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 ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ    

 25 грудня 2011 року, Меджугор'є  

„ДДДДорогі діти! 

І сьогодні приношу вам на руках Свого Сина Ісуса, щоб 
подарував вам Свій мир. Моліться, дітоньки, і свідчіть, 
щоби в кожному серці запанував не людський, а Божий 
мир, якого ніхто не зможе порушити. Цей мир у серці 
Бог дає тим, кого любить. Усі ви через хрещення в 
особливий спосіб покликані і улюблені, тому свідчіть і 
моліться, щоб стати Моїми простягненими руками до 
цього світу, який прагне Бога і миру.  
Дякую, що прийняли Мій заклик.“ 

  ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ    

 2 січня 2012 року, Меджугор'є  

„ДДДДорогі діти! 

Коли з материнською турботою зазираю у ваші серця, 
то бачу в них біль та терпіння, бачу рани минулого  і 
постійні пошуки; бачу Своїх дітей, які хочуть бути 
щасливими, але не знають, як. Відкрийтеся Отцеві. Це 
дорога до щастя, дорога, якою хочу вас вести. Бог 
Отець ніколи не залишає своїх дітей на самоті, 
особливо в хворобі чи в нещасті. Коли це зрозумієте і 
приймете, будете щасливі і ваші пошуки закінчаться.   
Будете любити і не будете боятися. Ваше життя 
стане надією і правдою, якою є Мій Син. Дякую вам. 
Прошу, моліться за тих, кого  Мій Син покликав. 

Розважання для 
молитовних груп 
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РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

Діва Марія не є якоюсь абстракт-
ною і далекою небесною істотою—Вона 
реальна і близька Мати.  Багато з нас 
особливо відчули це у Меджугор’ї про-
тягом минулих тридцяти років Її яв-
лінь. Пречиста Діва пройшла життєвий 
шлях такий подібний до нашого. Вона 
промовила Богові своє “так” і добре 
знає, що і ми можемо і потребуємо 
сказати Йому своє “так”, щоб вповні 
відчути Боже життя. Марія від почат-
ку була цілковито відкрита Богові.  Віл 
першого моменту свого існування Во-
на стояла перед Богом, і тому не згаяла 
ні секунди свого життя, ані даних Їй 
Божих дарів. Коли Небес-
ний Отець вирішив спасти 
людину, то “так” Марії ста-
ло відповіддю Богові усьо-
го людства. На прикладі 
Марії бачимо, як має ви-
глядати досконала люди-
на, створена на образ Бо-
жий. Все, що Марія отри-
мала від Творця, отримала 
для інших, для нас. Задля 
нас стала Божою Матір’ю. 
Задля нас з’являється і 
приносить нам Ісуса. Вона 
стоїть між нами та Ісусом 
не для того, щоб нас розді-
лити, а щоб поєднати. Її 
мета—полегшити зустріч 
Бога і людини.  

І сьогодні приношу 
вам на руках Свого Си-
на Ісуса.  

Меджугорські візіонери 
свідчать про те, як Діва 
Марія вперше з’явилася на 
горі Подбрдо з дитятком 
Ісусом на руках.  І цього 
Різдва приходить до нас з 

Ісусом. Перша поява Богородиці з Ди-
тям на руках вміщає у собі увесь сенс Її 
наступних послань і  закли-
ків.  Пречиста Діва не може дати нам 
нічого важливішого і ціннішого за Ісуса 
Спасителя. Вона приносить нам Ісуса, 
веде нас до Нього і хоче, щоб у нас від-
булося Його народження, щоб ми на-
справді відчули, як це знову народити-
ся, відродитися.  

Що означає  народитися знову  як 
християнин? Відповідь на це запитан-
ня знаходимо в євангелії від Івана. Ісус 
говорить з Никодимом, визначним фа-
рисеєм, членом синедріону. Никодим 

НІХТО НЕ ПОРУШИТЬ БОЖОГО МИРУ 
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... Марія стоїть між нами та Ісусом не 
для того, щоб нас розділити, а щоб             

поєднати... 



прийшов до Ісуса вночі, прийшов із 
запитаннями, які хотів Йому постави-
ти. Під час розмови з Никодимом Ісус 
сказав: „Істинно, істинно кажу тобі: 
Коли хтось не вродиться з висоти, не 
бачити йому Божого Царства.” Нико-
дим же йому: “Як може чоловік уроди-
тись, коли вже старий? Чи спромож-
ний же він увійти знову в утробу ма-
тері своєї та й народитись?” Відрік 
Ісус: “Істинно, істинно кажу тобі: Ко-
ли хтось не вродиться з води та Духа, 
не спроможний увійти в Царство Бо-
же. Що народжується від тіла—тіло, 
а що народжується від Духа —дух. Не 
дивуйся, що я сказав тобі: Треба вам 
уродитися з висоти…” (Ів 3, 3 - 7). Ми 
всі маємо потребу у новому народжен-
ні, у переміні серця. Нове народження 
це Божа справа. Народитися знову 
означає відчути відпущення гріхів і 
вступити у новий зв’язок з Богом.  Про 
це нам свідчить і Другий лист до Кори-
нтян: „Тому, коли хтось у Христі, 
той—нове створіння...“  (2 Кор 5, 17a). 

Усі ви через хрещення в особ-
ливий спосіб покликані і улюбле-
ні, тому свідчіть і моліться, щоб 
стати Моїми простягненими ру-
ками до цього світу, який прагне 
Бога і миру.  

Тільки ставши новими створіннями 
з переміненим серцем, будемо здатні 
давати свідчення і духовно народжу-
вати Ісуса в серцях інших людей. Ми 
покликані до цього через хрещення. 
Природним для нашого християнсько-
го покликання є дарувати те, що нам 
дано без нашої участі.  Як сказав Ісус: 
„Даром прийняли, даром давай-
те“  (Мт 10, 8). 

 Дуже багато Бог дає нам через ін-
ших людей. Навіть саму віру ми успад-
кували завдяки вірі тих, що жили до 
нас і які своїм життям свідчили нам 
про віру. Підтвердження і заохочення 
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для того, щоб нас розділити, а щоб             

знаходимо у Листі до Євреїв: „Тож і ми, 
маючи навколо себе таку велику хма-
ру свідків, відкиньмо всякий тягар і 
гріх, що так легко обмотує, і біжімо ви-
тривало до змагання, що призначене 
нам“ (Євр 12, 1). 

Апостол Іван свідчить: „Що було спо-
конвіку, що ми чули, що бачили наши-
ми очима, що оглядали і чого руки наші 
доторкалися, про Слово життя, - а 
життя об’явилось, і ми бачили й свід-
чимо й звістуємо вам життя вічне, що 
в Отця перебувало й нам явилося“ (1 
Ів1, 1-2). 

Ми живемо не тільки тим, що може-
мо збагнути своїм розумом, але і свід-
ченням віри. Потребуємо досвіду віри, 
прожитого нашими батьками, - вони 
вводять нас у життєвий вир. А далі 
вже ми передаємо його далі, з уст в 
уста, з рук у руки, від серця до серця, - 
і завдяки цьому живемо. До цього кли-
че нас Діва Марія. Тоді Бог через нас 
зможе відродити Свого Сина Ісуса у 
людських серцях. А ми зможемо стати 
матерями Ісуса у цьому світі, який 
спраглий Бога і так Його потребує.  

В Листі до віруючих святий Фран-
циск з Ассижу говорить: „Ми Його ма-
тері, коли носимо Його в серці та у 
своєму тілі (пор. 1 Кор 6, 20) з Божою 
ласкою та з чистим і чесним сумлін-
ням; народжуємо Його добрими вчинка-
ми, щоб дати іншим добрий при-
клад“ (пор. Мт 5, 16).  

Під час хрещення  у наше життя за-
писується програма Божого життя. 
прагнення Бога вписано в нас дуже 
глибоко.  Якщо ми чогось чекаємо, то 
воно вже у певний спосіб існує. Ми 
вже маємо те, чого прагнемо. Господь з 
нами — Емануель. Через наше хрещен-

... Туга усього світу за Спа-
сителем  захована в серці 

Марії   
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„Діва Марія була 
рад і сною,  коли    
прийшла з малим 
Ісусом на руках”, - 
розповіла візіонерка 
Марія  Павловіч     
після явління 25  
грудня 2011 і        
передала нам слова 
послання: “І сьогодні 
приношу вам на    
руках Свого Сина  
Ісуса, щоби Він       
дарував вам Свій 
мир .  Мол іться ,      
дітоньки, і  свідчіть, 
щоби в  кожному    
серці запанував не       
людський, а Божий 
мир, якого ніхто не 
зможе порушити...“ 

Різдвяні свята ста-

...Наблизьмося ще більше до Марії, і тоді     
дуже скоро зустрінемо Ісуса... 

 

ня Його життя прищеплене до нашого. 
Ми щасливі і вдячні за те, що прийня-
ли від Бога, але в певні моменти хоче-
мо, щоб ці дари були дієвими і живи-
ми. Туга усього світу за Спасителем за-
хована в серці Марії. Вона відчуває і 
переживає цю тугу найглибше, бо Не-
порочна, бо у Її серці немає жодної пе-
решкоди для Божої любові.  Нехай Во-
на веде нас Своєю надійною материн-
ською рукою і введе у живий зв’язок і 
приятелювання з Ісусом, новонародже-
ним Спасителем світу.  

Помолімось: Діво Маріє, дякуємо 
Тобі за те, що Ти завжди знову          
приходиш. Ти ніколи не приходиш      
сама, але приносиш нам Свого Сина 
Ісуса. Просимо Тебе, як Ти навідала 

Свою родичку Єлизавету, так навідай і 
наші родини, наше життя. Ти у Своєму 
серці та у Своєму непорочному лоні  
носила Спасителя світу. У лоні Єлиза-
вети від радості затріпотів Йоан, тож 
хай і наші серця стрепенуться з радос-
ті від Твоїх Материнських відвідин.   
Нехай і по нас буде видно, що ми Тебе 
зустріли і що відчинили Тобі двері      
наших родин і сердець. Благословенна 
Ти, бо повірила, що сповниться  все те, 
що Тобі сказав Господь. Нехай і наша 
віра буде настільки сильною, щоб ми 
повірили у спасіння, яке Бог дарує нам 
через Тебе. Нехай мир, який Ти нам 
приносиш, запалить наші серця, щоб 
ми стали носіями миру для усіх, кого 
зустрінемо. Амінь. 

о. Любо Куртовіч  



Наша спільна молитовна зустріч відбудеться  

у суботу, 7. 01. 2012. 

Цього місяця будемо молитися за 

РОДИНИ  

і        

ють для нас приводом, щоб розважати 
про народження Ісуса та про Його ду-
ховне народження, яке відбувається 
сьогодні у наших серцях. У вифлеємсь-
кому  вертепі так багато деталей, які         
нерозривно пов’язані з Його народжен-
ням - зірка на небі, ангели, пастушки, 
хлів, ясла... Народження Ісуса не було 
ідилічним. Спробуймо уявити вагітну 
жінку після важкої  дороги, яка стукає 
у зачинені двері. І тут бачить убоге 
брудне місце, де має народитися її   
дитина. Можемо це уявити собі в      
серці, на духовному рівні. Адже це  
Марія, наша Непорочна Мати.  Вона 
прийняла Ісуса, носила Його, привела 
на світ у важких  обставинах. Яку ж 
велику радість Вона відчула, коли   
вперше побачила Свого Сина. Марія 
прагне, щоб і ми прийняли Його з     
такою ж радістю.  

З тою самою радістю Вона дарує 
Ісуса першим пастухам, трьом царям, 
та цілому людству на протязі            
тисячоліть. Як і нам з вами. Марія  
найкраще знає, як нам Ісуса прийняти 
та дарувати його іншим. Тож            
наблизьмося ще більше до Марії, і тоді 
дуже скоро зустрінемо Ісуса. Просімо 
Її, щоб дарувала нам Ісуса для           
лікування наших ран, слабостей,      
непорозумінь, залежностей, щоб повер-
нула нам втрачений усміх і радість.   

У ці дні ми зичимо один одному  
щастя, здоров’я, успіхів, миру, любові.  

Плекаємо надії на краще майбутнє,   
складаємо новорічні плани. Марія деліка-
тно вступає до наших планів і говорить, 
що мир це не “щось”, це не здоров’я, не 
успіх… Мир це не щось, що можна собі 
дозволити або мати.  Вона Сама прино-
сить нам мир, коли повчає: мир—це 
“Хтось”, мир—це Мій Син.   

Як нам осягнути цей мир? Вона      
відповідає нам у посланнях, які дає вже 
тридцять років у Своїх об’явленнях —   
закликом до Євхаристії, до молитви, до 
покаяння, посту, читання Святого    
письма…  Коли житимемо Її посланнями, 
то захочемо, як Вона, обняти та привести 
до Ісуса усе зранене людство.  

Перед нами відкрита чиста книга,   
новий календарний рік. Заповнімо її    
разом з Марією молитвою та ділами     
милосердя. Просімо Її про завзяття і    
відданість у виконанні послань, які нам 
ввіряє – бути Її простягненими руками 
кожен на своєму місці.  

Помолімось: Маріє, Матінко наша, Ти 
кличеш нас: відкрийтеся Отцеві. Ти     
знаєш наші закриті зранені серця.         
Даруємо їх Тобі у цей Різдвяний              
благодатний час. Тобі, Матінко, ввіряємо 
кожну хвилину нового року. Хочемо      
прожити його у Твоєму Непорочному     
Серці, такі маленькі, покірні, цілковито 
покладаючись на Твою допомогу.  Амінь.   

 Тереза Гажіова  
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  БОЖИЙ МИР... 

...Живіть за Моїми                     
посланнями і навертайтеся. 

Бог дозволив Мені бути з        
вами, – збагніть цей дар,   

особливо сьогодні, коли у Мене 
на руках Немовлятко Ісус – 
Цар Миру. Я хочу дати вам 

мир: несіть його у своїх серцях 
і даруйте іншим, поки  мир    
Божий не запанує у світі. 

(25 грудня 2002) 

... Тому сьогодні Я закликаю 
вас: передавайте мир іншим. 
Тільки в Бозі істинний мир. 

Розкрийте свої серця і стань-
те для інших дарувальниками 
миру, щоб вони могли в вас і  

через вас осягнути мир. І тоді 
ви будете  свідчити про Божий 

мир і любов, які Він дає вам. 
(25 січня  2000 ) 

... Моліть Бога дати вам         
істинний мир. Живіть з        
миром у серці, і ви зрозумієте, 
любі діти, що мир – це дар    
Божий. Любі діти, без любові 
ви не можете жити миром. 
Плід миру – любов, а плід      
любові – прощення. Я з вами і     
закликаю всіх вас, діточки, 
прощати, насамперед, у себе в 
родині, і тоді ви зможете 
 прощати всім іншим ...  
(25 січня 1996 ) 

...І сьогодні закликаю вас    
молитися за мир. Моліться 
серцем, дітоньки, і не        
тратьте надії, адже Бог    
любить Своє створіння. Він 
хоче спасти вас, кожного з 
вас, через Мій прихід сюди.  
Закликаю вас на дорогу      
святості ...   
(25 березня 2008) 

...Любі діти, без 
Бога і молитви не 
матимете миру. 
Тому, дітоньки, 
відкрийте свої    
серця, щоб Цар 

Миру народився у 
вашому серці. Лиш 

так зможете     
давати свідчення і 
нести Божий мир 
цьому неспокій-
ному світові...  

(25 грудня 2002) 
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Любов це найкраще, що можна   
подарувати людині. Бо любов є найбі-
льшим даром. Все, що даємо комусь 
чи хтось дає нам, втрачає свою       
цінність в наших очах, якщо це відбу-
вається без любові. Коли нам дістаєть-
ся в дарунок людська любов, наше   
серце живе і розцвітає. А яка ж велика 
радість наповнює людське серце від 
радісної звістки, що Бог дарує нам 
свою любов, про що так особливо     
говорить нам Марія, наша Мати. Вона 
хоче подарувати нам Свою любов.  
Любов винахідлива, вона шукає і зна-
ходить способи, як відкрити очі своє-
му улюбленому, щоб той побачив і 
прийняв її. Тому першою відповіддю 
на любов має бути сигнал, що вона 
прийнята, що її не відкинуто. І вже 
згодом настає черга дієвої відповіді, у 
якій любов виявляється.  

Проте у цьому посланні Діва Марія 
як любляча мати, все ж сумує. Ми, лю-
ди, Її діти не розуміємо Її любові. Наше 
серце закрите, очі не бачать, вуха не 
чують. Що діється з сучасною люди-
ною? - Вона не знає любові. Не здатна 
її прийняти. І це свідчить про страш-
ний діагноз: духовна смерть! Який же 

сильний жаль проймає Богородицю, 
коли бачить Своїх дітей у такому    
стані! Горе настільки велике, наскіль-
ки велика Її любов! Так важко може 
бути тільки матері, коли власні діти не 
знають її,  коли їх серця перед нею  
закриті.   

Сучасна людина перебуває в особ-
ливому стані: чим дальше вона від лю-
бові, тим більше її прагне. Нереалізо-
вані прагнення приводять до відчаю, 
людина замикається в собі і стає все 
нещаснішою. У це замкнуте коло по-
трапляє багато людей. Господь у Своїй 
любові не забув про світ і пропонує 
Себе через Марію. Я впевнений, що 
нам треба тільки молитись, щоб пізна-
ти і серцем прийняти любов Богороди-
ці і Божу любов, прийняти усі Її       
послання та все, що Вона з любов’ю  
нам дарує! Страшно, коли бачиш     
засліплення своїх найближчих, бо це 
ранить найсильніше. І яке щастя, коли 
тобі відкриваються!  

„Було у світі, і світ ним виник - і 
світ не впізнав його. Прийшло до    
своїх, - а свої його не прийняли. Котрі 
ж прийняли його—тим дало право  
дітьми Божими стати“ (Ів 1,10 - 12). 

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

Даю вам свою любов  

«Любі діти! Сьогодні Я хочу дати вам Свою любов. 
 Ви не знаєте, яка велика Моя любов, дорогі діти, 
і не знаєте, як прийняти її. Як тільки Я не         
намагаюся виявити вам її, але ви, любі діти, не 
бачите Моєї любові. Ви не приймаєте Моїх слів    
серцем і не можете зрозуміти Моєї любові. Любі 
діти, прийміть Мене у своє життя, і тоді ви    
зможете прийняти все, що Я говорю вам і до чого 
вас закликаю. Дякую, що відповіли на Мій заклик!» 
(22 травня 1986) 

Славко Барбаріч, OFM 
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Дорогі друзі, минулого року ми разом 
з вами розважали про таємниці великої 
Божої любові, яка в повноті дається нам 
у Церковних таїнствах. У таїнствах ми 
зустрічаємося з живим Богом, не має 
значення:  приймаємо їх самі, чи лише 
присутні під час  служіння. Господь тоді 
виконує Свою обітницю: „Отож я з вами 
по всі дні аж до кінця віку“ (Мт 28, 20). 
Господь через нас, які Його приймають, 
хоче прийти і до наших сучасників і го-
ворить нам: „Хто перебуває в мені, а я в 
ньому, - той плід приносить щедро“ (Ів 
15, 5). Коли насправді зустрінемось з 
живим Богом і приймемо Його, не маємо 
права залишити цей дар тільки для себе, 

бо і святий Яків у своєму листі пише, що 
„віра, коли діл не має, мертва сама в со-
бі“ (Як 2, 17). 

Нас, що пізнали Божу любов, Господь 

покликав, щоб ми йшли та приносили 
плоди добрих справ і щоб плоди ці зо-
сталися. Тому ближчим часом ми з вами 
будемо роздумувати на тему “чесноти”.  

Чеснота - постійна і тверда схиль-
ність робити добро. Вона дозволяє лю-
дині не лише робити добрі вчинки, а й 
також давати від себе те, що є найкра-
ще. Усіма своїми чуттєвими і духовни-
ми силами чеснотлива людина прямує 
до добра; вона живе ним і обирає його у 
своїх конкретних учинках. Чеснотлива 
людина - це така людина, яка добровіль-
но чинить добро. 
Як говорить св. Григорій Нісський: 
«Уподібнитися Богові - ось мета чеснот-

ливого життя».  

     Чесноти поділяються 
на “людські (моральні)” 
та “божі”.  

     Людські чесноти - це 
міцні позиції, сталі схи-
льності, постійне вдоско-
налення розуму й волі, 
які керують нашими вчи-
нками, впорядковують 
наші пристрасті й спря-
мовують нашу поведінку 
згідно з розумом і вірою.  
Моральні чесноти набу-
ваються зусиллями лю-
дини. Чотири чесноти 
відіграють визначальну 
роль. Тому їх називають 
«головними»; усі інші чес-
ноти групуються навко-
ло них. Це: розсудли-
вість, справедливість, 

мужність, стриманість.  «Коли хтось 
любить справедливість, то плоди Її 
трудів - чесноти, бо вона навчає помір-
кованості, розсудливості, справедливос-
ті й мужності» (Муд. 8,7). Під іншими 

ЧЕСНОТИ - ВСТУП 

ЧЕСНОТИ 

„Уподібнитися Богові—ось мета               
чеснотливого життя“.                                  

(св. Григорій Нісський)  
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МІЙ ЧОЛОВІК—ДАР З МЕДЖУГОР’Я 
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литву та Службу Божу. Легковажно 
знайомилася з хлопцями, бо думала, 
що маю бути активніша, щоб нарешті 
мати успіх. Але Господь сильно обері-
гав мене в той час, коли я про Нього 
забула. В результаті моїх старань за-
в’язалося знайомство, що тривало 3 
роки. Я багато молилась, щоб той хло-
пець зі мною одружився, але наші сто-
сунки якось не мали певної мети.  Він 
не збирався тоді одружуватись, і між 
нами постійно були сварки та непоро-
зуміння. В той час я знову почала зве-
ртатись по допомогу до Діви Марії та 
до святих, особливо до святої Терези з 
Лізьє, до святого Леопольда Мандича 
та святого Йосифа. До святого Йосифа 
я молилася за майбутнього чоловіка 
такими словами: „Святий Йосифе, дя-
кую тобі, що я ще не одружена. Свя-
тий Йосифе, ти у Бозі знаєш, хто має 
стати моїм чоловіком. Допоможи мені 
зустрітися з тою людиною.  Дай, щоб 

Я народилася у правдивій католи-
цькій родині. Я найстарша з шести 
дітей, тому змалку любила дітей і у 
глибині душі завжди хотіла мати свою 
сім’ю, люблячого чоловіка та дітей. Я 
була скромною дівчиною, і хлопці на 
мене не надто звертали увагу. Ще в 
середній школі мені дуже подобався 
однокласник, гарний віруючий хло-
пець, який, проте, мною не цікавив-
ся. Я сумувала з того приводу, і вирі-
шила, що виною тому моя замкну-
тість. Я багато молилася за майбут-
нього чоловіка, проте мене опанову-
вала нетерпеливість.  

На другому курсі університету зі 
мною сталися виразні зміни.  В гурто-
житку жила з невіруючими дівчатами 
і намагалася до них пристосуватися. 
Змінилася моя зовнішність, я пофар-
бувала волосся, носила екстравагант-
ний одяг, і, що гірше, занедбувала мо-

назвами ці чесноти оспівані в численних 
місцях Святого Письма. Людські чесно-
ти, набуті вихованням, свідомими вчин-
ками і через постійні зусилля, є очищені 
й вознесені Божою благодаттю.  

Існують три Божі чесноти: віра, на-
дія і любов  Вони формують та оживля-
ють усі моральні чесноти.  Божі чесно-
ти роблять християн здатними до 
життя зі Святою Трійцею, вони влиті 
Богом у душі вірних, щоб зробити їх зда-
тними діяти як Його діти і заслужити 
вічне життя. Їхнім початком, спонукою 
і предметом є Бог, Якого пізнаємо через 
віру, у Якому покладаємо надію і Якого 
любимо задля Нього ж Самого. Божі чес-
ноти є запорукою присутності і дії Свя-
того Духа у здібностях людського духу.   

 Нелегко людині, пораненій гріхом, збе-
рігати моральну рівновагу. Дар спасіння, 
даний через Христа, дає нам необхідну 
благодать для того, щоб постійно бути в 
стремлінні до чеснот. Кожен повинен 
завжди просити світла і сили цієї благо-
даті, приймати святі таїнства, співпра-
цювати зі Святим Духом, іти за Його за-
кликом любити добро й остерігатися 
зла. 

Приймімо слова святого Павла, який 
закликає нас: „Наостанку, брати, усе, 
що лиш правдиве, що чисте, що любе, що 
шанобливе, коли якась чеснота чи що-
будь похвальне, - про те думайте! Бог 
миру буде з вами! “ (Флп 4, 8 - 9). 

уклала Марта Порубска 
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він шанував мене так, як ти шанував 
Ісуса і Марію.“ Моя рідна сестра, мо-
нахиня у Спільноті Родини Діви Ма-
рії, у своїх молитвах постійно доруча-
ла мене опіці Пресвятої Богородиці. 
Справді, саме Мати Божа випросила 
для мене силу розійтися з тим хлоп-
цем. Чудо таки сталося, хоча я дуже 
сильно була до нього прив’язана, не-
зважаючи на наші постійні супереч-
ки.  

Після такого важкого рішення, ко-
ли майбутнє ввижалося мені сумним і 
безнадійним, моя сестра запропону-
вала поїхати до Меджугор’я на зустріч 
нового 2009 року. Я погодилась, і про-
тягом трьох місяців до поїздки усиль-
но молилася до Діви Марії про дар пі-
знати та сповнити Божу волю. Ця по-
їздка до Меджугор’я стала великою 
ласкою. З відкритим серцем я слухала 
слова Терези Гажіової, яка говорила 
нам про нове життя, до якого кличе 
нас Богородиця. Закликає нас жити Її 
посланнями, не забувати про піст  та 
молитву на вервиці. Я не підозрівала, 
що в той час на мене дивиться мій 
майбутній чоловік. Я звернула на ньо-
го увагу аж наступного дня, коли ми 

“випадково” сіли разом у 
переповненому костелі.  
Підкреслюю, мій чоловік 
не подавав виду, що ці-
кавить ся мною. Згодом 
він розповів, що в дусі 
просив Діву Марію дати 
йому знак, чи має він зі 
мною заговорити, а зна-
ком мало стати, якщо я 
коло нього сяду. Я дуже 
здивувалася, коли сусід 
у лавці, на мою думку—
чужинець, раптом заго-
ворив до мене словаць-
кою.  Ми розмовляли, і 

раптом мій майбутній чоловік каже: 
“Моє ім'я Йосиф і я столяр.”   Я заці-
пеніла, бо усвідомила, що це для мене 
знак, адже я молилася до святого Йо-
сифа за свого чоловіка. Наступного 
дня Пресвята Діва знову так дивно 
розпорядилася, що ми опинилися по-
руч під час щорічного явління на По-
дбрдо 1 січня 2010, коли Вона дала 
оце послання: „Ви—Моя радість, ви—
Моя надія. Живіть радісно Моїми по-
сланнями.“ Ці слова нас надихнули. А 
послання ми сприйняли так, ніби во-
но було звернене особисто до нас. Ми 
взяли його за девіз для наших весіль-
них запрошень та як девіз нашого по-
дружнього життя.    

Ми з Йосифом побралися 14 серп-
ня 2010 року, переконані, що одне 
для одного нас вибрала Діва Марія. А 
на закінчення хочемо поділитися ве-
личезною радістю — 5 червня 2011 в  
нас народилася Анна Марія, саме в 31 
день народження Йосифа. Дякуємо 
Тобі Діво Маріє, Матінко наша, Цари-
це миру.  

Вероніка Гажіова, Словаччина 
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Запрошуємо вас на: 

 

� 19 Міжнародну 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 

МЕДЖУГОР’Є 

ДОРОГІ ДРУЗІ,  

МОЛИМОСЬ, ЩОБ НОВИЙ 2012 РІК БУВ ДЛЯ ВАС           
ЩАСЛИВИМ ТА БЛАГОДАТНИМ,  

НЕХАЙ ЦАРИЦЯ МИРУ ПРОВАДИТЬ  І  СУПРОВОДЖУЄ  
ВАС ЦІЛИЙ РІК. 

 

СВІТЛО МАРІЇ  
 

ЩОРІЧНЕ ПОСЛАННЯ ДІВИ МАРІЇ, ЦАРИЦІ МИРУ,  

візіонерові Якову Чоло, 25 грудня 2011, Меджугор’є 

„ДДДДорогі діти!  

Сьогодні хочу в особливий спосіб відвести вас і віддати Своєму Синові. 
Дітоньки, відкрийте свої серця і дозвольте Ісусові народитися в вас, бо 
тільки так, дітки, зможете прожити своє нове народження і серцем 

вирушити за Ісусом на дорогу спасіння. Дякую, що прийняли Мій заклик.“ 
 

Під час останнього щоденного явління 12 вересня 1988 року Діва Марія 
пообіцяла Якову Чоло, що він буде мати об’явлення один раз на рік на Різдво. 
Так сталося і цього року. Явління почалося о 15:30 і тривало 11 хвилин. 
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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 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. Контакти 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 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  

ПРО МЕДЖУГОР’Є РІЗНИМИ МОВАМИ: 

КООРДИНАТОРИ 

CMCMCMCMCMCMCMCM 

В
 і
н
т
е
р
н
е
т
і 

Часопис „Світло Марії“ різними мовами можете знайти  
нa www.gospa.sk в рубриці ЧАСОПИС 
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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 брати 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 ро-

ку, після 25-го числа кожного місяця, коли Бо-

городиця дає Послання. Газета розсилається 

через Інтернет російською, словацькою, 

українською, англійською, німецькою, литовсь-

кою 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. 
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