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“ДДДДорогі діти! 

З великою надією у серці і сьогодні закликаю вас до 
молитви. Коли ви молитеся, дітоньки, ви зі Мною, 
шукаєте волі Мого Сина і живете нею. Будьте відкриті і 
живіть молитвою. Нехай щомиті буде для вас смаком і 
радістю вашої душі. Я з вами і заступаюся за вас усіх 
перед Моїм Сином Ісусом. Тоді радість і мир запанує у 
ваших серцях.  

Дякую, що прийняли Мій заклик.” 
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ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 

25 червня 2012, Меджугор’є 

“ДДДДорогі діти,  

Я знову по-материнськи прошу вас на мить зупинитися і 
подумати про себе і тимчасовість свого земного життя. Далі 
подумайте про вічність і вічне блаженство. Чого бажаєте, 
якою дорогою хочете йти? Любов Отця посилає Мене, щоб 
бути для вас Посередницею, щоб материнською любов’ю 
вказати вам дорогу до чистоти душі, душі, необтяженої 
гріхом, яка пізнає вічність. Молюся, щоб вас освітило світло 
любові Мого Сина, щоб ви перемогли немочі і вийшли з біди.  
Ви - Мої діти, і Я хочу, щоб усі ви були на дорозі спасіння. 
Тому, любі діти, гуртуйтеся коло Мене, щоб Я могла 
познайомити вас з любов’ю Мого Сина та відкрити вам 
браму вічного блаженства. Моліться, як і Я, за ваших 
пастирів. Знову нагадую вам, не осуджуйте їх, бо їх покликав 

Мій Син. Дякую вам.”  

 ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 

2 липня 2012, Меджугор’є 



РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

У тридцять першу річницю своїх 
явлінь Богородиця знову закликає нас до 
молитви. Від першого дня появи у всіх Її 
посланнях присутні заклики до молитви. 
Ці численні запрошення до молитви     
говорять нам про життєву важливість і 
необхідність молитви.  

Діва Марія не втрачає надії щодо нас, 
Її дітей, на відміну від багатьох тих, які 
не чують Її голосу, який кличе та не 
силує, заохочує та не лякає. Вона не 
тратить надії навіть тоді, коли, на 
людський розсуд, все видається марне і 
безсенсовне. Вона має надію, бо 
покладається на Бога; бо говорить нам 
материнські слова, що походять від 
Божого серця, і хочуть нас вберегти та 
дарувати ласку і любов.  

В центрі і цього послання Пресвятої 
Богородиці також є заклик до молитви. 
В житті віруючих молитва має бути на 
належному місці, бо без неї ми не будемо 
християнами. Без молитви не можемо 
“бути з Дівою Марією”, не можемо 
шукати і розпізнати Божу волю у своєму 
житті. Молитва—це життєва потреба, а 
не просто благочестива дія, яку 
виконуємо.  

Катехизм Католицької церкви цитує 
св. Альфонса де Лігуорі: “Хто молиться, 
той, звичайно, спасеться. Хто не 
молиться, той, звичайно, загине.” 
Церква в такий спосіб стверджує, що 
людина, яка молиться, не може 
загинути. Віра в Бога неможлива, якщо 
людина не молиться. Скільки молишся —
стільки віруєш, а скільки віруєш, стільки 
молишся. Молитва і віра йдуть рука в 
руку. Коли людина перестає молитися, 
віра зникає, аж поки не згасне. 

Цистерціанець Андре Луф говорив: 
“Колись молитва була поза всяким 
сумнівом. Вона була видом вправляння. 
Тепер все змінилося. Ми не знаємо, чи 
молимось взагалі, та навіть чи це 

можливо. Часом молитва здається дуже 
легкою, а іноді — неймовірно тяжкою.” 

Справді, молитва є Божою ласкою. 
Молитву в нас починає Бог. Молитва це 
як заповідь, яку треба виконати, але і 
глибока потреба духа. Споглядання, 
свідоме і добровільне звертання до 
Бога—це дари, які даються згори. Це 
правда, що Господь може їх дати, навіть 
коли ми не просимо. Він поступає зі 
Своїм добром на власний розсуд. 

Що маємо робити в першу чергу 
замість сумувати з приводу того, що 

ЖИВІТЬ МОЛИТВОЮ (о. Любо Куртовіч) 
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...Діва Марія не втрачає 
надії щодо нас, Її дітей... 

Zdroj:http://www.redemptoristi.nfo.sk  



молитва не вдається, - так це просити 
про неї Того, Хто може дати нам більше, 
ніж ми хочемо і розуміємо. Маємо 
просити Бога про духа молитви як про 
благодать; молитися означає почати 
молитися.  

Знаємо, що найважче людей 
заохотити, пробудити духовно і збудити 
у них зацікавлення до молитви. Саме у 
Меджугор’ї протягом минулих тридцяти 
одного року відбувається чудо благодаті, 
завдяки якому багато людей 
пробуджуються духовно і відчувають 
потребу молитися і навернутися. Це не 
означає, що всі відвідувачі Меджугор’я 
відчують і переживуть потребу молитви 
та духовно пробудяться. Як кожна 
людина є таємницею, так і молитва є 
таємницею. І ця таємниця захована в 
глибині нашого серця. Потреба молитви, 
на якій так сильно наголошує у Своїх 
посланнях Богородиця, є найглибшим 
прагненням нашого серця. Якось я 
прочитав цікаву річ: “У земному раю 
Адам молився так, як дихав.” До 
гріхопадіння Адам перебував у 
досконалій гармонії з Богом, з Божою 
ласкою. Тому його дихання було 
молитвою, яка поєднувала його з Богом. 
Проблеми почалися відтоді, коли через 
гріх цей зв’язок перервався. Проте нам 
залишилось тривале прагнення і 
потреба бути у згоді з Богом. 

Молитва — це розмова з Богом. 
Істинна молитва перебуває у Самого 
Бога. І в цьому таємниця Пресвятої 
Трійці — там відбувається безперервна 
розмова між Отцем, Сином і Святим 
Духом. Наші розмови у більшості 
поверхові, часто не мають змісту. 
Ділимося простими думками, а іноді 
словами прикриваємо те, що думаємо. 
Лише у Бозі є справжня щирість, та 
досконале сприйняття. Отець із Сином 
діляться не тільки думками, Вони 
діляться собою навзаєм. Цим постійним 
діалогом любові між Отцем і Сином є 
Святий Дух. Св. Бернар де Клерве 
говорить: “Святий Дух це поцілунок 
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любові”. Бог, ставши чоловіком, об’явив 
нам, що Він усім своїм єством є 
діалогом, молитвою. У Своїй найглибшій 
суті Бог є молитвою.  

Діва Марія не хоче нічого іншого, як 
привести нас до таємниці Пресвятої 
Трійці, до таємниці Божого життя, щоб 
ми з Богом могли вступити у живий 
зв’язок через молитву, та мали життя, 
яке пообіцяв дати нам Ісус.  

Маємо почати із себе, не чекати, 
поки хтось  почне  молитися, 
навертатися, прощати та жити згідно з 
Божою волею. Св. Катерина Сієнська 
відповіла на запитання, як боротися з 
безпорядком у світі: “Безпорядок у світі 
це я”. Господь через наші молитви хоче 
вступити до того безладу та вести нас 
дорогою досконалості. Немає ніякої 
іншої дороги крім тої, на яку кличе нас 
Пресвята Богородиця. Св. Тереза з Авіль 
підтверджує Її слова та заклики: “Існує 
лише одна дорога до досконалості, і це 
молитва. Коли вам хтось каже щось 
інше, то він обманює”. 

 
Молитва:  

Маріє, в присутності усього небесного 
двору оголошую Тебе сьогодні своєю 
Матір’ю і Царицею. З цілковитою 
відданістю і любов’ю ввіряю і посвячую 
Тобі своє тіло і душу, свої внутрішні і 
зовнішні дари, та вартість усіх своїх 
минулих, теперішніх та майбутніх 
добрих діл. Даю Тобі повне і необмежене 
право володіти мною та усім, що мені 
належить, без винятку, згідно з Твоєю 
волею, на більшу Божу славу тепер і у 
вічності. Амінь. 

(Акт посвяти себе Богородиці св. 
Людовіка Марія Гріньйон де Монфорт) 

...Існує лише одна дорога до 
досконалості, і це молитва.  
Коли вам хтось каже щось    

інше, то він обманює... 



ДОРОГІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! (Тереза Гажіова) 

Дякувати Господу Богу, ми 
відзначили 31-у річницю явлень 
Пресвятої Богородиці у Меджугор’ї.      
2 червня Вона сказала нам, що Бог 
вибрав Її, а Вона разом з Ним вибирає 
нас за апостолів Його волі та любові. 
“Діти Мої, на вас покладена велика 
відповідальність. Я хочу, щоби ви своїм 
прикладом допомогли грішникам 
відкрити очі. Збагатіть їхні убогі душі і 
поверніть в Мої обійми.” 

I у цьому посланні від 25 червня 

Марія запрошує нас разом з Нею 
вступити у Божі плани. Вона радіє, 
коли ми з Нею, бо у Її серці є 
прибіжище і мир. Коли молимось 
разом з Марією — маємо надію. У 
Меджугор’ї, в Її школі вчимося 
проживати те, що висловив св. Бернар 
з Клевре: “В небезпеках, труднощах, 
сумнівах думай про Марію, клич 
Марію. Нехай Її ім'я не сходить з твоїх 
уст, нехай не зникає з твого серця. А 
щ о б  о т р и м а т и  п і д т р и м к у  Ї ї 
заступництва, пам’ятай приклад Її 
життя. Наслідуй Її і не заблудишся. 
Проси Її, і матимеш надію. Про Неї 
думай, і ніколи не помилишся. 
Тримайся Її — і не впадеш. Під Її 
охороною не зазнаєш страху. Коли 
вестиме тебе, не втомишся. Коли буде 
вона милостивою до тебе — досягнеш 
мети.”  

Марія приходить до нас як матір 
надії та веде нас дорогою надії до 
Свого Сина. В п’ятницю, з’явившись 
візіонерові Іванові, сказала нам—хочу 
вчити вас, виховувати, вести до Свого 
Сина.  

У  м о л и т в і  з  Б о г о р о д и ц е ю 
дізнаємося, як нам йти з Нею до Ісуса. 
Марія це постійна молитва, Вона увесь 
час поєднана з Богом, тому радіє, коли 
ми молимось. Вона додає нам відваги 
прийняти Божу волю навіть тоді, коли 
її не розуміємо. Бо Вона так чинила. 
Вона розуміє наші питання, знає наші 
немочі. Повторюймо часто наше 
визнання, як навчав св. Отець Іван 
Павло II: “Totus tuus” - увесь Твій, 
Маріє. Коли раз у раз шептатимемо ці 
слова, віддамося у Її руки, і Вона 
доповнить те, що нам не вдається 
здійснити як слід. У праці, виконуючи 
домашні обов’язки повторюймо Їй ці 
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...Марія приходить до нас 
як матір надії                   

та веде нас дорогою надії 
до Свого Сина... 

Zdroj:http://www.remacik.sk  



Наша спільна молитовна зустріч відбудеться  

в суботу, 07. 07. 2012                                                        

Цього місяця будемо молитися за                                

ДАР ВИТРИВАЛОСТІ У МОЛИТВІ 

...Марія це постійна молитва, 
Вона увесь час поєднана         

з Богом, тому радіє,              
коли ми молимось... 

слова — “Totus tuus”. Тоді усе, що 
робимо, переживаємо, у Її присутності 
буде передане Богові. І тоді Богородиця 
дуже швидко, непомітно, ніжно і без 
шуму поведе нас до таїнства Божої 
присутності у Своєму Сині. Велич 
Меджугор’я полягає у ласці молитви з 
Марією.  

Moлитва:  

Маріє, дякуємо Тобі, що можемо 
разом з Тобою вступати у Божі плани. 
Дякуємо Тобі за довіру, що Ти 
покликала і нас. Просимо Тебе про дар 
відповідальності. Маріє, формуй нас, 
виховуй, щоб ми були Твоїм серцем у 
цей час. Зроби наші серця подібними до 
Твого—співчутливими та діяльними у 
боротьбі за спасіння усього людства. 
Хочемо з Тобою молитися, з Тобою 
проживати наше земне життя, з 
Тобою повертатися в обійми Отця.                                                                                   
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 ЩОРІЧНЕ ЯВЛІННЯ ВІЗІОНЕРЦІ ІВАНЦІ ІВАНКОВІЧ ЕЛЕЗ , 
25 ЧЕРВНЯ 2012 

 

Останнє щоденне явління Богородиці Іванці було 7 травня 1985. Діва Марія 
ввірила їй останню 10 таємницю та пообіцяла, що до кінця життя буде з'являтися 
раз на рік у річницю об’явлень. Так сталося і цього року. Явління тривало 7 хвилин 
в домі Іванки. При цьому були присутні лише її рідні. Після явління Іванка 
розповіла: 

«Діва Марія говорила мені про 5-ту таємницю, а на закінчення сказала:  
'Даю вам Моє материнське благословення.  

 Моліться за мир, мир, мир.'» 

Zdroj:/blogs.nd.edu   



НАДІЯ... 

...Я зараз із вами, дивлюсь на 
вас і благословляю, та не 
втрачаю надії, що цей світ   
переміниться на добре, а у    
серцях людей поселиться мир. 
Світом заволодіє радість, бо 
ви відкрилися на Мій заклик     
і на Божу любов. Святий Дух   
перемінює багатьох, які      
сказали “так”. Тому хочу вам 
сказати: дякую вам,                 
що прийняли Мій заклик...  
(25 листопада 2011) 

...Дивлюся на вас і бачу у ваших 
серцях смерть без надії,          

неспокій і голод. В них немає     
ні молитви, ні довіри до Бога, 

тому Всевишній дозволяє Мені        
принести вам надію і радість. 
Відкрийтеся, відкрийте ваші   

серця Божому милосердю і Він 
дасть вам все, чого потребуєте 
і наповнить ваші серця миром, 

бо Він – мир і ваша надія...  
(25 листопада 2010) 

...І сьогодні закликаю вас до   
особистого навернення.        

Станьте тими, що каються, і 
своїм життям свідчать,        
люблять, прощають, та       

приносять радість Воскреслого 
у цей світ, де помер Мій Син і де 

люди не відчувають потреби 
шукати і виявляти Його у    

своєму житті. Поклоняйтеся 
Ісусові і нехай ваша надія стане 

надією для тих сердець, які не 
мають Ісуса… 
(5 серпня 2008) 

...Сьогодні хочу дати вам надію 
і радість. Все, що навколо вас, 
дітоньки, потягає вас до 
земного. Але Я хочу вести вас у 
час любові, щоб ви у цей час ще 
більше наблизилися до            
Мого Сина, щоб Він міг вести 
вас до Своєї любові і вічного 
життя, за яким тужить 
кожне серце. Моліться, 
дітоньки, і нехай цей час 
стане благодатним для вашої 
душі… 
(25 листопада 2011 )  

...Дорогі діти! Дякую вам.          
Ви – Моя надія.                            
Ви – Моя радість.                        
Закликаю вас, радісно живіть 
Моїми посланнями...  
(1 січня 2010) 

С В І Т Л О  М А Р І Ї |  2 0 1 2 / 0 7  | 6 |   

Zdroj: http://www.vivo.sk  



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

З любов’ю прийняти терпіння 

"Дорогі діти! 
В ці дні радісного прославлення Хреста Я хочу, щоб і 
ваш хрест став для вас радістю. Особливо, любі    
діти, моліться за те, щоб ви могли прийняти 
хвороби і страждання з любов’ю, як прийняв їх Ісус. 
Тільки так, з дозволу Ісуса, Я зможу в радості нести 
вам ласки і зцілення.  
Дякую, що відповіли на Мій заклик." 

(11 вересня 1986) 

Славко Барбаріч, OFM 

Терпіння аж тоді стає таїнством,  

коли про нього роздумуємо під 
Господнім хрестом. І хоч ми радісно 
славимо хрест, співаємо йому пісні 
перемоги, він залишається вічним 
запитанням, вічною таємницею. З усією 
своєю таїною хрест для християнина є 
знаком перемоги, а для інших—дурістю і 
ганьбою. 

Хвороба чи страждання — це хрест, 
який може легко закрити людське серце 
перед Богом, і в той момент людина    
віддаляється від Нього і питає: “Чому,  
Боже?” Проте загальний досвід свідчить, 
що особисті і родинні терпіння у          
більшості випадків приносять плоди 
віри, любові і надії. Навіть сам Ісус у            
Гетсиманському саду ставив подібні    
запитання та не отримав відповіді. 
Ангел прийшов  підкріпити Його аж 
тоді, коли прийняв волю Отця. Ми 
питаємо Бога, де Він, але також можемо 
спитати себе, свою родину, Церкву, усе 
людство: “А де ми?” Багато страждань 
приходить також і від того, що ми не 
навертаємось, не любимо, не прощаємо, 
не миримось. Звідси походять війни, 
спустошення та інші біди. Терплять та 
бідують невинні, терплять одні люди за 
інших. Часом терпіння приходять тому, 
що ми не любимо або, навпаки, любимо. 

Марія має сміливість покликати нас, 
щоб ми з любов’ю прийняли свій хрест. 
За приклад подає нам Свого Сина, про 
Якого насправді знає, як Він ніс Свій 
хрест і як терпів. Вона дає нам 
відповідь, як це здійснити. Вона не каже 
нам: “Носіть!”, бо знає, що ми слабкі. 
Натомість говорить нам: “Моліться, щоб 
могти прийняти хворобу чи страждання 
з любов’ю”. Зазвичай ми просимо 
Господа, щоб відвернув терпіння і 
хрести, що само собою зрозуміло. Але ми 
також маємо прийняти реальність, що 
треба молитися задля того, щоб з 
любов’ю прийняти хрест та терпіння. У 
світлі Христового хреста навіть 
страждання знайдуть своє властиве 
місце, і тоді це не буде більше ні дурість, 
ні ганьба, але дорога до життя. 

 

«Гадаю бо, що страждання 
н и н і ш н ь о г о  ч а с у  н е г і д н і 
майбутньої слави, яка має нам 
з’явитися. Бо створіння очікує 
нетерпляче виявлення синів 
Б о ж и х .  С т в о р і н н я  б у л о 
п ідп ор яд ко в ан е  суєті  не 
добровільно, а через того, хто 
його підкорив, у надії, що й саме 
створіння визволиться від 
рабства тління, на свободу слави 
дітей Божих.» (Рим 8, 18 - 21). 
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Всі ми прагнемо щастя, шукаємо 
його та віримо, що знайдемо те, за чим 
тужить наше серце. А чеснота надії 
в ідпов ідає  прагненню щастя , 
вміщеному Богом у серці кожної 
людини. 

Надія є Божою чеснотою, через яку 
ми прагнемо як нашого щастя Царства 
Н е б е с н о г о  і  в і ч н о г о  ж и т т я , 
покладаючи наше довір'я на обітниці 
Христа і спираючись не на наші сили, 
а на допомогу благодаті Святого Духа. 
«Держімо непохитне визнання надії, - 
бо той, хто обіцяв, вірний» (Євр. 
10,23). Того Духа Господь «вилив на нас 
щедро через Ісуса Христа, нашого 
Спаса, щоб ми, оправдані Його 
благодаттю, стали згідно з надією 
спадкоємцями життя вічного» (Тит. 
3,6-7). 

Надія висловлює сподівання, які 
надихають діяння людей; вона їх 
очищує, щоб спрямувати до Царства 
Небесного; вона захищає від зневіри; 
підтримує в усякій самотності; 
відкриває серце в очікуванні вічного 
щастя. Порив надії захищає від 
самолюбства і веде до щастя любові. 

Псалмопівець пише: «Бо ти моя 
надія, Господи, - Господь моє уповання 
від юності моєї. На тебе покладався я 
від материнського лона; вже від 
утроби матері моєї ти – мій 
покровитель; ти – моя хвала 
завжди!» (Пс 71, 5-6) 

Християнська надія продовжує й 
завершує надію вибраного народу, яка 
бере свій початок і взірець у надії 
Авраама, обдарованого в Ісаакові 
Божими обітницями й очищеного, 
випробуванням жертви бо «Він, проти 
надії надіявшись, повірив, що стане 
батьком багатьох народів» (Рим. 4,18). 
Так і ми, маючи у житті різні 

випробування, коли потребуємо 
надіятися, тоді разом зі св. Павлом 
можемо промовити «хвалимося надією 
на славу Божу. Тай не тільки це, але 
ми хвалимось і в утисках, знаючи, що 
утиск виробляє терпеливість, 
терпеливість – досвід, а досвід – 
надію» (Рим 5, 3-4), «бо ми надією 
спаслися. Коли ж хтось бачить те, 
чого надіється, то це не є вже надія; бо 
що хтось бачить, хіба того надіється? 
Якже ми сподіваємося, чого не бачимо, 
очікуємо його витривало» (Рим 8,       
24-25). 

Християнська надія розгортається 
в ід  самого  початку І сусового 

ЧЕСНОТА НАДІЇ 

ЧЕСНОТИ 
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...Надія — “якір душі”,     
безпечний та міцний... 

Zdroj:http://www.lazanky.cz/index.php?akce=slozka&slozka=392  



проповідування в проголошенні 
Заповідей Блаженств. Заповіді 
Блаженства піднімають нашу надію до 
Неба як до нової Обіцяної землі; вони 
окреслюють шлях до неї через 
випробування, які очікують учнів Ісуса. 
Але Бог, через заслуги Ісуса Христа і 
Його страждання, оберігає нас у «надії, 
що не засоромить» (Рим. 5, 5). Надія - 
«якір душі», безпечний та міцний, «що 
входить, куди ввійшов за нас, як 
предтеча, Ісус» (Євр. 6, 19-20). Надія є 
також зброєю, яка захищає нас у 
боротьбі за спасіння: «Будьмо тверезі, 
надягнувши броню віри та любові й 
шолом надії на спасіння» (1 Сол. 5,8). 
Вона дає нам радість навіть у самому 
випробуванні: «Веселі в надії, в горі 
терпеливі» (Рим. 12, 12). Вона 
виражається в молитві і живиться нею, 
особливо в молитві «Отче наш», яка 
коротко подає все, чого надія дозволяє 
нам прагнути. «Так само й Дух 
допомагає нам у немочі нашій; про що 
бо нам молитися як слід, ми не знаємо, 
але сам Дух заступається за нас 
стогонами невимовними. А той, хто 
досліджує серця, знає, яке бажання 
Духа…» (Рим 8, 26-27). 

Отже, ми можемо сподіватися 
небесної слави, обіцяної Богом тим, які 

люблять Його і виконують Його волю. 
За будь-яких обставин кожен повинен 
надіятися з Божою благодаттю 
«вистояти до кінця» (Мт. 10, 22) й 
отримати небесну радість, як вічну 
винагороду Бога за добрі діла, сповнені 
з Христовою благодаттю. У надії 
молиться Церква, щоб «усі люди 
спаслися» (1 Тим. 2, 4). Вона прагне 
бути з'єднаною з Христом, своїм 
Нареченим, у небесній славі.  

«Нехай же Бог надії сповнить вас 
усякою радістю та миром у вірі, щоб 
ви збагатились у надії, силою Духа 
Святого» (Рим 15, 13), щоб ми разом з 
надією очікували на обітницю, як 
говорить пророк Ісая: «Буде – паросток 
Євсея, що встане панувати над 
народами. На нього будуть надіятися 
народи» (Рим 15, 12). « …і сам Бог буде з 
ними, і витре кожну сльозу з очей їхніх; 
і смерти не буде більше, ні скорботи, 
ні плачу; ні болю не буде більше, бо все 
попереднє минуло» (Одкр 21, 3-4).  

уклала Марта Порубска 

     Джерела: 
• Святе Письмо 
• Катехизм Католицької Церкви  
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«Надійся, душе моя, надійся!                                      
Ти не знаєш ні дня, ні години.                            

Пильнуй старанно, бо все швидко минає,                  
хоча твоє нетерпіння піддає сумніву те,                 

що є певним, і робить довгим короткий час. 
Пам'ятай, що чим більше ти боротимешся, тим 

більше доведеш любов, яку маєш до свого Бога,             
і тим більше будеш тішитися одного дня                     
зі своїм Улюбленим у щасті й захопленні,                

які ніколи не закінчаться» (Св. Тереза Ісусова). 



пояснили лікарці, що хочемо охрестити 
дитину, навіть якщо буде жити кілька 
хвилин – вона не погодилась. Тоді я 
попросила її, щоб охрестила дитину 
сама. Коли дитя народилось, я не знала, 
чи живе воно, бо зі слів лікарів 
зрозуміла, що народилось мертве. Більше 
нічого не знаю, бо була ще під наркозом. 
Вже в палаті прийшов чоловік і 
повідомив, що дитина жила 5 хвилин. 
Згодом, коли ми вдвох виплакались і 
трохи заспокоїлись, пішов додому до 
дітей. 

Мене перевели до гінекологічного 
відділення. Там я була в палаті сама і 
почувалася дуже погано. З почуття туги і 
жалю мене вивела поява нової 
пацієнтки, старшої милої пані, яка 
прийшла на операцію. Після знайомства 
я дізналася, що вона лікарка і її чекає 
складна операція. Так почалося наше 
спільне перебування, благословенне 
Господом для нас обох. Ми стали одна 
для одної ліками на наші зболені і 
перелякані душі.  

Пишу ці слова з любові до Господа і 
до мого синочка Яна Дам’яна, дякуючи 
за безмежну ласку виконати Божу волю і 
за силу витримати іспит віри.  

Коли я була на третьому місяці 
вагітності, довідалася, що у нашого 
хлопчика складне ушкодження мозку і 
деформація тіла, несумісні з життям 
п і с л я  н а р о д ж е н н я .  В с у п е р е ч 
наполяганню і доводам лікарів, що плід 
треба усунути, ми з чоловіком вирішили 
зберегти йому життя до природного 
кінця і все ввірили у Божі руки. Було 
дуже важко думати про той кінець, адже 
ми разом з нашими чотирма дітьми 
раділи на появу малятка. З іншого боку, 
я відчувала, що Господь посилає мені 
багато сил, тому намагалася цілковито 
Йому довіритися, що Він про все подбає. 
Часто думала про те, що цю дитинку 
ношу для Господа, що він буде Його 
ангеликом, як усі невинні дітки. Я дуже 
хотіла привести його на світ, а тоді з 
ним розлучитися. Хоч лікарі вважали, 
що така дитина не витримає довго, все 
ж воно було в мені аж вісім місяців. Тоді 
сам Господь вирішив покликати його до 
Себе. З його народженням пов’язані 
великі пережиття і одночасно досвід 
бути дитиною в обіймах люблячого Отця, 
у Якого все під контролем. У ніч після 
неділі Божого милосердя 15.04.2012, на 
день св. Даміана, наш синочок почав 
проситися на світ. Черговий лікар, який 
мене прийняв, не проявляв поваги до 
людського життя, - разом з медсестрою 
вони дали  мені  зрозуміти,  що  такі  
діти-інваліди не повинні народжуватися. 
Це мене сильно вразило, хоча слід було 
цього чекати. Слава Богу, є ще і віруючі 
лікарі з іншими поглядами. Скоро їх 
зміна закінчилася, і прийшла молода 
лікарка, яка прийняла мого сина. Нас із 
чоловіком дуже вразило, що нам не 
дозволили бачити нашу дитину і бути з 
нею, поки б’ється сердечко. Ми 

ВИПАДОК З МАЛИМ БРАТОМ ЯНОМ ДАМ’ЯНОМ (Моніка, Славаччина) 
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дав нам відчути Свою постійну 
присутність. Одного вечора нас навідав 
молодий капелан. Він ходив по 
відділеннях і з’ясовував, чи хтось не 
потребує духовної підтримки. Ми довго 
разом говорили. Моя сусідка теж була 
віруючою, але не практикуючою. Проте 
після довгих років, зайнятих лише 
працею, їй чогось бракувало. Клопоти зі 
здоров’ям змусили її замислитися над 
своїм попереднім життям. Чудесно, як 
кілька днів, проведених разом в палаті, в 
тиші і розмовах, привели її назад до 
небесного Отця. Наступного дня вона 
пішла до сповіді – після стількох років! 
Коли повернулася, була усміхнена, а 
спокій світився з цілої постаті. Я була 
дуже вдячна за все, що Господь робить 
для нас і ще більше зрозуміла сенс болю і 
терпіння. Через них ми наближаємось до 
Нього, до вічної Любові. Нашого синочка 
ми поховали у могилі недавно померлої 
бабці і з любов’ю з ним розлучилися.  

Дякуємо, Господи, за ангела, якого Ти 
нам подарував! Дякуємо Діві Марії, яка 
після минулорічних відвідин Меджугор’я 
випросила для нас сили і благословення. 

Вранці прийшла медсестра з 
відділення новонароджених, щоб 
виписати довідку про народження сина, 
де вказувалося, що він народився 
мертвим. Я заплуталася, адже чоловік 
сказав, що дитина жила. Вона пішла і за 
хвилю повернулася: так, хлопчик жив, 
тому даємо вам документи, необхідні для 
видачі свідоцтва про народження. 
Наступного дня чоловік з тих документів 
довідався, що синочок жив ще п’ять 
годин після народження, що його 
вразило – адже він пішов з лікарні, 
пересвідчений, що вже по всьому, а в 
той час його хлопчик доживав сам десь 
за мурами лікарні. Ми почувалися 
обдурені і безпорадні, розгнівані і 
ошукані одночасно. Ми не могли 
зрозуміти, як лікарі могли так 
обманювати і спотворювати істину.  
Адже, для цього не було ніякої причини. 
Їх не стосувався наш біль, тому навіщо 
така безвідповідальність і гра з 
людськими почуттями?  

Водночас з тими неприємними 
подіями ми разом з моєю сусідкою по 
палаті пережили дещо, що складно 
пояснити. Нас обох провадив Господь і 
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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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 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
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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. 


