      
Святим письмом, дарує Себе живого у 

Євхаристії під час Святої Літургії. Ми 
поклоняємося Йому, як ті царі, що 

перші поклонилися Йому у Вифлеємі.  

Ісус тут, Він нам пообіцяв: „Отож  
Я з вами по всі дні аж до кінця віку.“ (Мт 

28, 20). 

Коли малі і великі терпіння 

приймаємо з любов’ю і з’єднуємо їх з 
Ісусовою жертвою, можемо відчути 

обійми воскреслого Господа. Знаємо, 
що Він усе веде до перемоги, на добро. 

У Святій сповіді Ісус обнімає нас ніжно, 
з любов’ю. Ісус обнімає нас в хвилини 

взаємного прощення. Він провадить і    

...Радість це плід єднання з 
Ісусом, життя у Його        

присутності... 

 



 РАДІСТЬ У БОЗІ... 

...Коли ви досягнете 
єдності з Богом і відчуєте 
спрагу слова Божого, то 
ваше серце, діточки, 
наповниться радістю, і ви 
будете свідчити про 
любов Божу, де б ви не 
перебували...  
(25 січня 1997) 

...Любі діти! Я закликаю вас 
відкритися Богові. Подивіться, як 

розкривається природа, несучи  
життя своїми плодами. Так само і 

вас Я кличу до життя з Богом:         
повністю довірте себе Йому.              

Діточки, Я з вами. Моє бажання —   
безустанно провадити вас до 

життя в радості. Я хочу, щоб кожен 
з вас відкрив радість і любов, які 

існують тільки в Бозі, і які може 
дати один лише Бог. Бог не хоче від 

вас нічого, крім вашої відданості. 
Тому, діточки, з усією серйозністю           

зважтеся прийняти Бога, бо все інше  
скороминуще, і тільки Бог не          

проминає! Моліться, щоб пізнати   
велич і радість життя, які  

дарує Бог...  
(25 травня 1989) 

...Діточки, відкрийте свої 
серця і віддайте Мені все, 
що в них є: радість, 
смуток і будь-який, 
навіть незначний, біль, 
щоб Я все могла віддати 
Ісусові, а Він у Своїй 
безмежній любові спалив 
би ваш біль і перетворив 
його на радість Свого 
Воскресіння...  
(25 лютого 1999) 

...Любі діти! Сьогодні Я        
закликаю вас до відновлення 
 серця. Відкрийтеся Богові і 

довірте Йому свій хрест, усі 
свої труднощі, щоб Бог усе 

перетворив на радість...  
(25 липня 1989) 

...Я закликаю вас до 
решти віддатися 
Богові. Все, чим 
володієте, віддайте в 
руки Бога. Так і тільки 
так у вашому серці буде        
радість. Діточки, 
радійте всьому, що у 
вас є, і за все дякуйте 
Богові, бо це Божий дар. 
Тоді ви зможете 
принести подяку Богові 
за все, що у вас є в 
житті, і відкрити Бога 
у всьому, навіть у 
найменшій квіточці. Ви 
пізнаєте велику 
радість...  
(25 квітня 1989) 



Любов це милість, яка одночасно 

є і плодом нашої співпраці з тою 

милістю. Марія — Мати, і тому завжди 
просто, образно і мудро та глибоко 

повчає, пояснює. Кожна насінина це 
дар. Але щоб квітка перетворилася на 

плід, треба сонця, родючої і життєдайної 
землі, води і постійної уваги людських 

рук. І тільки тоді, коли виконуються усі 
ці вимоги, насінина росте і 

розвивається.  

Так і з любов’ю. Вона є Божим 

насінням у наших серцях. Бог полюбив 
нас ще до того, як ми були створені. 

Полюбив нас вже тоді, коли задумав 
можливість нашого існування. Любив 

нас тоді, коли ще ніхто не міг про нас 
мріяти, ані знати, що Він створить саме 

нас. Ця любов вивела нас з вічного 
небуття. Тому ця любов залишила в 

наших серцях глибокі сліди, але 
залишилась там як насінина. Звідти 

походить це велике прагнення любові, з 
яким ми народжуємось. Воно несе у собі 

закони зростання, яке можна порівняти 
з тим, як із зернятка росте квітка, а з 

квітки зріє плід. Сонцем для росту нашої 
любові є Боже благословення, Божа 

ласка. І як зернина щодня потребує 
сонця, землі і води, так і любов потребує 

Божої ласки. І це для нас є обов’язковим 

законом життя. 

Багато хто у своєму житті стає 

сухим гілляччям або і цілком всохлим 
деревом. В декого любов так і не почала 

рости, бо ще у зародку була засипана 
гріхом, злом світу і власними гріхами. 

Битва проти гріха одночасно є битвою за 
життя. Марія, як Мати любові і Мати 

життя, закликає нас зростати в любові, 
бо це означатиме, що здійсниться Її 

материнське призначення. Відповідати 
на заклик, шукати Божого благословення, 

співпрацювати з милістю, виконувати 
працю з Богом і у Бозі — ось правильна 

відповідь! Зробімо це з любові до себе 
самих! Простягнімо руку співпраці вже 

сьогодні. Одне можна сказати напевно: 

ще не пізно! 

„Слухайте! Ось вийшов сіяч сіяти. 
Коли він сіяв, дещо з зерна впало при 
дорозі, та прилетіло птаство й 
видзьобало його. Інше впало на грунт 
каменистий, де не було землі багато, і 
вмить зійшло, бо земля була не глибока. 
Коли ж зійшло сонце, воно згоріло і, за 
браком коріння, висохло. А інше впало 
між тернину, і зійшла тернина та його 
поглушила, тож воно не дало плоду. Ще 
ж інше впало на добру землю—і дало 
плід, що сходив і ріс; і принесли: те у 
тридцять, те у шістдесят, а те й у сто 
разів більше.“ І додав: “Хто має вуха 

слухати, хай слухає!” (Мк 4, 3-9)  

„„„В ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІ“““   

Зростати в любові 

«Любі діти! Я хочу вас закликати до        
зростання в любові. Квітка не може рости 
без води. Так і ви, любі діти, не можете    
рости без Божого благословення. Необхідно 
день за днем шукати Його благословення,  
щоб зростати і разом з Богом виконувати 
свою роботу. Дякую, що відповіли на Мій  
заклик!» (3 квітня 1986) 

Славко Барбаріч OFM 



Сам Бог є творцем подружжя. 
Покликання до подружжя записане у 
самій природі чоловіка і жінки. Бог, Який  
створив людину з любові, покликав її   
також до любові. Оскільки Бог створив 

людину чоловіком і жінкою, то покликав 
їх до спільного життя і взаємної любові у 

подружжі “Так що вони не будуть більше 
двоє, лиш одне тіло” (Мт. 19,6). І 
благословив їх Бог і сказав їм: «Будьте 
плідні й множтеся, наповняйте землю 
та підпорядковуйте її собі» (Бут. 1,28). 
Святе Письмо стверджує, що чоловік і 

жінка були створені одне для одного: «Не 
добре чоловікові бути самому» (Бут, 2, 
18). Жінка, “плоть від його плоті” (Бут. 2, 
23), представляє таким чином Господа, в 
Якому “допомога наша”. “Так-то полишає 
чоловік свого батька й матір і пристає до 
своєї жінки, і стануть вони одним 
тілом” (Бут. 2,24). 

Подружній союз, у якому чоловік і 
жінка встановлюють спільноту на все 
життя, спрямований своїм природним 
характером для добра подружжя і для  
народжування і виховання дітей: цей   

союз між охрещеними був піднятий   
Христом Господом до гідності таїнства. 
Подружній союз чоловіка і жінки є       

нерозривним: Сам Бог його здійснює: «Що 
Бог злучив, людина хай не розлучає» (Мт. 
19,6).  

Внаслідок первородного гріха 
подружній зв’язок часто зазнає розбрату і 
невірності. Щоб оздоровити рани від 
гріха, чоловік і жінка потребують         
допомоги благодаті, у якій Бог у Своєму 
безконечному милосерді їм ніколи не 
відмовляв. Після гріхопадіння подружній 
стан допомагає перемогти замкнутість у 
собі, самолюбство, пошуки самозадоволення 
і відкритися іншій людині для взаємної 
допомоги і дарування себе. На це вказує 
апостол Павло, говорячи: «Чоловіки, 
любіть своїх жінок, як і Христос полюбив 
Церкву» (Еф, 5,25).  

Таїнство Подружжя означає 
єдність Христа і Церкви. Вона дає 
подружжю благодать любити одне одного 
любов'ю, якою Христос полюбив Свою 
Церкву; благодать таїнства вдосконалює 

таким чином людську любов подружжя, 
зміцнює їх нерозривну єдність та освячує 
їх на шляху до вічного життя.  

У латинському обряді шлюб двох 
католиків відбувається звичайно під час 

Служби Божої. Отже, слушно, щоб       
подружжя засвідчило свою згоду віддати 
себе одне одному через жертву власного 
життя, прилучивши її до жертви Христа 
за Свою Церкву, що присутня у 
євхаристійній Жертві, і, приймаючи 
Євхаристію, споживаючи те саме Тіло і 
Кров Христа, творило “одне тіло” у Христі. 
Належить, щоб майбутнє подружжя 
підготувало себе до відправи шлюбу, 
прийнявши таїнство Покаяння. Оскільки 
шлюб ставить подружжя у публічний стан 
життя в Церкві, то треба, щоб він 
відбувався публічно, під час літургійної 
відправи перед священиком (або        

ТАЇНСТВО ПОДРУЖЖЯ  

ТАЇНСТВА 

“Де черпатиму силу, щоб 
відповідно описати щастя 

подружжя, яке зв'язує Церква, 
Євхаристійна жертва 

скріплює, а благословення 
позначає, ангели 

проголошують, Небесний 
Отець затверджує? ... Ніщо їх 
не розділяє ні духом, ні тілом; 
навпаки, вони справді є двоє в 

одному тілі. Там, де є одне 

тіло, є також один дух” 



уповноваженим свідком Церкви), 
свідками та спільнотою вірних 

Подружжя базується на згоді тих, 
що беруть шлюб, тобто на бажанні 
віддати себе одне одному, взаємно й 
остаточно, з метою жити в союзі вірної й 
плідної любові. Церква вважає взаємне            
вираження згоди між подружжям 

необхідним елементом, “який створює 
подружжя.” Якщо немає згоди, немає 
одруження. Згода полягає у людському 
акті, через який подружжя взаємно 
віддає себе одне одному і приймає одне 
одного: “Беру тебе за свою жінку ... Беру 
тебе за свого чоловіка.”  

Отже, подружні узи установлені 
Самим Богом так, що подружжя, 
укладене і фізично здійснене між 
хрещеними, ніколи не може бути 
розірване. Згода повинна бути виявом 
волі кожного з тих, що беруть шлюб, 
вільним від примусу чи тяжкого 
зовнішнього страху. Якщо цієї свободи 
бракує, то одруження неправочинне. З 
цього приводу (чи з інших причин, які 
унеможливлюють і роблять недійсним 
шлюб) Церква може після вивчення 
ситуації компетентним церковним 
трибуналом оголосити “недійсність 
одруження,” тобто те, що одруження 
ніколи не було.  

Для здійснення мішаного шлюбу 
(між католиком і хрещеним некатоликом) 
потрібний спеціальний дозвіл церковної 
влади. У разі відмінності релігії потрібне 
спеціальне звільнення, яке знімає         
перешкоди до законності подружжя. 
Дозвіл або звільнення передбачають, що 
обидві сторони знають і не виключають 
мети і головних властивостей подружжя, 
як і зобов'язання католицької сторони, 
дане до відома некатолицької сторони, 
стосовно хрещення і виховання дітей у 
католицькій Церкві. У шлюбах, де є різні 
релігії, католицька сторона має особливе 
завдання: “Невіруючий бо чоловік 
освячений жінкою, і невіруюча жінка 
освячена чоловіком віруючим” (1 Кор. 
7,14). 

Таїнству подружжя серйозно 
протирічать: перелюб, полігамія 
(багатоженство), відкидання плідності, 

розлучення. Єдність, нерозривність і 
відкритість до плідності належать до 
сутності подружжя. Полігамія несумісна з 
єдністю подружжя; розлучення розділяє 
те, що Бог з'єднав; відмова від плідності 
позбавляє подружнє життя його 
“найпрекраснішого дару” - дитини. 
Повторне одруження розлучених при        

живому законному членові подружжя   
суперечить задумові і Законові Божому, 
якого навчив Христос. Розлучені не є 
відлучені від Церкви, але вони не можуть 
приймати Євхаристійного Причастя. Вони 
житимуть по-християнськи, особливо    
виховуючи своїх дітей у вірі. 

Церква  допускає  фі зичне 
відокремлення подружньої пари, коли їхнє 
співжиття з певних причин стає            
неможливим. Поки живий один з        
подружжя, інший не може укласти новий 
подружній союз.  

Плідність подружньої любові 
поширюється на плоди морального,       
духовного і надприродного життя, що їх 
батьки через виховання передають своїм 
дітям. Батьки є головними й першими  
ви хо вате л ям и  с во ї х  д і т е й .  У 
християнській родині діти отримують 
перше свідчення віри. Тому родина по 
праву називається «домашньою церквою», 
спільнотою благодаті і молитви, школою 
людських чеснот і християнської любові.  

Бог кличе деяких чоловіків і жінок 
до наслідування Ісуса дорогою дівицтва 
чи целібату задля здобуття Царства            
Небесного.  

Обидва стани - подружжя і 
дівицтво для Царства Божого - походять 
від Самого Господа. 

Пошана дівицтва для Царства 
Божого і християнське розуміння 
подружжя нероздільні і взаємно 
підтримуються.  

Молімось Господу за святі 
подружжя, щоб наші родини були 
насправді домашніми церквами.  

 
з Катехизму Католицької Церкви 

уклала Ленка Мархевкова   



ПЕРЕМОГА ПРЕЧИСТОГО СЕРЦЯ ДІВИ 
МАРІЇ В МОЇЙ РОДИНІ 
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Хочу розповісти вам про чудо, 
яке сталося 12 жовтня цього року. Мене 
звати Валентина, я українка. Я          

народилася в сім’ї, яка була далека від 
Бога, нашого небесного Отця і Його  

Церкви. Ніхто з моїх рідних ніколи не 
приймав жодних таїнств, за винятком 

хрещення. І то лише тому, що “так 
робили всі”. Проте я думаю, що віру в 

Бога у людині ніщо не 
може викорінити, як 
це робилося в безбожні 

комуністичні часи, 

коли люди боялись усіх 

і всього. Всупереч 
цьому страху вони все

-одно хрестили своїх 
дітей. Такою була і 

моя сім’я. Прості 
робітники, які не 
знали нічого, крім 

в а ж к о ї  п р а ц і ,   
постійної турботи про 

добробут родини. На 
ж а л ь ,  д у х о в н и м 

життям ніхто з них не 

переймався.  

Серед моїх близьких і далеких 
родичів ніколи не було побожних 
людей. Ніхто ніколи не ходив до 

церкви. Ніхто не говорив про Бога. І 
коли ми святкували Пасху, то не знали, 

навіщо це робимо… Мама на Великдень 

говорила нам: „Кажуть, Христос 

воскрес.“ І пекла паску… Так само ми 
святкували Різдво, можна сказати, в 

поганському стилі. Новий рік був для 
нас найбільшим святом, на яке чекали 

всі діти і дорослі.  

У вісімнадцять років мені 
пощастило — я змогла поїхати у Спо-

лучені Штати, де у моє життя вступила 

любов Небесного Отця. Для мене було 

великим щастям пізнання правди, що 

Він справді існує, і що Він присутній у  

Своєму Сині Ісусі. Я дізналася про дари, 
які ми отримуємо через Таїнства.      

Зрозуміло, що я від усієї душі хотіла  

розповісти про це усім людям, особливо 
своїм рідним, друзям… Вони цього, на 

жаль, не прийняли; зрештою, вони це 
відкидали. Мої близькі переживали за 

мене, бо я почала жити  інакше і хотіли, 
щоб я повернулася 

до  попереднього      

способу життя.  

 К о л и  я 

дізналася, що можу 
присвятити себе, 

своїх близьких та 
р і д н и х 

Н е п о р о ч н о м у 
Серцю Діви Марії, 

то побачила в 
цьому єдину надію, 

що і ті, кого я 
люблю,  будуть 

схоронені в Її 

Серці. Пречиста 
Д і в а  о б і ц я л а 

кожному, хто буде посвячений Її 
Непорочному Серцю, звільнення і 

вимолене у Її Сина спасіння. Згадую ту 
мить, коли у Меджугор’ї під час адорації 

я посвячувала кожного родича, віддаючи 
одна серце за другим Непорочному 

Серцю Марії і Пресвятому Серцю Ісуса. 

Я так багато молилася! І ось Пречисте 
Серце Марії перемагає в моїй родині—і 

це сталося через горе, не дарма у нас 

кажуть “нема щастя без нещастя.“ 

Місяць тому мені повідомили, що у 
моєї бабусі Раї стався інсульт і вона    

потрапила у реанімацію: паралізувало 
ліву руку і ногу. Я гаряче молилася і  

просила Господа не дати їй відійти без 

сповіді, просила, щоб у ці години агонії і 
болю Його милосердя з особливою силою 

 



торкнулося її душі. Коли я приїхала 

відвідати бабусю, ми з нею багато 
говорили про Ісуса, про Його любов, про 

те, що Він прощає кожному грішникові. 
Ми разом молилися вервицю до Божого 
милосердя, і коли я запитала, чи не хоче 

вона висповідатися, бабуся тут же     
відповіла “так”. Яке велике чудо, адже 

раніше вона і чути про це не хотіла! 
Своїми чудовими синіми очима вона  

дивилася на образ Матері Божої         
Меджугорської і молилась до неї        

словами, які їй підказувало серце. Вона 
присвятила Богородиці свої страждання 
і змирилася з Божою волею. Через два 

дні я приїхала до неї з отцем Андрієм. 
Дивні речі стали відбуватися — вже не 

тільки бабуся, а і дідусь захотів 

висповідатися, а коли священик 

запитав, чи не хотіли б вони                
обвінчатися, дідусь відповів тверде 

“так”, дивлячись на приковану до ліжка 
терплячу бабусю. Вона теж кілька разів 
промовила: “Згідна, згідна…” Це було 

чудо і торжество Пречистого Серця 

Марії.  

Неможливе і відкинуте стало 

реальністю завдяки допомозі нашої 
небесної Мами. І ось я і мій батько 

Олександр стали свідками великого 
таїнства Вінчання, таїнства Любові. 
Вони жили разом 7 років після 

розписки в ЗАГСі. Дід до того був     
одружений, але невінчаний, згодом 

овдовів, бабуся ж майже усе життя 
жила сама. І ось за дозволом єпископа 

Яна Собило просто в їх домі була     
відслужена Меса. Так вперше за       

історію сім’ї відбулася ця велика,  
справді свята подія. Як правдиво    
звучали слова дідуся, коли він дивився 

на свою кохану, зболену Раїсу, і 
промовляв: “Так, я згідний бути з 

тобою в радості і в печалі... Аж до самої 

смерті”. Він тримав її за руку і дивився 

на неї очима закоханого юнака. Його 
не лякали і вже не злякають ніякі 

труднощі. Його серце буде вірним до 
кінця. Якими правдивими були твої 
слова, бабусю, коли і ти дивилася на 

нього очима, повними любові, 
вдячності і щастя, не зважаючи на 

ніякий біль. Це вона — любов, яка не 

боїться труднощів, яка живе у серцях 

до кінця земного життя і до зустрічі на 

небесах.  

Дякую Тобі, Маріє, що на дорогах 
земного життя Ти турбуєшся про 

кожну людину. Дякую за Таїнство   
подружжя, яке Ти вимолила для моїх 

Раїси і Віктора.  

Нехай ця “любов до смерті” стане 
прикладом для багатьох подружніх 

пар, які за щоденними клопотами 
забувають присягу, дану ними на усе 

життя… “Я буду з тобою до кінця”. 
Нехай славиться Пресвяте Серце Ісуса і 

Пречисте Серце Марії! 

 

Валентина Павсюкова, 

Україна  



11 РІЧНИЦЯ „НАРОДЖЕННЯ ДЛЯ НЕБА“  

ОТЦЯ СЛАВКА БАРБАРІЧА 

В листопаді пригадуємо 11 річницю смерті, 

чи краще кажучи „народження для неба“, отця 
Славка Барбаріча, священика, але передусім 

чудової людини, який присвятив своє життя Діві 
Марії і поширенню Її послань з Меджугор’я. 
Кожен, хто хоч раз зустрівся з отцем Славком, 

ніколи про нього не забуде. І хоч вже минуло 11 
років, як він від нас відійшов, його присутність 
між нами і надалі відчутна, але вже в інший спосіб.  

Послання Діви Марії, 25 листопада 2000 

“Любі діти! Сьогодні, коли Небо особливо близько 
до вас, Я закликаю до молитви, щоб через молитву ви 

поставили Бога на перше місце. Діточки, сьогодні Я 
поруч з вами і кожного благословляю Своїм Материн-

ським благословенням, щоб ви були сильними і 
любили кожну людину, яку зустрічаєте у своєму зем-
ному житті, і щоб ви могли передавати людям Божу 

любов. Я радію разом з вами і хочу повідомити, що 
ваш брат Славко народився на Небі і молиться за вас. 

Дякую, що відповіли на Мій заклик!» 

  

Запрошуємо вас на: 

 Зустріч молитовних спільнот в дусі послань Діви Марії з 
Меджугор’я, Латвія, Рига: 12. 11. 2011 

 19 Міжнародна зустріч організаторів паломництв, керівників 
центрів миру і меджугорських молитовних та харитативних 
спільнот : 4 – 8. 03. 2012 

 17 Міжнародний семінар для священиків: 9 – 14. 07. 2012 

 23 Міжнародна зустріч молоді — Младіфест: 1  - 6. 08. 2012 

 13 Міжнародний семінар для подружніх пар: 19 – 22.09. 2012 

 Семінар посту, молитви і тиші (на словацькій мові):  

19 – 24. 02. 2012  
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НАМАГАЙМОСЯ ЖИТИ ЗА ПОСЛАННЯМИ  

БОГОРОДИЦІ: 
 

 щодня молитись три вервиці 

 постити в середу і п’ятницю 

 щомісяця сповідатись 

 часто брати участь в Літургії,  при-
чащатись, 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 роз-

важання з часопису. Увесь місяць  моляться 
в наміренні, надрукованому в номері.  

Молитовні групи збираються раз на тиж-
день, 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 

                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 Пре-
свята Діва Марія. Свідченням свого жит-

тя 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 виходить щомісяця з грудня 2004 року, 

після 25-го числа кожного місяця, коли               

Богородиця дає Послання. Газета розсилається  

через Інтернет російською, словацькою, 

українською, англійською, 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 важ-

ливий, 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. 



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 streaming 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 

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 Надкреницин 

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 
 

АНГЛІЙСЬКА: 

www.medjugorje.net 

НІМЕЦЬКА: 

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.  

ВЕЧІРНЯ МОЛИТОВНА     
ПРОГРАМА ОН-ЛАЙН  

МЕДЖУГОР’Є РІЗНИМИ МОВАМИ: 

КООРДИНАТОРИ 

CMCM 
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Часопис „Світло Марії“ різними мовами можете знайти  
нa www.gospa.sk в рубриці CASOPIS. 
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