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“DDDDорогі діти! 

Сьогодні знову закликаю вас до навернення і 

святості. Бог через молитву хоче дати вам 

радість і мир, але ви, дітоньки, ще дуже далекі 

від цього, прив’язані до землі і до земного.                                

Тому закликаю вас: наново відкрийте своє серце            

і погляд на Бога і Його цінності.                                        

І тоді радість і мир запанують у ваших серцях. 

 Дякую, що прийняли Мій заклик.” 
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РОЗВАЖАННЯ  НАД ПОСЛАННЯМ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

І у сьогоднішньому посланні серцем 
відчуваємо материнські слова Діви Марії, 
якими Вона звертається до нас – просто і 
зрозуміло. У Її посланнях звучить Євангеліє 
і заклик до більш правдивого і радісного 
проживання нашого християнського     
життя. У Її словах звучать Ісусові слова і 
Його життя. Перші Ісусові слова, які       
доносить нам Євангеліє, це заклик до     
навернення: «Сповнився час, і Царство  
Боже близько; покайтеся і вірте в 
Євангелію» (Мк 1, 15). 

Ісус закликає до повноти життя,    
змістовного, радісного. Діва Марія і у   
цьому посланні по-материнськи закликає 
до навернення і святості життя, завдяки 
яким зможемо зазнати радості і миру.  

Святий Павло нагадує нам: « Хіба ж не 
знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, 
який живе у вас? Його ви маєте від Бога, 
тож   уже  не   належите  до  себе    самих.»   
(1 Кор 6,19). Ми належимо Христові через 
хрест. Наші думки, дії, прагнення більше 
належать Йому, ніж нам. Тому                
намагаймося повернути Богові те, що    
Йому по праву належить. Якщо будемо 
недбалі у боротьбі з вродженими             
немочами, неорганізованістю чи 
егоїстичними схильностями, тоді те, що у 
нас належить Богові, не буде доторкнуте 
силою освячуючої Божої любові. 

Всі християни належать Христові, і 
тому всі покликані до святості. Святість - 
головне християнське покликання. І немає 
для християнина іншої святості, крім тої, 
що міститься у Євангелії. Ми покликані 
стати тими, для чого створені, Божими  
синами і дочками, тобто Божим образом. 
Ісус залишив нам ідеал та критерій нашої 
святості, а саме – любов. «Люби Господа, 
Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю 
душею і всією думкою твоєю. Люби    
ближнього    твого,    як    себе   самого.»  
(Мт 22, 37,39). 

Хто досконаліше любить Бога, себе і 
ближнього – той ближчий Богові. Любов, 
тобто святість, у християнському житті має   
принести конкретні плоди. Святий Іван  
Золотоустий говорить: «Дереву не досить 
бути живим – воно має принести плід. Не 
досить вийти з Єгипту – треба йти до 
обітованої землі. Марно постити і не мати 
даху над головою, посипатися попелом і 
безперервно плакати, - якщо це нікому не 
приносить користі – нічого ти не вчинив.»  

Поняття святий і святість трохи неясні, 
бо і наше розуміння  благодаті і 
надприродності теж неясне. Якщо людина 
стає святцем, то має перш за все бути   

ЗАКЛИКАЮ ВАС ДО НАВЕРНЕННЯ І СВЯТОСТІ (о. Любо Куртовіч) 

 

...Святий здатний любити 
інших навіть тоді, коли  

вони грішні... 

Zdroj:http://jurajdrobny.blog.sme.sk 
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людиною у всій своїй людськості і 
крихкості. Святі не є надприродними чи 
ефірними істотами з іншої планети, вони з 
такої самої матерії, як і ми. Святість 
збагачує і поглиблює нашу людськість. 
Сам Ісус Христос був найдосконалішою 
людською істотою, яка коли-небудь жила 
на землі. Людська природа у Ньому була 
досконала і в той же час подібна до нашої 
слабкої, терплячої людської природи у 
всьому, крім гріха. Святість не в тому, 
щоб бути менше людьми, але бути людьми 
більше за інших. Тобто бути здатними 
більше дбати про інших, терпіти, 
співчувати, любити, але також і мати    
почуття гумору, радіти та бути вдячними 
за гарне і добре у житті. Божа ласка будує 
нашу людську природу, не пригнічуючи 
наших пристрастей, але лікуючи їх, 
піднімаючи на вищий духовний рівень. 
Особі нашого Господа і Вчителя Ісуса було 
притаманне все людське. У всьому Він  
демонстрував сердечну і доступну 
людськість.  

Справжня святість ніколи не 
здеформує нашої людськості, вона зробить 
нас ще більше людьми, простими і 
відкритими для кожного. Мріяти про 
героїчні чесноти, які мали б нас вивищити 
над іншими, прославили в очах людей, 
означає віддалитися від правди про себе 
та від Бога. Справжня святість це не 
пізнання і переконання, що людина сама 
від себе свята, але пізнання, що лише Бог 
святий. Святі сповнені страхом Божим 
задля Божої святості і величі, яку           
починають вбачати всюди, у інших і   
навколо себе. Так колись писав 
Достоєвський: «Святий здатний любити 
інших навіть тоді, коли вони грішні.»  

Святий прагне чеснотливого життя не 
для того, щоб його вважали чеснотливим і 
святим, але для того, щоб Божа доброта і 
святість ніколи не були затінені його 
егоїзмом. Це дорога від мого «я» до Божого 
«Ти», щоб зі святим Павлом сказати: «Живу 
вже не я, а живе Христос у мені.»  

(Гал 2, 20).  
Ця дорога від  «я» до Божого «Ти» не 

завжди приємна і лагідна, але вона веде до 
того життя, до якого заохочує нас 
Пресвята Богородиця і цим Своїм 
посланням. Послухаймо його серцем і 
вкладім у наше життя Її слова, щоб 
зазнати миру і радості, які Бог хоче нам 
дарувати.  

Молитва:  

Прийми мене, Матінко, Вчителько і 

Царице, Маріє, поміж тих, яких любиш, 

яких живиш, посвячуєш і ведеш у школі 

Ісуса Христа, Божественного Вчителя. Ти 

читаєш в Божому намірі про синів, яких 

Він кличе, і за яких молиться, для яких 

має ласки і дає їм світло і потіху.  Мій 

Вчитель, Ісус Христос, віддав Себе Тобі від 

миті Свого втілення аж до вознесіння на 

небо. І це для мене наука, приклад і 

таємний дар: і я себе так ввіряю у Твої  

руки. Дай мені ласку, Маріє, пізнати, 

наслідувати і все більше любити            

Божественного Вчителя Ісуса, Який є    

Дорогою, Правдою і Життям. Прошу Тебе, 

представ мене Ісусові: я негідний грішник, 

не маю нічого, крім Твоєї рекомендації, щоб 

записав мене до Своєї школи. Просвіти мій 

розум, посиль мою волю, посвяти моє    

серце в цьому році моєї праці, щоби могло 

збагатитися милосердям і щоб я міг вслід 

за святим Павлом промовити:  «Живу вже 

не я, а живе Христос у мені.» 

(Молитва блаженного Джеймсa 
Альберіона). 

...Справжня святість ніколи 
не здеформує нашої 

людськості, вона зробить нас 
ще більше людьми, простими 
і відкритими для кожного... 
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ДОРОГІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! (Тереза Гажіова) 

Наша Матінка Пресвята Богородиця 
знає серця Своїх дітей. І сьогодні Вона   
бачить небезпеку, яка нам загрожує. 
Вона знає, що ми зійшли з вірної дороги, 
гублячись у мирському. У Своїх 
посланнях Діва Марія невтомно кличе 
нас, бо кожен з нас для Неї важливий: 
«Діточки, ви не усвідомлюєте, що Бог дає 
в а м  н е й м о в і р н у  м о ж л и в і с т ь : 
навернутися і жити у мирі і любові. Ви 
такі сліпі і прив’язані до всього 
світського, і думаєте тільки про земне 
життя. Бог послав Мене вести вас у 
життя вічне. Діточки, Я не втомилася, 
хоча бачу ваші серця обтяженими і 
втомленими від усього, що є милістю і 
благодаттю.» (25.10.2006)  

«Дітоньки, Я хочу, щоб кожен з вас 
полюбив життя вічне, бо це – ваше 
майбутнє, і нехай усе земне стане лише 
засобом, що наближає вас до Бога-
Творця. Я з вами так довго, бо ви йдете 
хибним шляхом. Тільки з Моєю 
допомогою, діти, відкриєте очі. Серед вас 

багато тих, хто живе за Моїми 
посланнями і усвідомлює, що перебуває 
н а  шл ях у  до  с вя т ості  т а 
вічності.» (25.01.2009)  

Візіонер Іван говорить: «Коли         
з’являється Діва Марія, разом з Нею на 
землю сходить світло раю». З Марією   
приходить світло. В Її присутності 
бачимо те, чого раніше не бачили, 
знаходимо втрачене. У цьому благодать 
Меджугор’я. Коли житимемо за Її 
посланнями, перебуватимемо з Нею у 
світлі, на вірній дорозі, не заблукаємо.  

У сьогоднішньому посланні 
Богородиця нагадує: «Бог через молитву 
хоче дати вам радість і мир, але ви, 
дітоньки, ще дуже далекі від цього, 
прив’язані до землі і до земного.»  

Ми часто шукаємо щастя не там, де 
треба. Стукаємо, а нам не відчиняють, 
просимо – і не отримуємо. Залишаємось 
сумними, позбавленими миру і радості, 
як той юнак з Євангелії, який питав 
Ісуса: «Учителю благий, що мені 

 

...ми нічого не можемо самі, але разом        
можемо зупинити зло і змінити цей світ... 

Zdroj: http://www.oldpage.domcek.org/ 
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Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу 2. 06. 2012. 

Цього місяця будемо молитися за 

МОЛИТОВНІ ГРУПИ 

...В Її присутності бачимо 

те, чого раніше не бачили, 

знаходимо втрачене.... 

робити, щоб успадкувати життя 
вічне?» Тоді Ісус, поглянувши на нього, 
вподобав його і сказав йому: «Одного тобі 
бракує: піди, продай, що маєш, дай 
бідним, то й будеш мати скарб на небі. 
Тоді прийди і, взявши хрест, іди за мною» 
Той же, зажурений тим словом,    
відійшов геть засмучений, - мав бо 
великі багатства.» (Мк 10, 17.21-22). 

Як нам змінитися? Чуємо відповідь 
Марії – молитвою, відкрийте Богові        
серця… Марія постійно з’єднана з Богом 
у молитві, Вона ніколи від Нього не 
віддалялася, Вона Непорочна. Коли 
молимось разом з Нею, наш погляд і 
серце постійно звернені до неба. «Любі 
діти, Я ваша Мати, і Я закликаю вас у 
молитві наблизитися до Бога, бо Він є 
ваш мир, ваш Спаситель. Тому, діточки, 
не шукайте тимчасових утіх, але 
шукайте Бога. Я молюся про вас і прошу 
Бога за кожного з вас.», - сказала нам 
25.09.1993.  

Цього місяця відзначимо 31 річницю 
явлінь Діви Марії. Будьмо вдячні за 
кожну ласку, отриману завдяки Її 
явлінням у Меджугор’ї. Молімось спільно 
у молитовних групах, в родинах за тих, 
серця яких обтяжені матеріальними 
речами. Допомагаймо одні одним, 
радісно ділімось з іншими тим, що 
маємо. Даруймо, служімо. Марія вчить 
нас, що ми нічого не можемо самі, але 
разом можемо зупинити зло і змінити 

цей світ.  

Помолімось:  

Боже, добрий і милосердний Отче, 
дякуємо Тобі за те, що у Своїй 
безмежній любові кличеш нас до 
навернення і ще не втратив до нас 
терпеливості. В ім’я Твого Сина, 
воскреслого Агнця, просимо Тебе разом 
з Марією, Твоєю покірною слугинею, дай 
нам ласку прийняти поклик до 
навернення, покинути злі дороги і не 
йти за смертоносними обітницями 
цього світу. Дай нам силою Твого 
Святого Духа щоденно перемагати зло 
і гріх у собі та коло себе, і залишатись 
вірними Тобі. Дай нам, Отче, ласку 
довіри, щоб наші турботи про 
матеріальне ніколи не відділили нас від 
Тебе, але щоб у Твоїй мудрості і у 
Твоєму світлі ми жили справедливо у 
цьому світі і зберегли сенс свого 
життя, щоденно розважаючи про 
покликання до вічного життя. 

(отець Славко Барбаріч)  
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ВІДКРИЙТЕ ВАШІ СЕРЦЯ... 

...Я закликаю вас відкритися 
Мені і вирішити навернутися. 
Ваші серця, діточки, ще не до 
кінця відкриті Мені, і тому Я 
знову закликаю вас:  
відкрийтеся молитві, щоб у 
молитві Дух Святий допомагав 
вашому серцю ставати серцем 
із плоті, а не з каменю... 
(25 червня 1996) 

...В цей благодатний час          
Великого Посту Я закликаю вас: 
відкрийте своє серце милостям, 
якими хоче обдарувати вас Бог. 

Не закривайтеся, але 
молитвою і зреченням скажіть 
Богові “так”, і Він подасть вам 

усього рясно. Як земля            
розкривається навесні, щоб  

прийняти насіння і принести 
плід сторицею, так і Отець ваш 

Небесний дасть вам  
усього щедро... 

(25 лютого 2006) 

...Ідіть, сповідайтесь зі своїх 
гріхів, щоб благодать відкрила  

ваші серця; дозвольте їй змінити 
себе. Наверніться, діточки,      

відкрийтеся Богові та Його плану 
щодо кожного з вас...  

(25 лютого 2009) 

...І сьогодні Я знову закликаю 
вас до навернення. Відкрийте 
ваші серця. Час, коли Я з 
вами, – це час милості, 
скористайтеся ним. 
 Скажіть собі:  
«Це час для моєї душі». Я з вами і 
люблю вас безмежною любов’ю... 
(25 квітня 2007)  

...У цей благодатний час, 
коли природа готується          

показати найкращі барви року, 
закликаю вас, дітоньки,         

відкрийте свої серця Богові-
Творцю, щоб перемінив вас і   

формував на Свій образ, щоб усе 
добре, що заснуло у ваших       

серцях, пробудилося до нового 
життя та до прагнення  

вічності... 
(25 лютого 2010) 
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«««В ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІ»»»   
Збагнути безмежну любов  

"Любі діти! Дякую за любов, яку ви Мені 
виявляєте. Ви знаєте, любі діти, що Я 
люблю вас безмежно і щодня прошу Господа, 
щоб Він допоміг вам прийняти любов, яку 
виявляє через Мене. Тому, любі діти, 
моліться, моліться, моліться! Дякую, що 
відповіли на Мій заклик!" 

(21 серпня 1986 р.) 

Славко Барбарич OFM 

Вдячність є особливою чеснотою. 
Вміти сказати «дякую» означає         
прийняти інших і визнати їхню        
цінність для нас та інших людей.      
Вдячність є таким собі цементом, 
яким будуються і зміцнюються 
міжлюдські відносини, відновлюються 
зруйновані мости. Слово «дякую» 
робить щасливим і того, хто його 
вимовляє, і того, до кого воно 
звернене. Вдячність наповнює щастям 
особливо тоді, коли це не просто 
в в і ч л и в і с т ь ,  а  щ и р и й  в и я в      
сердечності. Тобто, перш ніж почнемо 
дякувати за те, що виконано, дякуємо 
за існування особи, за те, що вона є 
для нас даром. Коли радіємо від 
існування інших і починаємо дякувати 
за них, то й інші люди почнуть так 
само діяти щодо нас, тоді життя стане 
радісним і мирним. Так мати радіє за 
дитину, прийняту з радістю. 

Діва Марія дякує за нашу любов і 
цим самим пропонує нам умови для 
щастя і спокою. Вона огортає нас     
безмежною любов’ю, яка виходить за 
межі людського розуміння. Збагнути 
серцем, що нас люблять, означає     
знайти дорогу до найглибшого щастя. 
Це дійсно означає побувати у раю.    

Насправді перебувати в раю це ніщо 
інше, як буквально «купатися» в 
любові, безперервно тішитися іншими 
людьми і дякувати за те, що вони є. 

Діві Марії залежить на нашому 
щасті, тому Вона хоче навчити нас 
бути щасливими. Ми не можемо 
сподіватися, що щастя саме впаде нам 
в руки, ми особисто маємо про нього 
подбати. Богородиця просить Господа, 
який любить нас беззастережно, щоб 
ми зрозуміли ту любов, якою Він нас      
любить, і яку виявляє нам через 
Марію. Марія тричі закликає нас до 
молитви, щоб це могло статися. 

 

«Ми дякуємо Богові завжди за всіх 
вас, коли згадуємо про вас у             
молитвах наших. Маємо в пам'яті 
безперестанку діло вашої віри, 
т р у д  в а ш о ї  л ю б о в и  т а 
терпеливість вашої надії на 
Господа нашого Ісуса Христа перед 
Богом і Отцем нашим, знаючи,  
люблені Богом брати, про ваше     
вибрання, бо наша до вас 
євангельська проповідь була не 
тільки у слові, але і в силі і в Дусі 
Святім та в повнім переконанні»  
(1 Сол 1, 2- 5а). 



С В І Т Л О  М А Р І Ї |  2 0 1 2 / 0 6  | 8 |   

 Розпочинаючи тему Чесноти, у 
січневому номері ми вже згадували, 
що чесноти поділяються на моральні 
(людські) та богословські (Божі). Ми 
вже розглянули чотири головні 
моральні чесноти, на яких ґрунтуються 
усі інші людські достоїнства, тепер же 
будемо розважати над Божими 
чеснотами, які роблять християн 
здатними жити в єдності з Пресвятою 
Трійцею. З-поміж цих чеснот першою 
розглянемо чесноту віри.  

Віра є Божою чеснотою, через яку 
ми віримо в Бога та в усе те, що Він 
нам сказав та об'явив і що Свята 
Церква пропонує нам вірити, бо Він є 
самою Правдою. Оскільки Бог є 
абсолютною і вічною Правдою, то і 
наша віра грунтується на впевненості. 
Повна правда виключає навіть 
найменший признак, відтінок обману. 
Через віру людина вільно, цілковито 
віддає себе Богові.  

Найважливішим прикладом у 
цьому служить нам Діва Марія, про 
Яку свята Єлизавета свазала: 
«Щаслива та, що повірила» (Лк 1, 45). 
Вона повірила тому, що благовістив Їй 
архангел Гавриїл, і цілковито віддала 
себе: «Ось я Господня слугиня: нехай зо 
мною   станеться   по   твоєму   слову!»  
(Лк 1, 38). Вона була віддана Богові у 
вірі протягом усього життя, і постійно 
у цій вірі зростала. Дозволила Богові 
себе вести, вчити, скеровувати. І 
навіть тоді, коли не зовсім розуміла, 
«зберігала всі ці слова у своїм 
серці»   (Лк 2, 51)    та    «роздумувала»   
(Лк 2, 19). Тому віруючий старається 
пізнати і сповнити волю Бога. 
«Праведник    з    віри    буде      жити»  
(Рим. 1,17). Ми знаємо, що Марія 
справді жила з віри. Протягом усього 
життя Господь готував Її до 

найважчих, а для людства — 
найважливіших, хвилин терпіння, 
смерті і воскресіння Її Сина. Тоді Вона 
засяяла як жінка віри. А далі багато 
жінок і чоловіків за Її прикладом у вірі 
жили, росли, вмирали для себе і 
жертвували себе іншим. У листі до 
Євреїв, 11 розділ, наводиться приклад 
віри святих чоловіків і жінок Старого 
Заповіту. І тепер можемо зустріти тих, 
хто своїм словом і життям визнають, 
що насправді належать Христові.  

Учень Христа повинен не тільки 
оберігати віру і жити в ній, а й 
сповідувати її, відважно свідчити про 
неї і поширювати її. Усі повинні бути 
готовими визнавати Христа перед 
людьми і йти за Ним дорогою хреста 
серед переслідувань, яких ніколи 
Церкві не бракує. Служба і свідчення 

ЧЕСНОТА ВІРИ 

ЧЕСНОТИ 

 

...Віра є Божою чеснотою, через 
яку ми віримо в Бога та в усе те, 
що Він нам сказав та об'явив... 
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віри необхідні для спасіння: «Кожний, 
отже, хто визнає Мене перед людьми, 
того і Я визнаю перед Моїм Отцем 
Небесним. Хто ж Мене зречеться перед 
людьми, того і Я зречусь перед Отцем 
Моїм Небесним» (Мт. 10,32-33). Святий 
Петро закликає нас: «Господа Христа 
святіть у ваших серцях, завжди готові 
дати відповідь кожному, хто у вас 
вимагає справоздання про вашу 
надію» (1 Пт 3, 15). Святий Іван взиває 
нас «вірувати в ім'я його Сина Ісуса 
Христа й любити один одного, як він 
дав був нам заповідь» (1 Ів 3, 23), «Бо 
хто не любить брата свого, якого 
бачить, той не може любити Бога, 
якого він не бачить» (1 Ів 4, 20). Віра, 
позбавлена надії і любові, цілком не 
єднає вірного з Христом і не робить 
його живим членом Його Тіла. Святий 
апостол Яків у своєму посланні пише: 
«віра без діл мертва» (Як 2, 26). «Жива 
віра «чинна любов'ю» (Гал. 5,6). 

Віра є даром Божим. Коли Петро 
визнає, що Ісус є Христом, Сином    
живого Бога, Ісус йому говорить, що це 
одкровення не прийшло йому від тіла і 
крові, але від Його Отця, що на небі. 
Божим даром є покликання до віри, 
яке можемо, але не мусимо прийняти. 
Божим даром є також витривати у вірі, 
бо без Бога не можемо «нічого            
чинити» (Ів 15, 5). Дар віри 
залишається в тому, хто не згрішив 
проти неї. Існують різні способи 
грішити проти віри. Добровільний 
сумнів стосовно віри легковажить або 
відмовляється прийняти правдивим те, 
що Бог об'явив і Церква подає для 
вірування.  

Недобровільний сумнів означає 
вагання щодо віри, труднощі 
подолання закидів, пов'язаних із 
вірою, або неспокій, викликаний її 
незрозумілістю. Якщо такий сумнів 
підтримувати добровільно, то він може 
призвести до духовного засліплення. 

Невіра — це легковаження 
об'явленої правди або добровільна 
відмова прийняти її.  

Єресь є впертим запереченням 
після прийняття Хрещення якоїсь 
правди, у яку треба вірити вірою 
Божою і католицькою, або впертий 
сумнів щодо цієї правди. 

Відступництво є цілковитим 
відкиданням християнської віри. 

Розкол (схизма) — це відмова від 
підпорядкування Римському Архиєреє-
ві і від сопричастя з членами Церкви, 
які визнають його першість. 

Святий апостол Павло закликає нас: 
«Чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, 
кріпіться.» (1 Koр 16, 13). Тому завжди, 
коли приходять різні спокуси, сумніви 
у вірі, взиваємо до Бога і визнаємо: 
«Вірю,   поможи     моєму     невірству!»  
(Мк 9, 24). В кожній ситуації візьмемо 
щит віри, яким можемо «згасити всі 
розпечені стріли лукавого!» (Eф 6, 16). 

Приймімо, як дар, 11 розділ 
листа до Євреїв, де  пишеться про віру, 
та розважмо спільно над ним для          
поглиблення і скріплення нашої віри.   

уклала Марта Порубска 

     Джерела: 
• Святе Письмо 
• Катехизм Католицької Церкви  

...Бог є абсолютною і вічною Правдою, то і наша віра 
грунтується на впевненості... 
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Божої неустанної помочі» - для 
племінниці. Приїхав отець, який 
піклувався мною ще з часів аварії, і 
посвятив нам ікони. А коли він йшов, то 
дав книжку «Зов Божьей Матери из 
Меджугорья». Довго я не могла почати 
читати цю книгу, але коли прочитала, то 
зрозуміла, що цей Зов – він кличе мене 
туди – в Меджугор’є. 

Коли ми перший раз їхали туди з 
мамою, то я не могла зрозуміти, чому 
майже всі люди, котрі з нами їдуть, 
ходять з вервицями в руках і моляться…
Те саме мене дивувало і в Меджугор’ї – 
молоді чоловіки, жінки, діти, дорослі – всі 
з вервицями в руках. 

Пані Стефа, яка організовує поїздки зі 
Львова, запропонувала нам вночі 
молитися вервицю в капличці перед 
Найсвятішими Дарами. Дві тисячі 
Богородиць ми розділили на дві ночі. 
Вона говорила, що треба молитися щиро і 
тоді відчуємо сильну любов, радість і 
щастя від такої молитви. Я її не розуміла, 
як можна від молитви отримати радість, 
але я її дійсно відчула. Ми з мамою 
молилися сто Богородиць, і раптом – 
світло і радість осяяли мене, мої очі, мій 
мозок, я не вмію це передати, що це було, 
і коли я подивилася на статую 
Богородиці, яка стояла в кутку від 
престолу, я побачила, що Вона вся осяяна 
світлом і теплом. Це тривало декілька 
секунд, до хвилини часу, але ця радість 
запам’яталася назавжди, так Марія 
посіяла в мені любов до молитви на 
вервиці. 

На наступний рік я знову поїхала туди 
з подругою. Коли ми поверталися з 
Наталею з Меджугор’я, і їхали поїздом з 
Ужгорода до Львова, були такі радісні, 
наповнені молитвою і Святим Духом, нам 
дуже хотілося молитися. Ми помолилися 
дві вервиці, а Славні таїнства вирішили 
молитися співано. Наталя мені сказала: 
«Дивися - навпроти сидить Марія і слухає 
нас», я її тоді не зрозуміла. Але потім 

Ще в дитинстві, коли ми з сестрою 
жили у бабці в селі, то не могли зрозуміти 
- як це так, що наша бабця перестала 
вечорами приділяти нам час, а завжди 
ходить з вервицею у руках і молиться. 
Пройшло багато років, я потрапила у 
автомобільну аварію, була в дуже 
важкому стані, моя мама передала сестрі 
вервицю і, як вміла, так і показала, як 
молитися на ній. Сестра ставала на 
коліна біля мого ліжка, на якому я лежала 
в високій температурі, і ми молилися 
разом. З цього часу пройшло багато 
років, я знову стала ходити, хоч і не дуже 
добре, час-від-часу брала вервицю в 
руки, коли не могла довго заснути. 

Одного разу я була в сильному стані 
«шкодування себе», і тоді я закричала до     
Господа: «Хіба ти не бачиш, як мені 
погано, чому Ти нічого не робиш?». В цю 
ніч мені приснився голос Ісуса, який мені 
сказав: «Ти хочеш змін на краще, а сама 
навіть образа не маєш над ліжком…». 

Наступного дня ми з сестрою купили 
образ – мені здалося, це має бути «Ісус на 
Оливній горі», а також  ікону «Матері 

ВЕРВИЦЯ (Катерина, Україна) 
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Також хочу вас всіх просити не 
соромитися брати вервицю з собою в 
дорогу і молитися, навчати інших цій 
помічній молитві. Коли люди бачать, що 
молодь молиться, то і старші підходять і 
просять навчити їх молитви, або захочуть 
молитися з вами. Як їдете десь компанією 
і вмієте співати – співайте, славте Бога, 
люди з радістю будуть вас слухати. І вірю, 
що когось ваша молитва, ваш приклад 
наверне до Бога! 

Зараз, коли я бачу людей у якійсь 
потребі чи проблемі, я їм рекомендую 
брати  в  руки вервицю і віддавати все в 
руки Богородиці через молитву на 
вервиці. Маю багато прикладів з власного 
життя, як вервиця заспокоює, дає надію. 
Тому моліться, тримайте руку Богородиці 
в своїй руці міцно, і Вона поведе вас 
через розарій до великих ласк! Вірю, що 
саме молитва на вервиці стала моїм 
першим кроком до навернення, ще тоді у 
важкому стані після аварії, я цього ще не 
могла усвідомити, а наша Небесна Мама 
вже тоді мною опікувалася в особливий 
спосіб. 

Господь з Вами! 

зрозуміла, що вона запрошує мене 
молитися так, ніби я насправді бачу 
перед собою Богородицю. Ми почали 
радісно співати «Радуйся Маріє», так як 
вагон був плацкартним, то ходив 
провідник, який ніяк не міг зрозуміти, 
що це таке, що дві молоді, гарно одягнені  
дівчини сидять і моляться, співаючи. Він 
проходив і прислуховувався, але не         
заважав нам. Навпроти нас сидів 
хлопець, який через наушники слухав 
музику з ноутбука. Як ми почали 
молитву, він не звертав на нас уваги, 
потім вийняв один навушник, 
прислухався, що ми робимо і зняв 
другий. І так сидів поважно, слухаючи до 
кінця нашу вервицю. 

Коли ми скінчили молитися, прийшов 
зацікавлений провідник, сів навпроти і 
ми розговорились. Ми йому розповіли про 
Меджугор’є, про молитву на вервиці і її 
силу, потім Наталя дала йому вервицю і 
навчила молитися на ній (надіюся, він це 
робить). А хлопцеві, який сидів поруч, 
дали образочок Марії і розповіли про 
Меджугор’є, він казав, що чув про це 
Святе Місце. Надіємося, в нього буде 
нагода там побувати. 

Запрошуємо Вас на  

четверту молитовну зустріч в дусі послань з 
Меджугор'я  

26 серпня 2012 року в с.Гошів (Україна)  

Тема зустрічі:  

«Закликаю вас  
до навернення і святості»  

Програма почнеться  

о 10:00 Святою Літургією і закінчиться о 20:00. 

Координатор зустрічі:  
Ігор Прокопишин (Тернопіль)  

+(38)097 998 05 21; PELLEGRINO.IGOR@GMAIL.COM 

4-ТА МОЛИТОВНА ЗУСТРІЧ В ГОШЕВІ (УКРАЇНА)  
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Дев'ятницяДев'ятницяДев'ятниця сскладається з молитви сскладається з молитви сскладається з молитви «««СлавнихСлавнихСлавних» » » таїнств розарію.таїнств розарію.таїнств розарію.   

Молимось в таких наміренняхМолимось в таких наміренняхМолимось в таких наміреннях:::   

1. день - молимось за візіонерів 

2. день - молимось за всіх священиків, служителів папафії Цариці Миру 

3. день - молимось за всіх парафіян Меджугор'я 

4. день - молимось за всіх, хто керує Церквою 

5. день - молимось за всіх паломників, які вже були у Меджугор'ї 

6. день - молимось за всіх паломників, які збираються приїхати до Меджугор'я 

7. день - молимось за всі Молитовні Групи і Центри у всьому світі, звязані з                        

Меджугор'єм  

8. день - молимось за здійснення всіх планів, які має Бог за посередництвом 
Меджугор'я 

9. день - молимось за всі намірення Цариці Миру 

ДЕВ'ЯТНИЦЯ ДОДЕВ'ЯТНИЦЯ ДОДЕВ'ЯТНИЦЯ ДО   313131---ЇЇЇ   РІЧНИЦІРІЧНИЦІРІЧНИЦІ      
ЯВЛІНЬ БОГОРОДИЦІЯВЛІНЬ БОГОРОДИЦІЯВЛІНЬ БОГОРОДИЦІ   УУУ   МЕДЖУГОР'ЇМЕДЖУГОР'ЇМЕДЖУГОР'Ї   

 
Дорогі друзі, 

запрошуємо вас до спільної молитви 

дев'ятниці в подяку Марії  

за всі ласки, які ми отримали завдяки Її 

 заступництву перед Всевишнім.  

Молитися Дев'ятницю 

розпочинаємо разом з парафією  

у Меджугор'ї  

16 червня 2012 року. 

Протягом цієї молитви ми всі, 

хто живе у Меджугор'ї, 

разом щоденно будемо сходити на гору 

Подбрдо і в такий спосіб молитовно 

єднатися з вами. 
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 Запрошуємо вас на: 

 

� 17-ий Міжнародний семінар для священиків 
  з 9-го до 14-го липня 2012 р. 
� 23-а Міжнародна зустріч молоді – Младіфест 
  з 1-го до 6-го серпня 2012 р. 
� 13-ий Міжнародний семінар для подружніх пар 
  з19-го дo 22-го вересня 2012 р. 

О
Г

О
Л
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Священики, які бажають приїхати на семінар,  можуть звертатися за такими 
контактами: 

• в Україні:       п.Марія: тел. +(38) 097 27 77 012 ,+(38) 093 305 13 80; email: 1-ola@mail.ru  

• в Литві:          Danute Totoraytite:+37061194971, +37065596341; e-mail: mirija3@gmail.com 

• в Латвії:         Marite Jakabsone tel. mob: 00371 29 296 878; e-mail: bernadet@one.lv 

                                    Franciska Strode - tel. mob: 00371 26 300 819; e-mail: franciska.strode@inbox.lv 

 

17-Й МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ 
СВЯЩЕНИКІВ 

  з 9-го по 14 липня 2012 у Меджугор'ї  
 

Тема семінару: « Священик – людина віри » 

Меджугор'є 

 Ви можете зареєструватися через e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr 
або по факсу: 00 387 36 651 999 (Для Marija Dugandzic). 

 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.  

Для кращої організації роботи семінару і Вашої впевненості в тому, що Ви зареєстровані на участь в ньому, 

просимо Вас отримати наше письмове підтвердження. Якщо ви не отримали нашої відповіді, це означає, що ми 

не отримали вашої заяви, і ви не зареєстровані, бо ви надіслали ваш e-mail на неправильну адресу,або у вас є 

вірус, що блокує ваш e-mail автоматично. Отже, ви можете вважати себе зареєстрованим на семінарі тільки при 

Лектор семінару – о.Іван Дуганжич, священик францисканець, член Францисканської Провінції Герцеговина.  

 Народився в 1943 році в Крехин Градац. Муніціпалітет Читлук, Герцеговина. Після закінчення середньої школи в 
Дубровнику в 1962 р., вступив до Францисканського Ордену. Закінчив богословську очвіту в Сараєво і Кенігштайні 

(Німеччина) і у 1969 р. був рукоположений у священики. Продовжив своє навчання в аспірантурі і отримав докторський 

ступінь з Біблійного Богослов'я у Вюрцбурзі (Німеччина). 
 З 1990 по 2010 рік жив і служив у Загребі. Отець Іван викладав курс екзегетики Нового Завіта і Біблійне Богослов'я на 

католицькому Богословському Факультеті і у його Інститутах. Він публикує свої праці в професійних Богословських журналах. У 

різних публікаціях релігійних видань він розвиває Біблійні теми у їх сучасному звучанні. Є автором кількох книг; жив і працював 
у Меджугор'їв протягом двох періодів: з 1970 по 1972 р. І з 1985 по 1988 рік. Зараз о. Іван живе і служить в Читлуці. 
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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,  

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 моляться в наміренні, 

надрукованому в номері.  

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 

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

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

ХТО МИ?  
«Світло Марії» - це молитовна 

спільнота, члени якої хочуть йти  
дорогою святості, котрою нас в ці 

часи  веде Пресвята Діва Марія. 
Свідченням свого життя вони 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 
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 
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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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). 

Бажаємо вам благодатного часу у спільній молитві з 
парафією Меджугор’я. 

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 
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Часопис “Світло Марії” різними мовами можете знайти  
нa www.gospa.sk в рубриці ЧАСОПИС. 


