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“Дорогі діти! 

Коли бачите в природі таке різнобарв’я, яке дає нам Всевишній, 

відкрийте своє серце і з вдячністю моліться за все добре, що 

маєте, та скажіть: «Я створений тут для вічності».        

Прагніть Небесного, адже Бог любить вас безмежною любов’ю. 

Тому і дав вам Мене, щоби Я вам сказала: «Лише у Бозі ваш мир 

і надія, любі діти».  

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

25 вересня  2012, Меджугор’є 

“ДДДДорогі діти!  

Я кличу вас і приходжу до вас, тому що вас потребую. Я 

потребую апостолів з чистим серцем. Я молюся, і ви теж 

просіть, щоб Святий Дух надихав вас і провадив, щоб просвітив 

вас і наповнив любов'ю та смиренням. Моліться, щоб наповнив 

вас благодаттю та милосердям. Діти Мої, тільки тоді будете 

Мене розуміти. Тільки тоді зрозумієте Мій біль за тих, хто ще 

не пізнав Божої любові. І тоді зможете допомагати Мені. 

Станете Моїми носіями світла Божої любові. Будете 

освітлювати дорогу для тих, що мають очі, але не хочуть 

бачити. Я хочу, щоб усі Мої діти побачили Мого Сина. Хочу, щоб 

усі Мої діти пізнали Його Царство. Знову закликаю вас і прошу 

молитися за священиків, бо їх покликав Мій Син. Дякую вам”  

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ    

2 жовтня 2012, Меджугор’є 



РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

Щомісяця чуємо слова нашої 
Небесної Мами, Яка невтомно кличе і 
заохочує нас жити в Бозі. В посланні за 
серпень ми почули, як Діва Марія з 
надією в серці молиться за нас і дякує 
за нас Всевишньому. Любляче серце 
втішається, коли хтось радіє і має 
повноту життя. Ми завдячуємо Божій 
благодаті і любові, що Матінка так 
довго з нами. Вона не втрачає надії і 
тоді, коли ми її втратимо. Не 
втомлюється, коли ми втомлені.    

У цьому посланні, як і в багатьох 
інших, Богородиця закликає нас 
вдивлятися у красу та багатство 

природи навколо нас, вчитися у 
природи та пробудити в серці тугу за 
Богом. Діва Марія хоче, щоб ми 
відчували природу серцем, бо вона 
говорить нам про Бога-Творця.   

Пречиста Діва закликає нас 
медитувати, серцем відчувати 
багатство барв природи, яка без слів 
нагадує нам, що є хтось, є рука, яка 
створила це все для нас: квіти, 
джерела, ріки, море. Все це відображає 
красу і любов Небесного Отця, який 
звертається до нас через цю невидану 
красу, що нас оточує. У цю незрівнянну 
красу Господь заклав Свої закон, 

Прагніть небесного (о. Любо Куртовіч) 
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...Природа — це відбиток, слід Божої присутності...  
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завдяки яким тримається увесь світ.  
Дивовижне чергування дня і ночі, ясної 
та дощової погоди, тепла і холоду — все 
це нам промовляє, що за усім цим 
слідкує Хтось, хто нас безмежно 
любить. Чи можливо, щоб все наше 
довкілля виникло випадково? Пізнаючи 
закони природи, людина увесь час 
відкриває щось нове. Цей світ, у якому 
ми народилися, - він не наш, він 
Божий. Ми вступаємо у цей невідомий 
світ, і потребуємо вивчати його, 
досліджувати, пізнавати, бо він є 
відображенням Бога.   

Природа — це відбиток, слід Божої 
присутності. Ми можемо природу 
вивчати, пізнавати, пояснювати 
явища, але до певної межі. Але є дещо, 
що залишається таємницею, що нас 
потягає, і без чого ми не можемо жити, 
- це любов. Святий апостол Йоан вчить 
нас: “Бог є любов” (1 Ів 4, 16). І саме 
Діва Марія хоче вести нас і пробудити 
в нас прагнення Бога, щоби ми пізнали 
повноту життя, для якої ми створені. 
Ми створені не для того, щоб прожити 
на землі певний час, ми створені для 
вічності, яку відчуваємо в собі вже 
тепер.  

Щодо вічності маємо прийняти 
рішення не по смерті, але вже зараз, 
тут на землі. Своїми щоденними 

рішеннями і ділами ми готуємо собі 
дорогу до неба. Нехай промовляє до нас 
Господь чудовими витворами природи, 
яка нас оточує.   

Помолімось:  
Діво Маріє, через Тебе до нас 

звичайними словами звертається 
Небесний Отець. Він вчить нас бути 
простими серцем, щоб ми збагнули, який 
Він простий і дивовижний у Своїй любові. 
Дякуємо Тобі, наша Небесна Матінко, за 
сьогоднішні слова Твого послання, такі 
прості і дивовижні, і одночасно вимогливі. 
Дякуємо Тобі, що знову і знову 
пробуджуєш в нас надію і прагнення Бога 
та вічності, для якої ми створені. 
Дякуємо Тобі за Твоє материнське серце, 
яке любить і кличе. Нехай наші серця 
відкриються, щоб ми пізнали Господа 
через дивовижну красу природи і 
відкрилися Йому, і вже сьогодні відчули 
відгомін вічності, для якої створені. 
Амінь.  

 

...Щодо вічності маємо 

прийняти рішення  

не по смерті, але вже зараз, 

тут на землі... 

Наша спільна молитовна зустріч відбудеться  

у суботу, 06. 10. 2012. 

Цього місяця будемо молитися за 

ЗАКОРЕНІЛИХ ГРІШНИКІВ ТА УСІХ, 

ХТО НЕ ПІЗНАВ БОЖОЇ ЛЮБОВІ. 
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ДОРОГІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! (Тереза Гажіова) 

Ось і розпочався місяць Діви Марії. Для 
нас, Її дітей, він є особливим. Кожен 
жовтневий день є святом, прожитим у Її 
ласкавій присутності. У місцях, де з’являлася 
Богородиця, чи у храмах, поставлених на Її 
честь, можемо особливо відчувати Її 
присутність. Також це відбувається у 
жовтні, бо цей місяць належить Марії — 
матері Ісуса і нашій Матері.  

У посланні цими днями Марія закликає 
нас відкривати в природі Бога, дякувати 
Йому за все добре, що маємо. Багато людей 
вже збагнуло, що Бог існує, оглядаючи красу 
природи, її барвистість, маленькі квіточки 
чи безмежний обшир неба та зірок. Гарно 
про це пише автор Псалму19-го: “Небеса 
оповідають славу Божу, і діло рук його 
проголошує твердь небесна. День дневі 
передає слово, ніч ночі об’являє вістку. То не 
слова, не мова, яких би голосу не було чути: 
по всій землі залунав їх звук, на край світу 
— їхні слова. На них він розіп’яв намет для 
сонця, і воно, немов жених, виходить із 
світлиці, веселе, немов велетень, що шлях  
свій  пробігає.”  (Пс 19, 2 - 6). 

У Євангелії Ісус навчає нас на прикладах 
з природи — у притчах про сіяча, про 

пшеницю і кукіль, про жнива, про 
смоківницю, виноград, гірчичне насіння…  

Згадаймо, як відкриває нам очі, коли 
говорить: “Ось чому кажу вам: Не 
турбуйтеся вашим життям, що вам їсти 
та що пити; ні тілом вашим, у що 
одягнутись. Хіба життя не більш – їжі, 
тіло – не більш одежі. Гляньте на птиць 
небесних: не сіють і не жнуть, ані не 
збирають у засіки, а Отець ваш небесний 
їх годує! Хіба ви від них не вартісніші? Хто 
з вас, журячись, спроможен добавити до 
свого віку хоч один лікоть? І про одежу чого 
ж вам клопотатись? Гляньте на польові 
лілеї, як ростуть вони: не працюють і не 
прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у 
всій своїй славі не вдягався так, як одна з 
них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а 
завтра вкидають його до печі, Бог так 
одягає, то чи не багато більше вас, 
маловірні?” (Мт 6, 25 - 30). 

Читаючи житія святих, знаходимо там 
розповіді, як через природу їм 
відкривалися послання від Бога. Святий 
Франциск оспівував брата Сонце, а коли 
помирав — вітав сестру Смерть. Спокійно і 
з пошаною він назвав ім'я тої, яка відбирає 

у людини її існування у 
цьому світі. Св. Франциск 
по-дружньому звертався до 
птахів, тварин, неба та 
зірок, називав їх своїми 
братами і сестрами та горів 
великою любов ’ю до 
кожного створіння. Своєю 
покірністю та радісною 
вдячністю цей святий 
змінював світ. 
Свята Тереза з Лізьє у 
кожному елементі природи 
в і д к р и в а л а  п р и т ч і , 
послання Бога для неї. У 
своїх спогадах вона пише 
про те, як одного вечора 
“...коли західнє сонце, ніби 
купаючись  безмежній 
затоці, посилало на землю 
свої  промені… ми з 
Пауліною сіли на березі.. 

“...Нехай пшеничні поля                  
говорять вам про Милосердя Боже                             

до кожного створіння...” 
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Мені на думку спала інтригуюча історія 
“Про золоту дорогу”. Я довго споглядала той 
сонячний промінь, той відблиск любові, що 
освітлював шлях, який мав здолати човник 
з чарівним білим вітрилом… Сидячи поряд з 
Пауліною, я вирішила, що ніколи не відведу 
погляду від Ісуса, аби спокійно плисти до 
небесного дому”. 

Діва Марія часто говорить нам про наше 
єднання з природою, як через неї 
відкривати вічність: “Так як навесні 
природа дає найгарніші кольори року, так і 
Я закликаю вас своїм життям свідчити і 
допомогти іншим наблизитись до Мого 
Непорочного Серця, щоби і у їхніх серцях 
запалало полум’я любові до Всевишнього. Я 
з вами і постійно молюся за вас, щоб ваше 
життя було віддзеркаленням раю тут, на 
землі” (25. 04. 2011). 

“Сьогодні Я закликаю вас піти на 
природу, щоб там зустріти Бога-Творця. 
Сьогодні, діточки, Я закликаю вас дякувати 
Богові за все, що Він дає вам. У цій подяці ви 
відкриєте Всевишнього і ту благодать, яка 
оточує вас. Діточки, Бог всемогутній, і 
безмежна Його любов до творіння. Тому 
моліться, щоб осягнути любов і доброту 
Божу. Завдяки доброті і любові Бога-Творця 
Я перебуваю з вами, це – Його дар”.           
(25. 10. 1995). 

“І сьогодні Я закликаю вас у барвах 
природи славити Бога-Творця. Навіть через 
найдрібнішу квіточку Він розповідає вам 
про Свою красу і глибину любові, з якою 
створив вас. Діточки, нехай молитва 

випливає з вашого серця, як свіжа вода з 
джерела. Нехай пшеничні поля говорять 
вам про Милосердя Боже до кожного 
створіння. Тому поновіть молитву подяки, 
хваліте Бога за все, що Він вам дає”.       
(25. 8. 1999). 

“Бог хоче вашого спасіння і дає вам 
послання через людей, природу і багато 
інших речей, які допоможуть вам 
зрозуміти: слід змінити напрямок вашого 
життя. Отже, діточки, усвідомте велич 
того дару, який Бог дає вам через Мене, 
щоб Я могла зберігати вас під Моїм 
покровом”. (25. 3. 1990). 

Давайте цього місяця підемо разом з 
Марією на природу, у Її ласкавій 
присутності будемо вчитися  бачити, 
відкривати любов Творця. Можемо 
подарувати Марії прогулянки з Вервицею. 
Дивуймося разом з Нею з багатства барв, 
запросімо Її вводити нас у таємниці 
природи, навчати нас бачити в ній вічність 
життя. У школі Марії вчімось розуміти 
послання для нас, подібно як у притчах це 
пояснював Ісус.  

“ДДДДорогі діти!  

І сьогодні закликаю вас від усього серця молитися і любити один одного. 
Там, де немає миру, моліться, і він прийде. Ви матимете мир. Через вас і 
вашу молитву мир тектиме до всього світу. Тому, Мої дорогі діти, 
моліться, моліться, моліться, бо молитва може творити чудеса в серцях 
людей та у всьому світі. Я з вами і дякую Богові за кожного, хто серйозно 
живе молитвою та приймає її. 

Дякую вам. Що прийняли Мій заклик.” 

ОСОБЛИВЕ ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ  

візіонерові Іванові, 25 вересня 2012,  

під час молитовної зустрічі у Відні 
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...Давайте цього місяця      
підемо разом з Марією на   

природу, у Її ласкавій          
присутності будемо вчитися  

бачити, відкривати               
любов Творця... 



...Діточки, живіть радісно  
за Євангельським посланням, 
яке Я повторюю вам  
з першого дня з’явлень.  
Діточки, Я ваша Мати  
і хочу відкрити вам 
Бога любові, Бога миру.  
Я не хочу, щоб ваше життя 
протікало в смутку,  
але живіть за Євангелієм  
в радості, заради вічного  
життя. Тільки так ваше  
життя матиме сенс... 
(25 грудня 1996) 

ВІЧНІСТЬ... 

...Діточки, в цей час  
я особливо благаю Бога  

зіслати для вас дар віри.  
Тільки у вірі ви відкриєте 

радість життя,  
дарованого вам Богом. 

 Ваше серце буде радіти, 
роздумуючи про вічність.  

Я з вами і люблю вас  
ніжною любов’ю...  

(25 листопада 2005) 

...Дорогі діти, Я знову по-материнськи прошу вас на мить 
зупинитися і подумати про себе і тимчасовість свого земного життя. 

Тоді подумайте про вічність і вічне блаженство.  
Чого бажаєте, якою дорогою хочете йти?  

Батьківська любов 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... (2 липня 2012) 

...Дорогі діти, облиште все  
і присвятіть Богові час,  

а тоді Він обдарує вас  
і поблагословить. Дітоньки, 

не забувайте, що ваше життя 
промине, як весняна квітка, 

яка сьогодні чудова, 
 а завтра вже її нема. 

Тому моліться так, щоби 
ваша молитва і відданість 
Богові стали дороговказом. 

Відтак ваше свідоцтво 
матиме цінність  

не тільки для вас,  
але для цілої вічності...  

(25 березня 1988) 
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“““ВВВ   ШКОЛІ ЛЮБОВІ”ШКОЛІ ЛЮБОВІ”ШКОЛІ ЛЮБОВІ”   
Прийняти допомогу з любов’ю  

“Дорогі діти!  

І сьогодні Я закликаю вас відповідально 
прийняти і виконувати послання, котрі Я вам 
даю. Любі діти, Я залишаюся з вами так довго 
заради вас, щоб допомогти вам виконати всі Мої 
поради. Тому, дітоньки, прийміть Мене з 
любов’ю і виконуйте все, що Я прошу.  

Дякую, що відповіли на мій заклик”. 

(30 жовтня 1986)  

Славко Барбаріч, OFM 

Пoслання, про які згадує Діва Марія, це 

євангельські послання, висловлені просто, по
-материнськи. Все, що відбувається навколо 
тих послань і з ними, є явним доказом Її 
материнської любові і мудрості. Перше 
послання для усіх, хто прийняв Меджугор’є, 
таке: Мати Марія присутня тут і кличе. І це 
сталий перший доказ, чому прочани 
приїздять, хоч його часом до кінця не 
розуміли чи засуджували. Ніхто не 
приходить з того приводу, що у Меджугор’ї 
моляться Розарій, але в першу чергу тому, 
що хоче бачити чи вже вірить, що там 
з’являється Діва Марія. І коли прибуває, 
відразу чує наступні послання: примиріться, 
наверніться, моліться, постіть, віруйте, з 
любов’ю беріть участь у Літургії, щомісяця 
сповідайтеся, читайте Святе письмо, станьте 
святими, віддайте себе Богові, гаряче любіть 
один одного, з любов’ю свідчіть іншим про 
Бога.      

Богородиця вимагає, щоб ми серйозно 
прийняли усі послання і жили ними. Вона 
приносить їх від Божого імені, але хоче 
допомогти нам здійснити їх. Тут почуємо 
відповідь на запитання, яке так часто 
звучить: Чому явління продовжуються? 
Відповідь така: Вона хоче нам допомогти. 
Любов Марії пройняла багатьох і відкрила їх  
на Божу любов, і так для багатьох стала 
початком нового життя.  Материнська любов 
і любов до Матері є рушійною силою, яка 
може перемінити світ. Повернути світові 
свідомість Матері, яка любить, означає 
повернути мир між людьми. Від присутності 
матері у родині залежить родинне щастя і 

мир. Так само є з Церквою та світом. 
Наскільки нам вдасться своїм життям внести 
до своїх сердець, родин, Церкви, світу 
материнську любов Марії, настільки будемо 
успішні на шляху миру. Радість і мир, 
справедливість і любов зустрінуться і 
обнімуться лише через материнську любов. 
Материнська любов є рисою не тільки жінки, 
яка народила дитину, вона поширюється на 
всіх, хто своїм життям, словом, ділом любить і 
оберігає людську свободу і гідність. Як би 
гарно було на землі, якби люди один до 
одного ставилися з такою материнською 
любов’ю. І це може бути для нас не тільки 
метою, але й дорогою.  

“Це моя заповідь, щоб ви любили один 
одного, як я вас полюбив! Ніхто 
неспроможен любити більше, ніж тоді, 
коли він за своїх друзів своє життя 
віддає. Коли ви робите все, що я вам 
заповідаю, то ви - друзі мої. Тож 
слугами вже не називатиму вас: слуга 
не відає, що його пан робить. Називаю 
вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув 
від Отця мого. Не ви мене вибрали, а я 
вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і 
плід принесли, та щоб тривав ваш плід, 
а й щоб усе, про що б ви тільки 
попросили в Отця в моє ім'я, дав вам. 
Ось, що вам заповідаю: щоб ви любили 
один одного! Ненавидить вас світ - то 
знайте: мене він ще перед вами 
зненавидів. Були б ви від світу, то світ 
би своє любив. А що ви не від світу, бо я 
вибрав вас від світу, ось тому й 
ненавидить вас світ” (Ів 15, 12 - 17). 
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Від 11 жовтня 2012 року в 
Католицькій церкві відзначаємо рік 
віри, тому у наступні місяці будемо 
спільно розважати про таїнство і дар 
віри. 

Людина дуже швидко звикає до 
різних обставин і часто сприймає їх 
автоматично, тому в житті ми часто 
застановляємось і замислюємось, як 
пише пророк Єремія: “Спиніться на 
дорогах і роздивіться.” (Єр 6, 16). Це 
стосується і правд нашої віри. Що 
означає “вірити”, “вірую”, “віримо”? В 
нашому житті трапляються етапи, коли 
потребуємо наново пригадати той 
великий дар, як і відповідальність. Ми 
часто визнаємо: “Я вірую!” Але чи 
замислювались колись, що це означає? 
Чи справді вірю? Чому чи кому вірю? 
Діва Марія у Меджугор’ї говорить про 
тих, кого ми називаємо невіруючими, 
що вони не пізнали Божої любові. У 
посланні від 2 червня 2011 року Вона 
говорить: “Дорогі діти! Хоча Я кличу 
вас молитися за тих, які не знають 

Божої любові, але коли б ви заглянули у 
свої серця, то зрозуміли б, що говорю 
про багатьох із вас. Відкритим серцем 
щиро себе запитайте, чи прагнете 
живого Бога...” “Вірити” означає мати 
зв’язок з Богом, з живою особою.  

Між “вірити у щось” і “вірити комусь” 
є велика різниця. Можемо вірити в 
існування чогось; наприклад, віримо, 
що існує Японія, ми чули про неї, 
читали, бачили фото… І хоч ми там не 
бували, віримо, що існує. Віримо, що є 
бактерії, віруси, хоч ми їх не бачимо. 
Адже вчені твердять, що є… Ми віримо, 
що є, існує один Бог. Віримо, що Ісус є 
Сином Божим, що Він помер близько 
2000 років тому і воскрес. Це та віра, 
якої хоче Бог? Ця віра вбереже нас від 
вічної смерті? Такої віри замало. Яків у 
своєму листі пише: “Ти віруєш, що Бог 
один? - Добре робиш. І біси вірують, та 
тремтять”. (Як 2, 19). Диявол знає, що 
Бог існує, вірить у Його існування, як 
знає, що Ісус Його Син. Він трясеться і 
не спасається. Через одержимих, які 

ВСТУП 

РІК ВІРИ 

 

...Довіряти значить ввірити своє життя,                          

усе своє буття в руки комусь іншому... 

              Zdrojhttp://www.facebook.com/pages/KMZ-Kraljice-Svete-Krunice-Ivankovo/108496169191421  
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зустрілися з Ісусом, демони кричали: 
“Знаю бо, хто ти: Святий Божий!"   (Mк 
1, 24); “Що мені й тобі, Ісусе, сину Бога 
Всевишнього?” (Лк 8, 28). Чи знаєте, що 
у Святому письмі сатана ніколи не 
називає Ісуса Господом? Ви не знайдете 
у Біблії жодного місця, де сатана визнав 
би Ісуса Господом, його Паном. Він є 
духом гордості, бунту, він не хоче 
підпорядкувати своє життя Богові. І тут 
ми підходимо до суті питання, що 
значить вірити у біблійному сенсі? 
Вірити означає довіряти, вірити комусь. 
Тут не йдеться про віру у щось, а про 
віру комусь — Богові. Довіряти значить 
ввірити своє життя, усе своє буття в 
руки комусь іншому, кого зробимо 
Паном свого життя і повністю Йому 
віддамося. Так вчинила Діва Марія та за 
Її прикладом багато святих.  

Відомий кардинал Йозеф Суенес в 
одній проповіді згадав правдиву 
історію, про яку писали в газетах. Пізно 
вночі загорівся дім за селом. Батько, 
мати та діти вибігли на вулицю. Вони з 
жахом дивилися на полум’я, яке 
розгорялося і поширювалося. Вони 
відразу збагнули, що між ними немає 
наймолодшого, п’ятирічного хлопчика. 
Він, переляканий вогнем, не зійшов 
донизу, а вибіг сходами поверхом вище. 
Батьки у відчаї розуміють, що хлопця 
вже ніхто не врятує. І тут не сходах 
відкривається вікно і видно його лице. 
Батько голосно кричить: “Вистрибуй!” 
Але дитина бачить перед собою лише 
полум’я і дим. Він кричить: “Татку, я 
тебе не бачу!” “Але я тебе бачу,” - 
кричить батько — ”цього досить, лишень 
стрибай!” Хлопець відважився і 
вистрибнув з вікна. Упав в обійми свого 
батька і був врятований.  

Ми теж у цьому світі переживаємо 
різні життєві бурі, моменти, коли нам 
здається, що нічого і нікого не бачимо, 
не відчуваємо. Ми покликані стрибнути 
в обійми Небесного Отця, навіть коли 
нам здається, що Його не бачимо. Він 

нас бачить, любить нас і допоможе нам. 
Адже “перемога, яка перемогла світ: 
віра наша" (1 Ів 5, 4). 

Місяць жовтень присвячений Діві 
Марії Розарію. Разом з Марією 
проходимо через таїнства Ісусового 
життя та у вірі єднаємо свої радощі і 
печалі з радощами і болями Матері і 
Господа. Ми часто читаємо у 
Євангеліях: “ Віра твоя спасла тебе” (Лk 
7, 50), “Іди, віра твоя спасла тебе” (Mк 
10, 52). Отже, разом з Богородицею та 
Церквою триваймо у молитвах, щоб 
Господь посилював нашу віру.  

Початок святкування Матері Божої 
Розарію слід шукати у 16 столітті. Тоді 
Європі  загрожувала ісламська 
Туреччина. Вирішальна битва відбулася 
7 жовтня 1571 року на морі біля 
Лепанто. Католицьке військо під орудою 
Дон Жуана Австрійського  перешкодило 
нападу войовничих та відчайдушних 
турків. Тодішній папа св. Пій V 
закликав увесь католицький світ 
молитися Розарій. Він сам разом з 
єпископами та Божим народом 
зібралися у базиліці Санта Марія 
Маджоре в Римі, і там разом молились 
за перемогу. І ось в один момент папа 
встав і закликав усіх подякувати Богові 
за перемогу. Зрозуміло, що звістка про 
перемогу прийшла не відразу. Тоді в 
Римі зазвучали дзвони як подяка за 
в ідвернення небезпеки .  Папа 
розпорядився щороку відзначати 7 
жовтня як день Діви Марії Розарію. 
  

Уклала Марта Порубска   

Джерела: 

•     Святе письмо 

...Вірити означає мати 
зв’язок з Богом,                 

з живою особою... 
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помиляються .  Бо  можеш 
залишити своїм дітям все 
матеріальне, що тільки є на світі, 
можеш залишити їм тисячу євро, 
а вони захочуть дві тисячі. І 
ніколи  не заспокояться. Але коли 
у серцях своїх дітей залишиш 
Ісуса на першому місці, вони 
будуть щасливі і спокійні з тим, 
що мають, бо матимуть мир, 
правдивий мир, який може дати 
лише Ісус Христос.  

Коли говорю, що діти бачать 
набагато більше, ніж ми собі 
думаємо, завжди наводжу 
приклад зі своєї родини в часи, 
коли моя старша донечка Марія 
мала хіба два роки. Я ніколи не 
говорила їй про явління, бо 
думала, що дворічна дитина 
нічого не розуміє. Одного дня 
вона гралася в домі зі своєю 
приятелькою, а я зайшла 
подивитися, що вони роблять, і 
почула, як друга дитина 
говорить: “Моя мама їздить на 
авті!” Моя Марія хвильку 
помовчала, а тоді сказала: “Моя 
мама кожного дня говорить з 
Дівою Марією!” Тобто, хоча я 
нічого їй не розповідала, вона 
сама зрозуміла, що відбувається 
в нашому домі. Тому такий 
важливий приклад батьків.  

(з часопису 'Glasnik Mira', 9/2012) 

Візіонерка Мір’яна Драгіцевич Сольдо 

Діва Марія від нас хоче, щоб ми у 
сім’ях повернулись до молитви на 
вервиці. Вона говорить, що ніщо 
так не гуртує родину, як спільна 
молитва, та що батьки мають 
велику відповідальність за своїх 
дітей. Далі Богородиця говорить, що 
батьки покликані посадити коріння 
віри до сердець своїх дітей. Вони 
можуть зробити це лиш тоді, коли 
разом моляться, разом ходять на св. 
Літургію, адже діти роблять тільки 
так, як це бачать вдома. Діти мають 
бачити, що для батька і мами Бог і 
Діва Марія стоять на першому 
місці, а вже потім усе інше.   

У Меджугор’ї я мала можливість 
спілкуватися з багатьма молодими 
подружжями з цілого світу, і всі 
вони повторюють одне і те ж: “Ми 
не маємо часу на молитву, багато 
працюємо, хочемо, щоб нашим 
дітям було легше, ніж нам, хочемо 
залишити їм якнайбільше...” Коли їх 
слухаю, то розумію, що вони 
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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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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 
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Часопис “Світло Марії” різними мовами можете знайти  
нa www.gospa.sk в рубриці ЧАСОПИС. 


