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“ДДДДорогі діти! 

Сьогодні закликаю вас                                         
молитися в Моїх наміреннях.                             
Відновіть піст та молитву,                                       

бо сатана підступний та схиляє багато сердець 
до гріха та погибелі. Діти Мої, Я закликаю вас     

до святості і до життя у благодаті. 
Поклоняйтеся Моєму Синові,                                  

щоб Він наповнив вас                                              
Своїм миром і любов’ю, яких ви прагнете.  

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

Благословенна Діва Марія у 
вересневому посланні закликала нас до 
молитви подяки за усе добро, яке 
отримуємо від Бога. Вдячне серце не 
може бути сліпим, воно у всьому 
створеному бачить і пізнає Божу доброту 
і любов. Створений світ говорить нам 
про Всевишнього, Який створив нас для 
вічності та життя у повноті, яке може 
дати нам лише Він Сам. Ми не маємо 
права обманювати своє власне серце, ані 
наповнювати його марнотою, що 
принесе нам хіба пустку і поневолення. 
Наше серце непомильно знає, хто його 
творець. Який дивовижний наш 
Небесний Отець у Своїй любові і 
терпеливості, якщо вже більше тридцяти 
одного року говорить до нас і через 
Матір Свого Сина Ісуса кличе до 
навернення і нового життя у святості та 
любові. Господь вірний Своїм обітницям. 
Він обіцяє, що не покине нас сиротами, а 
буде з нами по всі дні аж до кінця світу. 
Появи Діви Марії є підтвердженням цих 
Ісусових слів. Ці явління є “гласом 
вопіющого в пустині” (Мк 1, 3), який 
кличе нас до навернення подібно до 
Івана Хрестителя у його часи.   

Папа Бенедикт XVI під час 
проголошення Року віри сказав: 
“ О с т а н н і м и  д е с я т и л і т т я м и 
спостерігаємо якийсь “бум” духовного 
спустошення. Що міг би значити світ і 
життя без Бога, в часи Собору ми могли 
пізнати з деяких трагічних сторінок 
історії, а сьогодні, на жаль, пізнаємо зі 
щ о д е н н и х  п о д і й .  Ц я  п у с т к а 
поширюється. Пізнавши, однак, цю 
пустку, це спустошення, можемо знову 
зазнати радості з віри, пізнати її 
життєву необхідність для нас, чоловіків 
і жінок. На пустині відкриваємо 
вартість того, що є для нас 
життєдайним”.  

У цій духовній пустині Богородиця 
веде нас до оази життя і заохочує 

вживати перевірених засобів, відомих у 
християнській традиції. Такими є 
молитва та піст. Діва Марія багаторазово 
закликала нас, і знову це говорить, бо 
знає, що від природи ми забудькуваті та 
легко піддаємося лінощам і потаканню 
собі. Тому маємо знову і знову вживати 
цих середників, завдяки яким можемо 
наблизитися до святості і любові та в них 
зростати. Людська природа зранена 
г р і х о м .  С п о к у ш а ю ч и ,  с а т а н а 
використовує людську слабкість і 
гріховність. Хоч він втратив своє світло, 
все ж зберіг увесь свій розум та хитрість. 
Він є батьком брехні, найхитрішим 
спокусником. Він знає, як спокусити 
людину, представляючи у найкращому 
світлі усі можливі спокуси: успіх, 
багатство, владу, почесті, задоволення, 
зиски… Коли пропонує нам якусь   
оману, уважає, щоб вона була загорнута 
у елементи правди, яка робить її  
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...На пустині                      
відкриваємо вартість того, 

що є для нас життєдайним... 

ЗАКЛИК ДО СВЯТОСТІ ТА ЖИТТЯ  
В БЛАГОДАТІ (о.Любо Куртовіч)  



прийнятною, і так вводить нас у гріх. 
Святий Тома Аквінський пояснює:       
“…відтак розум через прагнення істини 
потрапляє у єресі, так само як воля 
задля уявного добра дозволяє злу 
керувати”. Сатана не має друзів, хіба 
що рабів, яких пригноблює після того, 
як спокусив. Він є тим, хто обвинувачує 
братів наших, обмовляє їх перед Богом 
нашим день і ніч. (пор. Одк 12, 10б). Бог 
не залишає нас самих і покинутих. Не 
дозволяє спокушати нас понад наші 
сили. Кожну спокусу і зло можемо 
подолати тими засобами, які Діва Марія 
дає нам у руки. Вона хоче, щоб ми 
прийняли їх серцем та жили.  

Святий Антоній, пустельник, 
говорить: “Я бачив різні пастки, які 
ворог розклав по всьому світу. 
Зітхаючи, я сказав: “Хто зможе їх 
уникнути?” Тоді почув голос, який мені 
відповів: “Покора”. 

Діва Марія, смиренна Господня 
слугиня, може навчити нас чесноти 
покори. Бути учасником Її покори — ось 
найкраща дорога до Її пізнання. 
Богородиця Марія пізнала рідкісний дар 
любові, а саме прагнення сховатися, щоб 
уникнути людських поглядів, загубитися у 
крайній бідності і смиренні. Власне це є 
миле Богові. Власне ця покора, ця бідність 
містить в собі таємницю цілковитої 
радості, бо вона сповнена Богом. Шукати 
цієї бідності — ось благочестя Божої 
Матері. Знайти її означає знайти Марію. 
Сховатися в Її глибинах — значить 
сповнитися Богом, так само як Вона Його 
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повна. Мати участь у Її післанництві 
означає жертвуватися усім людям.  

Нехай наше серце співає пісню подяки 
Діві Марії, бо Вона благословенна, бо 
завдяки Її смиренності ми всі прийняли 
надприродне життя в любові і святості.  

 

Помолімось: Непорочна Діво, прийми 
моє “так”, нехай промовлю його 
Господові у відповідь на заклик, з яким 
Він до мене звертається. Прошу Тебе, 
збережи його у Твоєму “так”, яке мало 
такі дивовижні наслідки. Даруй мені ту 
радість і надію, які Ти перенесла на 
святу Єлизавету, вступаючи до її бідної 
оселі. Дай, щоб любов до спасіння душі 
зробила мене невтомним місіонером, 
бідним на речі, але кришталево чистим 
у почуттях та цілком вільним насправді 
жертвуватися іншим. Вчини мене 
покірним та послушним аж до смерті 
на хресті, щоб я став воєдино з Ісусом —
Богом, що зійшов з неба, щоб мене 
спасти.  

О, Маріє, ввіряю Тобі всіх, кого будь-
коли зустрів у своєму житті, і яких ще 
зустріну на дорозі віри! Освіти нам 
дорогу, розігрій наше серце, веди нас до 
Отчого дому та святкування вічної 
любові! Амінь! (Анжело Комастрі) 

...Діва Марія,                      
смиренна Господня слугиня, 

може навчити нас                 
чесноти покори... 

Наша спільна молитовна зустріч відбудеться  

у суботу, 03. 11. 2012. 

Цього місяця будемо молитися за 

НАМІРЕННЯ ДІВИ МАРІЇ 



ДОРОГІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! (Тереза Гажіова) 

Сьогоднішнє материнське послання 
Діви Марії звучить наполегливо. Нас, що 
відважились бути Її апостолами, воно не 
може залишити байдужими. Молитися у 
наміреннях Богородиці означає вступати 
у Її покірне серце та погоджуватись з Її 
прагненнями. Це означає слідом за 
святим отцем Іваном Павлом II 
повторювати молитву: 'Totus tuus' - я 
увесь Твій, не маю нічого, усе Твоє, 
Маріє. Тоді Вона нас провадить, 
безпечно йде попереду, відкриває нові 
дороги, оживляє. Її милостива 
присутність охороняє нас. Коли молимось 
у Її наміреннях, з Нею зустрічаємось, з 
Нею працюємо. Вона веде нас і вчить 
покори, вчить відійти назад, бути 
маленькими, вибирати останні місця.  

Потім будемо з Марією радіти, 
переживати Її стан, коли славила Бога, 
що зглянувся на Її покору. Боже 
благословення сходило на Марію радісно, 
так воно сходить і на тих, хто обрав 

Марію своїм взірцем. Подобатись Марії у 
молитві і пості означає чувати з Нею, 
намагатися поставити Ісуса на перше 
місце. Ми знаємо слова Марії “…Я 
потребую вас…, без вас нічого не можу 
зробити…” Сьогодні Діва Марія кличе 
нас молитися у Її наміреннях, і нам це 
дуже потрібно, - говорить отець Славко. 

Пригадаймо послання з минулих 
років, коли Богородиця закликала нас 
молитися у Її наміреннях: “Я закликаю 
вас: зважтеся молитися в Моїх намірах. 
Любі діти, приносьте дев’ятниці 
жертвуючи всім, до чого ви відчуваєте  
прив’язаність. Я хочу, щоб ваше життя 
було поєднане з Моїм. Я ваша Мати, 
діточки, і Я не хочу, щоб сатана спокусив 
вас. Він хоче повести вас манівцями, але 
не зможе зробити цього, якщо ви самі не 
дозволите йому.” (25.07.1993) “Особливо 
закликаю вас молитися в Моїх намірах, 
щоб за допомогою ваших молитов 
зупинити задум сатани щодо цієї землі, 
яка з кожним днем усе більше й більше 

віддаляється від Господа, а 
сатана ставить себе на місце 
Бога і руйнує все, що є 
прекрасного і доброго в душі 
кожного з вас. Тому, діточки, 
озбройтеся постом і молитвою, 
щоб усвідомити, як сильно Бог 
любить вас, і виконуйте Божу 
волю.” (25.10.2008) “Cьогодні Я 
особливо закликаю вас до 
молитви і самозречення, бо 
зараз, як ніколи раніше, сатана 
хоче показати світові своє 
ганебне обличчя, щоб обдурити 
якнайбільше людей і спокусити їх 
піти шляхом смерті і гріха. 
Прошу вас: моліться і приносьте 
жертви за Мої наміри, щоб Я 
могла подати їх Богові як 
найбільш насущні. Забудьте про 
свої бажання, любі діти, і 
моліться за те, що Богові угодне, 
а не за те, чого хочете ви 
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...Сьогодні Діва Марія кличе нас 
молитися у Її наміреннях,                
і нам це дуже потрібно... 

http://liturgicalyear.wordpress.com/2011/02/19/getting-ready-for-lent-
what-if-it%E2%80%99s-not-all-about-your-sins/  



ОТРИМАННЯ ВІДПУСТІВ ОТРИМАННЯ ВІДПУСТІВ У ЧАС ВІДУ ЧАС ВІД  1 1 ДОДО  8 8 ЛИСТОПАДАЛИСТОПАДА  
 

1. Вірні, які у день Поминання усіх померлих відвідають храм чи каплицю та 
помоляться Отче наш і Вірую, можуть отримати повний відпуст, який можуть 
пожертвувати лише за душі у чистилищі.  

Крім цього,  треба виконати ще три умови:  
• Св. сповідь (незадовго до того або після) 
• Св. Причастя (найкраще того самого дня)  
• Молитва в наміренні Святішого Отця (Отче наш, Богородице Діво, Слава)  

• Oкрім того, треба усунути будь-яку причетність до гріха, навіть 
повсякденного. Ті відпусти можна отримати від полудня попереднього дня 
до опівночі зазначеного.  

2. Вірні, які побожно відвідають кладовище чи хоча б мислено помоляться за 
померлих, можуть дістати відпусти, які призначені для душ у чистилищі, щодня з 1-го 
до 8-го листопада . Треба виконати і інші умови.  
Одна Св. Сповідь достатня на усі відпусти.  

самі.” (25.09.1991) “Сьогодні закликаю вас 
молитися і постити в Моїх наміреннях, бо 
сатана хоче перешкодити Моїм планам. Я 
почала з цієї парафії, а відгукнувся увесь 
світ. Багато вас відповіло Мені, але безліч 
тих, хто не хоче чути і приймати Моїх 
закликів. Тому ви, які сказали ТАК, будьте 
сильними і рішучими.” (25.08.2011) 

Завдяки Марії ми отримали багато 
ласк, тому будьмо великодушними, охоче 
відповідаймо на Її заклики. Відновімо 
піст, молитву. Марія нам віддячить.  
Співпрацюймо з Нею, допоможімо 
Богородиці, молячись у Її наміреннях. 
Нашим добровільним рішенням, 
молитвами через посвячення Марії 
зможемо вносити Духа святості і 
благодаті.  

Багато хто у Меджугор’ї полюбив 
Євхаристію, як Вона цього побажала. Ці 
люди приносять любов до Євхаристії до 
своїх парафій. Вони організовують 
постійне поклоніння Святим Тайнам,  
спільну Адорацію. У посланні від  
25.09.1995 сказала нам:“Я закликаю вас 
полюбити Святі Дари. Діточки, 
поклоняючись Святим Дарам у своїх 
парафіях, ви будете з’єднані з усім світом. 
Ісус стане вашим Другом, і ви не будете 
говорити про Нього, як про того, кого ледве 
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знаєте. Єднання з Ним буде вашою 
радістю, і ви станете свідками любові 
Ісуса до кожного творіння. Діточки, коли 
ви поклоняєтеся Ісусові, то стаєте 
близькими і Мені.” В інших посланнях 
читаємо: “Коли поклоняєтесь Ісусові, 
отримуєте винятков і  ласки. . . 
Покладайтесь на Мене і поклоняйтеся 
Моєму Синові.” Коли поклоняємось 
Ісусові у Пресвятих Тайнах, ставимо 
Його на перше місце. Тоді наші ідоли, 
божки падають. Ісус наповнює нас Своїм 
миром і благодаттю. Про це свідчать 
численні паломники, які прибувають до 
Меджугор’я. 

Помолімось:  

Маріє, допоможи нам відновили 
молитву та піст. У цей час віддаємо Тобі 
наші малі зречення на Твої наміри. 
Наповни нас радістю, від усього серця 
хочемо подарувати Тобі цей час нашого 
земного життя. Хочемо співпрацювати з 
Тобою у плані спасіння людства. Просимо 
Тебе за усіх, які дозволили дияволові 
звести себе, за оздоровлення їх сердець, 
бо у незагоєних ранах зароджується зло. 
Маріє, посвячуємо себе Тобі, і просимо, 
щоби усі ми були врятовані. Амінь. 



ВІДНОВІТЬ МОЛИТВУ ТА ПІСТ... 

...Сьогодні Я закликаю                     
вас наблизитися до                            

Мого Непорочного Серця                        
і відновити у своїх родинах  

натхнення перших днів,                 
коли Я закликала вас до посту,  

молитви, навернення...  
(25 жовтня 1998) 

...Сьогодні Я закликаю вас            
із ще більшою старанністю 

обновити молитву і піст, щоб 
молитва стала вашою радістю. 

Діточки, хто молиться,                     
не боїться майбутнього, а хто 

постить, не боїться зла.            
Я знову  повторюю вам:                

тільки молитвою і постом 
можуть бути зупинені війни – 
війни вашого невір’я і страху  

перед майбутнім...  
(25 січня 2001) 

...Сьогодні Я закликаю вас 
молитися за мир.                     

Нині світ перебуває під 
особливою загрозою,                             

і Я прошу вас  
відновити піст і молитву                     

у ваших родинах. Любі діти,  
Я хочу, щоб ви усвідомили  

серйозність становища,                      
а також те, що багато чого з  

того, що буде відбуватися,  
залежить від вашої молитви. 

Але ви мало молитеся.                     
Любі діти, Я з вами і закликаю 

вас почати молитися і постити 
старанно, як у перші дні                  

Моїх з’явлень… 
(25 липня 1991) 

...І сьогодні Я закликаю вас              
до молитви і посту.                   
Знайте, що з вашою допомогою 
Я можу виконати все, навіть 
змусити сатану не схиляти вас 
до зла і забратися геть.               
Любі діти, сатана підстерігає 
кожного окремо.                             
Він хоче внести смуту, 
особливо – у повсякденні справи 
кожного з вас. Тому закликаю  
вас, любі діти, нехай ваш день 
буде сама молитва і цілковите 
віддання себе Богові… 
(4 вересня 1986 )  

...Я хочу закликати вас 
відкрити своє серце                          
і продовжувати жити постом. 
Діточки,                                   
постом і самозреченням                    
ви зміцнитеся у вірі…                     
(25 березня 2007) 
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“““ВВВ   ШКОЛІ ЛЮБОВІ”ШКОЛІ ЛЮБОВІ”ШКОЛІ ЛЮБОВІ”   
З молитвою до Божої любові 

“Любі діти!  
Сьогодні Я запрошую вас щодня молитися за душі в 
чистилищі. Кожна душа, щоб прийтидо Бога і до Божої 
любові, має потребу в молитві і благодаті. Цим, любі 
діти, і ви здобуваєте нових заступників, які допоможуть 
вам збагнути: ніщо земне не є таким важливим для вас в 
порівнянні з Небом, якого лише і варто прагнути. Тому, 
любі діти, аби ви могли допомогти собі і тим, кому ваша 
молитва принесе радість, – моліться безустанно. Дякую, 
що відповіли на Мій заклик!” 

(6 листопада 1986)  

Славко Барбаріч, OFM 

Молитва є виявом любові до Бога, 

адже той, хто молиться, любить Бога.   
Молитва сама собою виражає глибоке 
прагнення Бога, бажання перебувати з 
Ним як з улюбленим Батьком. Молитва —
це розмова, зустріч, єднання. Проте      
молитва також має силу та виконує роль 
заступництва і посередництва. Інакше   
кажучи, ми, християни, можемо 
молитися за інших, можемо просити за 
них, як Марія просить за нас. Через віру і 
Таїнства християнські зв’язки значно 
глибші за родинні. Тому ми своїми 
молитвами можемо допомагати іншим 
здобувати Божу благодать.   

Згідно з християнською традицією 
Церква, що в дорозі, може своїми 
молитвами та жертвами допомогти 
Церкві, яка терпить у чистилищі. Душі в 
чистилищі не можуть собі допомогти, але 
можуть заступатися за мандрівну 
Церкву. Відтак через молитви виникає 
глибокий зв’язок між мандрівною та 
терплячою Церквами. Так виникає 
дружба, єднання і взаємна допомога. 
Марія є Матір’ю усієї Церкви: як славної, 
так і терплячої та мандруючої. Вона 
вчить нас, як ми, бувши Її дітьми, 
можемо разом допомагати собі навзаєм.  

Останнім часом ми забуваємо про це 
єднання, яке Марія хоче відновити між 
усіма своїми дітьми. Нові приятелі в небі, 
яким своїми молитвами та жертвами 
допомогла мандрівна Церква, стають не 

тільки помічниками і друзями, а і 
вчителями. Вони допоможуть нам 
зрозуміти, що земне не важливе, важливі 
лише небо і вічне життя. Немає кращої 
місії, ніж покликання допомагати іншим 
наблизитися до Божої любові. Зустріч з 
цією любов’ю робить людину щасливою 
та спокійною. Тому Марія закликає нас, 
щоби ми з любов’ю молилися за усі душі в 
чистилищі. Це послання дане нам відразу 
після свята Усіх святих та Поминання 
усіх померлих вірних. Зрозуміло, що ми 
маємо звернути увагу на те, що Діва 
Марія, як Мати, говорить нам та до чого 
закликає. Молитвою допомогти іншим 
знайти Божу любов означає забезпечити і 
собі доступ до тої самої любові.  

“А те, що було мені зиском, з-за 
Христа я вважав за втрату. Ба, 
більше: я вважаю за втрату все 
задля найвищого спізнання Христа 
Ісуса, Господа мого, заради якого я 
все втратив і вважаю все за 
сміття, аби Христа придбати; і 
опинитися в ньому не з 
праведністю моєю, що від закону, а 
з тією, що через віру в Христа, з 
праведністю, що від Бога - від віри; 
щоб спізнати його й силу його 
воскресіння і участь в його муках, 
уподібнюючись йому у смерті, аби 
якось осягнути воскресіння з 
мертвих.” (Флп 3, 7 - 11). 
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Святий апостол Павло говорить: 
«Власне, тому й терплю я оце, але не 
соромлюся, бо знаю, в кого я увірував, і я 
певен, що він спроможний зберегти моє 
передання на той день.» (2Тим 1,12). Чи 
можу я з такою ж певністю стверджувати, 
що знаю, кому вірю? Лиш у випадку, коли 
насправді маю зв’язок з Богом як живою 
особою, присутньою в моєму житті, можу 
разом зі св. Павлом проголошувати: «Я 
знаю, в кого я увірував». Лише тоді зможу 
впевнено стояти у своїй вірі, найперше у 
Христові, та у випробуваннях, терпіннях, 
переслідуванні, як говорить Павло:             
«...терплю я оце, але не соромлюся, бо 
знаю, в кого я увірував».  

13 жовтня, на самому початку року 
віри, у Чехії були проголошені блаженними 
францисканці, замордовані за віру ще у 
1611 році. Святий отець Бенедикт XVI 
після молитви Ангел Господній в неділю              
14 жовтня розповів, що ці нові блаженні 
нагадують нам, 
що вірити в 
Христа означає 
бути  готовим 
терпіти з Ним і 
задля Нього. Тому 
святий Павло 
м о ж е           
в и г о л о ш у в а т и :     
«… терплю я оце, 
але не сором-люся, 
бо знаю, в кого я 
увірував». Коли 
знаю, у кого 
в і р у ю ,  т о б т о 
знайомий з ним і 
люблю його, то 
готовий терпіти з 
ним і заради 
нього. Не всі ми покликані вмерти 
мученицькою смертю за Христа. Але є ще 
інше мучеництво–терпіння – з любові до 
Бога та задля спасіння душі приймати і 
жертвувати свої щоденні нещастя, невдачі, 
боротьбу, хрести; умертвляти себе, свою 
волю, щоб через мене міг здійснитися 
Божий план. За приклад можемо взяти 

святих, про яких Католицька церква згадує 
1 листопада. Багато праведників Старого 
завіту зрікалися себе, своїх планів, щоби 
через них міг здійснитися Божий план. 
Діва Марія є найкращим зразком послуху в 
вірі. Богородиця найдосконалішим чином 
реалізує послух віри. Вірою Марія приймає 
Добру Звістку й обітницю, принесену 
ангелом Гавриїлом, віруючи, що «нічого 
немає неможливого в Бога» (Лк. 1,37) і дає 
Свою згоду: «Ось, я  Господня  слугиня:  
нехай зо мною станеться по Твоєму  
слову!» (Лк. 1,38). Єлисавета привітала Її: 
«Щаслива та, що повірила, бо здійсниться 
сказане їй від Господа» (Лк. 1,45). Завдяки 
цій вірі всі покоління проголосять її 
блаженною. Упродовж усього Свого життя, 
і до Свого останнього випробування, коли 
Її Син Ісус помер на Хресті, Її віра не 
похитнулася. Марія не перестала вірити в 
те, «що в Бога не залишається безсилим 
жодне слово». Тому Церква пошановуе в 

Марії найчистіше 
сповнення віри. 
В і р а  о з н а ч а є 
н а с а м п е р е д 
о с о б и с т е 
пригорнення до 
Бога; водночас і 
невіддільно вона є 
д о б р о в і л ь н и м 
визнанням усієї 
Правди, яку Бог 
о б ' я в и в .  Д л я 
х р и с т и я н и н а 
вірити в Бога 
н е в і д д і л ь н о 
означає вірити в 
Того, Кого Він 
послав, у «Його 
Сина улюбленого», 

Якого Він Собі уподобав. Не можна вірити 
в Ісуса Христа, не маючи причастя Його 
Духа. Саме Святий Дух об'являє людям, 
Хто є Ісус. Бо «ніхто не може сказати "Ісус 
Господь", як лише під впливом Духа 
Святого». Віра є надприродним даром 
Божим. Щоб вірити, людині потрібна 
внутрішня допомога Святого Духа. Ісус 

ВІРА – ВІРУЮ – ВІРИМО 

РІК ВІРИ 
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...щоб жити, рости і бути 
витривалими у вірі до кінця, ми 

повинні живити її Словом Божим...  
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сказав: «Без мене ж ви нічого чинити не 
можете» (Ів 15, 5). Віра є актом людини, 
свідомим і добровільним, що відповідає 
гідності людської особи.  

Я вільно співпрацюю з Божою ласкою, 
вільно відповідаю Богові «так» або «ні». 
Нікого не можна змушувати приймати 
віру проти його волі. Бо акт віри за своєю 
природою добровільний. Справді, Христос 
закликав до віри і покаяння, але нікого не 
змушував до цього. «Він дав свідчення 
правді, але не хотів силою накидати її 
своїм супротивникам. Його Царство 
зростає любов'ю, якою  Христос, піднятий 
на хрест, притягає до Себе людей.  

Віра необхідна для спасіння. Сам 
Господь стверджує: «Хто увірує й 
охреститься, той буде спасенний; а хто 
не увірує, той буде осуджений» (Мк. 
16,16). «Без віри не можливо подобатися 
Богу»  (Євр 11, 6). Віра - це великий дар, 
який можемо втратити, тому, щоб жити, 
рости і бути витривалими у вірі до кінця, 
ми повинні живити її Словом Божим; ми 
повинні просити Господа збільшувати в 
нас віру. Віра дозволяє нам ніби 
заздалегідь зазнавати радості і світла 
блаженного видіння - мети нашої 
мандрівки на землі. Тоді ми побачимо 
Бога «обличчям в обличчя» (1Кор. 13,12), 
«яким Він є» (1Iв. 3,2). Поки ми живемо 
тут, на землі, віра є осяйна задля Того, у 
Кого віримо, та часто життя віри є 
затемнене. Воно може піддаватися 
випробуванням. Світ, у якому ми живемо, 
часто видається дуже далеким від того, 
про що запевняє нас віра; досвіди зла і 
с т р а ж д а н н я ,  б а г а т о р а з о в o ї 
несправедливості і смерті немовби 
суперечать Добрій Новині; вони можуть 
захитати віру і стати для неї спокусою. У 
такі хвилини треба звертатися за 
допомогою до святих, які теж мали 
випробування віри: «Тому і ми, маючи 
навколо себе таку велику хмару свідків, 
відкиньмо всякий тягар і гріх, що так 
легко обмотує, і біжімо витривало до 
змагання,  що призначене нам, 
вдивляючися пильно в Ісуса, засновника й 
завершителя віри, який, замість 
радости, що перед ним була, витерпів 

хрест, на сором не звертаючи уваги, і який 
возсів праворуч Божого престолу» (Євр 12, 
1-2). 

Проте віра не є ізольованим актом. 
Ніхто не може вірити сам, як ніхто не 
може жити сам. Ніхто не дав віру сам собі, 
як ніхто не дав життя сам собі. Віруючий 
отримав віру від інших і повинен передати 
її іншим. Від Церкви ми отримуємо віру й 
нове життя у Христі - через Хрещення. 
Спасіння приходить тільки від Бога; але 
позаяк життя віри ми отримуємо за 
посередництвом Церкви, тому вона - наша 
Матір. І тому що Церква — наша Матір, 
вона є також і вихователькою нашої віри. 
Церква, «стовп та основа правди» (1Тим. 
3,15), вірно оберігає «віру, раз назавжди 
передану святим» (Юди 3). Саме вона 
береже пам'ять про Слова Христові, саме 
вона передає від покоління до покоління 
апостольське визнання віри. Як мати 
навчає дітей говорити, а через це розуміти 
і спілкуватися, так і Церква, наша Мати, 
навчає нас мови віри, щоб привести нас до 
розуміння і до життя віри.  

Апостольське визнання віри містить 
правди, через які Господь хоче ввійти у 
наші серця та життя, і тому у наступні 
місяці під час «Року віри» ми будемо 
спільно розважати про ці правди віри та 
через них все більше відкриватися до 
живого зв’язку з Богом, щоби разом зі 
святим Павлом радісно та щиро словами і 

життям визнати: «знаю, в кого я 
увірував» (2Тим 1, 12).  

 

Уклала Марта Порубска   

Джерела:  

•      Катехизм Католицької Церкви 

•      Святе письмо 
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...Церква пошановує               
в Марії найчистіше 
сповнення віри... 
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інваліда чи неповноцінну дитину. Тоді 
була інструкція, згідно з якою кожній 
вагітній жінці пропонувалося, часто 
наполегливо, перервати вагітність, а 
після аборту відразу імплантувати 
спіраль. Починаючи з 1991 року в 
Україні зареєстровано 8 мільйонів 
абортів, і це лише офіційних. Одною з 
причин виконання лікарем цієї операції 
є низька зарплата лікаря, близько              
300 доларів за місяць; один аборт давав 
додатково 100-200 доларів.   
 Моя лікарська практика передбачала 
виконання аборту як один із видів 
операцій, - так нас вчили в університеті. 
Ніхто ніколи не говорив, що ми вбиваємо 
людське життя. Я пам’ятаю кожну 
жінку, якій “допомогла” таким жахливим 
способом. Кожна мала свої “залізні” 
аргументи, чому їй так необхідно це 
зробити. Деякі стверджували, що не 
мають чоловіка, інші, що не мають 
житла чи вже мають чотирьох дітей… Я 
говорила їм кілька слів, щоб вони могли 
ще подумати... Але часто ми мовчки 
приступали до процедури…  
 Два роки тому я вирішила ґрунтовно 
вивчити проблему мимовільних абортів. 
Більшості моїх пацієнток з цією 
патологією думка про аборт ніколи не 
приходила в голову. Вони вважали 
вагітність великим даром. Відтак 
протягом двох років я не зробила 
жодного аборту.  
 В березні цього року трапилося щось 
абсолютно незвичайне. Я чергувала в 
родильному будинку. Проходячи повз 
кабінет ультразвукової діагностики, 
побачила там жінку, яка гірко плакала. 
Вона сказала мені, що вагітна, що її 
чоловік безробітний та що вони багато 
платять за наймане житло. Попросила 
мене зробити аборт. Я погодилася 
допомогти їй і виконала операцію. За 
кілька годин в операційному відділенні я 
виконувала кесарів розтин. Шийка 
дитини була обвита пуповиною, і тому 

 Дорогі брати і сестри, хочу 
поділитися з вами своєю історією та 
подякувати Діві Марії за чудо, яке 
сталося зі мною. Звати мене Олександра, 
я одружена, маю сина. Народилася і 
живу в Україні. Протягом десяти років 
працюю акушером-гінекологом та 
викладаю в університеті. Однак кілька 
місяців тому моє життя цілком 
змінилося.  
 Я росла в простій сім’ї. Мої батьки 
вчили мене жити згідно із Заповідями 
Божими. Разом з батьком читали Біблію, 
говорили про Ісуса, але ніколи не 
молилися разом, хіба що на великі свята. 
Пригадую, що з дитинства хотіла стати 
лікарем. Господь допоміг мені здійснити  
цю мрію, я стала лікарем, незважаючи 
на численні сімейні та фінансові 
труднощі. Я спеціалізувалася в галузі 
гінекології. У перші роки своєї практики 
я була дуже щасливою, особливо у ті 
дивовижні хвилини, коли у життя 
приходила нова людина. Мені 
подобалося працювати з сім’ями, 
пропонуючи методи природного 
планування сім’ї. Вже навчаючись в 
університеті, я зрозуміла, що це 
найбезпечніше для здоров’я жіночого 
організму. В Радянському Союзі аборти 
вважалися нормальним способом 
планування сім’ї. Лікарі були змушені їх 
виконувати, адже багато з них були 
переконані, що цим запобігають 
ускладненням, що виникають при 
нелегальних операціях. Часом робили по 
10 абортів за день.  
 Після Чорнобильської аварії у        
1986 році кількість абортів ще 
збільшилась через страх народити 

ШАНУВАТИ ЖИТТЯ ВІД ЗАЧАТТЯ І ДО СМЕРТІ (Олександра, Україна) 
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...Життя таке прекрасне; 
треба робити все,  

щоб його берегти... 



аборт?” Відповідь прийшла останнього дня. 
Частиною духовної віднови була лекція про 
святу Жанну Беретту Молловей, яка була 
лікаркою. З її біографії я зрозуміла, який 
чудовий вона дала приклад, і що я можу 
виконувати свою професію як покликання 
до святості.  
 Після повернення мої знайомі 
розпитували мене про Меджугор’є, а я не 
знала відповідей на багато запитань. Лише 
за кілька тижнів усвідомила, що зі мною 
сталося.  
 Зараз я працюю зовсім по-іншому. Коли 
до мене приходить жінка і просить про 
аборт, знаходжу час поговорити з нею і 
допомогти змінити погляд. Ніколи не 
раджу аборт і намагаюся навчити жінку 
методів природного планування, тобто 
розпізнавати плідні та неплідні дні.  
 Зі студентами теж поступаю по-іншому.  
Хочу навчити їх шанувати життя від 
природного зачаття і до природної смерті.  
 Найкращою частиною моєї професії 
тепер є час, коли народжується дитина, 
коли бачу одяг, приготований для 
новонародженого, та коли бачу його, вже 
одягненого. Це нагадує мені подих Бога, 
нову людину, нову дитину, нове життя…  
 Я дуже вдячна Богові за цей дар і 
можливість відвідати Меджугор’є. Це те 
місце, де я через заступництво Діви Марії 
відчула Божу любов.     

це був єдиний вихід, щоб її врятувати.  
Операція проходила з ускладненнями, у 
жінки через мою помилку почалася 
кровотеча, вона була близька до смерті. 
Нам вдалося її врятувати, але мусили 
видалити матку. Я була в розпачі, 
почуття провини спонукало мене 
покинути професію.   
 Кілька тижнів до того мене запросили 
у паломництво лікарів до Меджугор’я, 
про яке я ніколи не чула. Спочатку я 
відмовилась, але після того, що 
трапилось, вирішила їхати. Дорога була 
для мене дуже довгою, їхали протягом 
трьох днів. В автобусі я нікого не знала. 
Питала сама себе: “Чому я їду до 
Меджугор’я? Куди власне я їду? Що там 
зі мною станеться?”  
 Відразу по приїзді мені прийшла 
думка: “Життя таке прекрасне; треба 
робити все, щоб його берегти.”  
 Другого дня я була на Літургії. В той 
момент зрозуміла, що мушу багато 
молитися, щоб мені було прощено те, як 
я виконувала свою професію. Особливо 
полюбила час адорації; мені важко 
підібрати слова, щоб я могла описати 
цей стан. Вийшовши на Кріжевац, я 
зрозуміла, що як лікар багато чого можу 
робити по-іншому, коли буду робити це з 
Богом у серці. Під хрестом я відчула 
бажання цілком змінити своє життя та 
жити зовсім по-іншому. Також я дуже 
полюбила молитву на вервиці, хоч до 
того нічого про це не чула. Я люблю 
попоїсти, але у Меджугор’ї ми постили в 
середу та п’ятницю. Для мене це було 
важко — саме у ці дні ми виходили на 
гори.  
 За кілька днів всі лікарі почали 
говорити про помилки, яких вони 
допустилися у своєму професійному 
житті, кожен глибоко це переживав. Ми 
багато говорили, ділилися думками, 
також і у розмовах зі священиком, на 
тему абортів, штучного запліднення та 
контрацепції.   
 Всередині мене звучало запитання, 
яке не давало спокою: “Що робити і що 
сказати жінці, яка вирішили зробити 
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http://canpolbabies.com/pl/porady/porada/mothers/16/1219  

...Це нагадує мені подих 
Бога, нову людину, нову 

дитину, нове життя…  



 

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 

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 різних 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. 

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

tel. mob: + 387 63 707 636 
Olja_mr@ukr.net 

 

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. 


