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РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

Розпочався літургійний час Адвенту, 
в якому чекаємо на прихід Ісуса. Якою 
буде наша зустріч з Ісусом, у великій 
мірі залежить від того, як приготуємося 
та відкриємося до тої зустрічі. Дуже 
важливо, чого ми чекаємо від тої       
зустрічі, і як вирушаємо на зустріч з 
Ісусом. Діві Марії дуже важливо       
спонукати і приготувати нас до       
спасенної зустрічі з Господом. Вона   
хоче розбудити в нас прагнення Бога, 
Який першим прийшов нас шукати.  

Богородиця Своїми посланнями нас 
не залякує, не сварить, та не вказує 
пальцем на наші гріхи. Вона як Мати, 
довіряє Своїм дітям. Її послання так 

часто повторюються, бо Вона знає, що 
іноді нам легше прийняти те, що не 
можна, ніж те, що можна і потрібно 
робити. Тому Її послання відкривають 
нам шлях до світла, свободи, любові та 
радості. Послання Діви Марії не мають 
на меті вишукувати наші гріхи і лякати 
нас. Діва Марія приходить не для того, 
щоб нас судити, але щоб вести нас 
дорогою до Ісуса, Спасителя. Своїми 
материнськими словами, повними 
світла, Вона хоче відшукати нас у 
темряві, а коли говорить нам про 
гріховну погибель, пропонує нам 
захист, яким є дорога навернення та 
святості.  

ВІДКРИЙТЕСЯ НА СВЯТУ CПОВІДЬ (о.Любо Куртовіч)  
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...Прощення, любов і силу розпочинати все знову 
нам дає таїнство Сповіді. Його пропонує нам    

Церква та закликає до нього Діва Марія... 



Навернення — це не лише відмова 
від зла та гріха, це заклик до 
щоденного віднаходження чогось 
нового в собі, в інших, у Бозі. Основою 
та умовою нашого навернення є Божа 
благодать. Бог постійно звертається до 
нас, а тому і ми можемо звертатися до 
Нього. Він звертається до нас, бо 
любить нас і очікує на нашу відповідь 
у любові. Кожен, хто любить, прагне 
близькості любого. Хто любить, той не 
спить, не дрімає, але постійно шукає і 
знаходить щось нове. І коли Бог 
повторюється,  то  не  стає  н і 
монотонним, ні нудним, бо Він 
безмежна доброта і любов. Лише любов 
ніколи не буває нудною.  

Радість від нас відбирають не 
терпіння, а гріх, егоїзм, жадібність. 
Тепер не популярно говорити про гріх. 
Це слово часто заміняють багатьма 
іншими: слабкість, вади, схильність. 
Гріх—це духовна реальність, яка 
протиставляє нас у відносинах з 
Богом, відтак і з людиною. Гріх—це 
брак доброго, гарного і правдивого, 
всього, що надає людині сенсу і 
повноцінності. Гріх і провина це 
реальності, які перебувають у людині, 
а не поза нею. Всередині себе ми 
відчуваємо нездатність бути добрими. 
Зло присутнє у серці людини. Людина 
чується безпорадною перед цим злом. 
Цю реальність визнає і святий Павло: 
«Знаю бо, що не живе в мені, тобто в 
моїм тілі, добро: бажання бо добро 
творити є в мені, а добро виконати, 
то - ні; бо не роблю добра, що його 
хочу, але чиню зло, якого не 
хочу.»  (Рим 7, 18-19). Внутрішній стан 
безпорадності і бажання визволитися з 
нього викликає конфлікт, який 
спонукає нас шукати допомоги у 
звільненні: «Нещаслива я людина! Хто 
мене визволить від тіла тієї 
смерти?» (Рим 7, 24).  

П р о щ е н н я ,  л ю б о в  і  с и л у 
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розпочинати все знову нам дає 
таїнство Сповіді. Його пропонує нам 
Церква та закликає до нього Діва 
Марія. Таїнство Покаяння оздоровлює 
нас силою Божої благодаті. У цьому 
таїнстві Ісус дає нам Себе і приходить 
на зустріч з нами як небесний лікар, 
що приймає на Себе тягар наших 
гріхів.  

Варто працювати над своїм серцем, 
бо лише це робить людину щасливою. 
Не треба шукати у серці лише 
негативне, треба бути готовим рішуче 
робити нові кроки до свободи, доброти 
і любові. Не кажімо, що у цьому 
посланні Діва Марія не сказала нам 
нічого нового, що ми це вже чули 
багато разів. Її послання є новим 
доказом Божої ласки та любові до нас, 
Її улюблених дітей.  

Слухаймо і серцем приймімо слова 
нашої Небесної Матері, щоб відкрити 
любов і радість життя.  

 Помолімось:  

 Вітаємо Тебе, благословенна   
Діво, Яка перемогла зло, Наречена   
Всевишнього та Мати чарівного Агнця. 
Ти, що царюєш у Небі, охорони землю. 
До Тебе звертаються люди, але демони 
бояться Тебе. Ти Цариця ангелів. Від 
віків Ти є виявом Божої довіри, місцем 
спочинку Царя та троном Божества. 
Ти Зоря, що ясніє на сході і розганяє   
темряву заходу. Зоря, яка провіщає 
схід сонця і початок дня, що не         
знатиме ночі. Ти породила Того, Який 
народжує нас; Ти довіряєш як мати, 
що виконує свій обов’язок, примирює 
людей з Богом. (брат Петер, абат 
Клюні, помер 1156)  

 

...Основою та умовою  
нашого навернення є  

Божа благодать... 
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ДОРОГІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! (Тереза Гажіова) 

У цей благодатний час Адвенту 
Марія запрошує нас відновити 
молитву. У посланнях Богородиці 
часто звучать слова про важливість 
молитви: «Нехай молитва буде для вас 
не тягарем, а повітрям, яким 
дихаєте; Нехай вона стане для вас 
щоденною поживою; нехай буде 
радістю і відпочинком; нехай стане 
вашим житям; зустріччю з Богом; 
розмовою з Богом; молитви прагне 
людське серце; молитва робить 
чудеса.»  

Коли ми в молитві 
чесні, тоді Святий Дух 
вводить нас в правду. У 
м о л и т в і  м о ж е м о 
пізнати і ту істину, що 
коли живемо у гріху, то 
не відрізняємо добра і 
зла. У молитві нам 
дарується мудрість. 
«Християнський досвід 
засвідчує, що особливо 
в молитві, чим більше 
ми слухняні порухам 
благодаті, тим більше 
з р о с т а є  н а ш а 
в н у т р і ш н я 
свобода» (ККЦ 1742). 

«Відкрийтеся у Святій сповіді, щоби 
кожен з вас усім серцем прийняв Мій 
заклик», повторює Цариця миру у 
сьогоднішньому посланні .  Без 
інтенсивної праці над своїм серцем, 
перебуваючи у гріху, ми не можемо 
усім серцем прийняти того, до чого 
Вона нас закликає. «Але якщо ви не 
молитеся, то не зможете пізнати ні 
Моєї любові, ні того, що накреслив Бог 
як для всієї парафії, так і для кожного 
з вас. Моліться, щоб сатана не 

спокусив вас своєю гординею і 
оманливою силою.» (25.11.1987). 

«Відкрийте свої серця Божому 
милосердю в цей час Великого посту. 
Отець Небесний бажає визволити від 
рабства гріха кожного з вас. Тому, 
діточки, використовуйте цей час і 
через зустріч з Богом на сповіді 
облиште гріх і зважтеся на святість. 
Зробіть це з любові до Ісуса, Який 
відкупив вас Своєю кров’ю, щоб ви 
були щасливі і перебували у мирі. Не 

забувайте, діточки, що ваша свобода 
– це ваша слабкість, тому слідуйте 
з а  М о ї м и  п о с л а н н я м и  з 
рішучістю» (25.2.2007), говорить нам 
Діва Марія у своїх посланнях.  

Вона стоїть поруч, охороняє нас і 
бореться за наші добрі рішення, як 
мама за своїх дітей. Думаю, Діву 
Марію найкраще розуміє добра мама, 
що любить своїх дітей. Коли чую, як 
матері із заплаканими очима говорять 
про своїх дітей, які живуть у гріхах, 
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знаю, що вони готові віддати своє 
життя за їхнє навернення. Вони з 
болем дивляться, як гріх руйнує життя 
їх дітей.  

У ніжній присутності Марії, 
слухаючи Її лагідні слова, відчуваємо Її 
материнську любов до нас. «Я з 
любов’ю закликаю вас: наверніться. 
Не забувайте, Я ваша Мати і 
відчуваю біль за кожного, хто далеко 
від Мого серця. І Я не залишу вас на 
самоті. Вірю, що ви можете 
покинути дорогу гріха і зважитися на 
святість.» (25.09.2005). 

Кожного дня, кожної хвилини 
можемо вільно вибирати добро або 
зло. Корінь гріха гніздиться у 
людському серці, у його свобідній волі, 
вчить нас Господь: «Із серця бо 
походять лихі думки, убивства, 
перелюби, розпуста, крадежі, лживе 
свідчення, богохульства» (Мт 15, 19-
20). Проте у серці живе ще й любов, 
джерело добра, яку ранить гріх. 

Пресвята Богородиця і сьогодні 
вказує нам, що треба шукати добра, 
любові. Вона допомагає нам прийняти 
рішення. Її серце безперервно палало 

любов’ю до Бога. Коли приймемо по-
справжньому Ї ї послання, нас 
чекатиме Небо. У цей час очікування 
народження Господа відважмося 
подарувати Богові наш час, щоби Він 
дав нам Себе, як того бажає. Даруймо 
Богові час Серцем Марії. Обновім 
особисту та спільну молитву в наших 
сім’ях, молитовних спільнотах.  

Моліться: 

Маріє, хочемо з Тобою обновитися у 
молитві в цей благодатний час.  
Силою любові, якою горить до Господа 
Твоє серце, допоможи нам відкритися 
на шлях навернення та святості. Ти 
відчуваєш біль за кожного, хто 
перебуває в небезпеці гріховної 
погибелі, - укрий нас під Своїм 
Покровом. Хочемо єднатися з Тобою, 
молитися з Тобою, дарувати Господові 
цей благодатний час Твоїм Серцем. 

Наша спільна молитовна зустріч відбудеться  

у суботу, 01. 12. 2012. 

Цього місяця будемо молитися за 

ЗА ЛАСКУ НАВЕРНЕННЯ ТИХ,  

ХТО ЖИВЕ У ТЯЖКИХ ГРІХАХ. 

 
...Не забувайте, дітоньки,  
що ваша свобода є вашою 

слабкістю... 



ПРИГОТУЙТЕСЯ ДО ПРИХОДУ ІСУСА... 

...Сьогодні Я знову закликаю вас 
до молитви, щоб молитвою,  

постом і маленькими жертвами 
ви готувалися до приходу Ісуса. 
Діточки, нехай цей час буде для 

вас часом благодаті.  
Використовуйте кожну мить  

і робіть добро, бо тільки так ви 
відчуєте народження Ісуса  

у своєму серці. Якщо ви будете  
свідчити власним життям і 

станете знаком любові Божої, 
радість запанує в серцях  

людей... 
(25 листопада1996) 

...У цей благодатний час  
усіх вас закликаю відновити 

молитву у ваших родинах. 
Радісно приготуйтеся  

до приходу Ісуса. Дітоньки, 
нехай ваші серця будуть 

чистими і лагідними, 
щоби любов і тепло 

перетікали через вас до 
кожного серця, віддаленого від 

Божої любові. Любі діти, 
будьте Моїми простягнутими 

руками, руками любові для 
усіх загублених, для тих, хто 

втратив віру і надію... 
(25 листопада 2009) 

...Сьогодні Я закликаю вас  
готуватися до приходу Ісуса.  
Особливо підготуйте свої серця.  
Нехай свята сповідь буде першим 
кроком на шляху до вашого  
навернення, а потім, любі діти, 
зважтеся на святість. Не завтра, 
але сьогодні почніть ваше  
навернення і зважтеся жити у 
святості. Діточки, Я закликаю 
всіх вас на шлях спасіння і хочу 
вказати вам дорогу до Неба. Тому, 
діточки, будьте Моїми і разом зі 
Мною зважтеся на святість... 
(25 листопада 1998) 

...В ці дні Я закликаю вас, як  
ніколи раніше, приготуватися 
до приходу Ісуса. Нехай  
Дитятко Ісус запанує у ваших 
серцях, бо тільки коли Ісус  
стане вашим Другом, тоді  
будете щасливі. Тоді вам не буде  
тяжко ні молитися, ні  
приносити жертви, ні свідчити  
вашим життям про велич Ісуса, 
бо Він дасть вам на це силу і  
радість. Я поруч з вами у Своїй 
молитві і заступництві 
за вас. Я люблю вас  
і благословляю всіх вас... 
(25 листопада 1993) 
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...І сьогодні Я закликаю вас до 
навернення. Діточки, всією  
душею підготуйтеся до святої  
сповіді і відкрийте Богові своє 
серце, щоб у ньому знову міг  
народитися Ісус. Дозвольте вас 
преобразити і повести шляхом 
миру і радості. Діточки,  
зважтеся на молитву. Нехай  
ваше серце запрагне молитви 
особливо нині, у цей  
благодатний час... 
(25 листопада 2002) 



“““ВВВ   ШКОЛІ ЛЮБОВІ”ШКОЛІ ЛЮБОВІ”ШКОЛІ ЛЮБОВІ”   
Божа, а не людська любов  

“Любі діти! І сьогодні Я закликаю вас із особливою 
любов’ю виконувати і дотримуватися всіх послань, 
які Я вам даю. Любі діти, Бог не хоче, щоб ви були 
теплохолодними і нерішучими, але щоб ви все 
присвятили Йому. Знайте, що Я вас люблю 
полум’яною любов’ю, тому, дорогі діти, зважтеся 
на любов, щоб і ви, пізнаючи день за днем любов 
Бога, згоряли від любові. Любі діти, зважтеся 
любити, щоби в вас запанувала любов, але не до 
людини, а до Бога.  
Дякую, що відповіли на Мій заклик!”  (20.11.1986) 

Славко Барбаріч, OFM 

На любов треба відважитися і 

зростати у ній, віддаючи себе у Божі руки. 
При цьому слід завжди пам’ятати, що 
любов це милість і дар, тому їй потрібне 
вільне рішення та свідомий вільний пошук 
тої милості. Той, хто вирішує любити, буде 
все більше пізнавати свого обранця та 
бажати його. Проблема багатьох 
теперішніх прив’язаностей людини 
полягає в тому, Що з часом любов 
втрачає взаємність, захват, готовність до 
пожертви. Іншими словами: людська 
любов втомлюється. Божа ж любов 
горить для нас. Так само є і любов’ю 
Марії. Тому байдужість і нерішучість не 
достойні тої гарячої любові, дарованої 
нам. Байдужий і нерішучий зупиняється 
на півдорозі. Він дає себе частково, 
несповна. Така частковість і неповність 
особливо проявляються тоді, коли 
прив’язаність до речей чи особи заступає 
нам очі на Бога, і ми не маємо для Нього 
ні часу, ні місця. Коли наше серце горить 
задля речей чи осіб сильніше, ніж для 
Бога, тоді наступає те, чого не має бути:  
ми робимо заміну, не гідну людини як 
створіння Божого. 

У цьому посланні Марія з великою 
материнською любов’ю нагадує нам, що 
маємо тривати у правдивій любові. Божа 
любов не суперечить людській, вона 
безумовно гарантує її безпеку, надає їй 
грунтовності і змісту. А от людська 

любов, яка на життєвому шляху 
розходиться з Божою любов’ю, легко стає 
перешкодою, та і нездоланним бар’єром 
для любові Божої. Марія теж нам 
нагадує, що коли подолаємо усі щоденні 
спокуси, на які наражається наша 
любов, то вийдемо з них переможцями, 
що люблять Бога гарячіше, і наша 
людська любов стане сильнішою. І знову 
ставимо собі запитання: чому людина 
так легко відвертається від любові, що є 
основою її життя, і звертається до 
любові, яка її нівечить. І ось тут, у цьому 
уривку, відкриваємо таємницю гріха і 
потребу молитви до Святого Духа, щоби 
пізнати правду та щоб гаряче її 
прийняти.  

“Тому й ми від того дня, коли 
почули, не перестаємо за вас 
молитися та просити, щоб ви 
дійшли до повного спізнання Божої 
волі в усякій мудрості та духовнім 
розумінні, щоб жити вам життям, 
достойним Господа, і подобатися 
йому в усьому, приносячи плід у 
всякому доброму ділі і зростаючи     
у спізнанні Бога, покріплені всякою 
силою завдяки його славній потузі, 
щоб осягнути всяку витривалість і 
довготерпеливість із радістю. 
Дякуйте Отцеві, який зробив нас 
гідними мати участь у долі святих 
у світлі.” (Кол 1, 9 - 12)  
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Наше віровизнання розпочинається від 
Бога, оскільки Бог є «Перший і 
Останній»  (Іс. 44,6), Початок і Кінець 
усього. «Вірую» починається від Бога Отця, 
бо Отець є Першою Божою Особою 
Пресвятої Трійці; наш Символ віри 
починається від створення неба і землі, бо 
це - початок та основа всіх Божих діл. 
«Вірую в Бога»: це перше твердження 
визнання віри є також з-поміж усіх 
найголовнішим. Цілий Символ віри говорить 
про Бога, і якщо він говорить і про людину, і 
про світ, то тільки у взаємозв'язку з Богом. 
Християнська віра визнає, що є один 
єдиний Бог - за природою, за істотою, за 
сутністю. Сам Ісус підтверджує, що Бог є 
«Господь Єдиний» і що треба Його любити 
«всім серцем, усією душею, всією думкою 
своєю й усією силою» (Мк. 12, 29-30).  

Упродовж своєї історії Ізраїль зміг 
відкрити, що Бог мав лише одну причину 
об'явитися йому та вибрати його з-поміж 
усіх Народів, щоб зробити Своїм народом; 
ця причина – дар Божої любові. Завдяки 
своїм пророкам Ізраїль зрозумів, що так 
само з любові Бог не переставав його 
спасати і прощати йому його 
невірність. Любов Бога до Ізраїля 
порівнюється з любов'ю батька до 
сина. Ця любов сильніша від 
любові матері до своїх дітей. Бог 
любить Свій народ більше, ніж 
наречений свою наречену; ця 
любов перемагає навіть найгірші 
невірності - аж до того, що дарує 
навіть найдорожче: «Бог бо так 
полюбив світ, що Сина Свого 
Єдинородного дав» (Ів. 3,16).  

Віра в Єдиного Бога і 
неподільна любов до Нього мають 
неоціненні наслідки для всього 
нашого життя. Це означає 
пізнавати могутність і велич Бога, 
жити у вдячності, пізнавати 
єдність і справжню гідність усіх 
людей, добре користуватися 
створеними речами, довіряти 
Богові в усіх обставинах, навіть 
найважчих.  

В Ізраїлі Бога як Творця світу 

називають Отцем. Бог тим більше є Отцем 
з огляду на Союз і дар Закону, даного 
І з р а ї л е в і ,  Й о г о  « п е р в о р о д н о м у 
Синові» (Вих. 4,22). Його називають також 
Отцем царя Ізраїля. Особливим способом 
Він є «Батьком бідних», Батьком сиріт і 
вдів, що перебувають під Його люблячою 
опікою.  

Ісус об'явив, що Бог є «Отцем» у 
незвичайному значенні: він не тільки є як 
Отець-Творець, але він є відвічно Отцем 
щодо Свого Єдинородного Сина, Який, у 
свою чергу, є Сином тільки стосовно до 
Свого Вітця: «...і ніхто не знає Сина, крім 
Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та 
кому Син схоче відкрити» (Мт. 11,27). 3 
усіх Божих прикмет у Символі віри 
згадується тільки всемогутність: 
сповідування її має велике значення для 
нашого життя. Ми віримо, що Божа 
Всемогутність має універсальний 
характер, бо Бог усе створив, усім керує і 
все може; що вона любляча, бо Бог є 
нашим Отцем; що вона таємнича, бо лише 
віра може її пізнати, бо вона «здійснюється 

ВІРУЮ В БОГА ОТЦЯ, ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ  

РІК ВІРИ 
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...Бог Сам створив видимий світ   
у всьому його багатстві, 
розмаїтості і порядку... 

 



в безсиллі» (2 Кор. 12,9). «Усе, що захотів, 
створив Він» (Пс. 115,3) Божа 
Всемогутність не є самовільною. Св. Тома 
Аквінський пише: «У Бозі могутність і 
сутність, воля та розум, мудрість і 
справедливість - одне і те саме, тому 
нічого не може бути в Божій могутності, 
чого не могло б бути у справедливій Божій 
волі або в Його мудрому розумі». Віра в 
Бога, Всемогутнього Отця, випробовується 
переживанням зла і страждання. Інколи 
видається, що Бога немає і що Він 
нездатний запобігти злу. Проте Бог Отець 
об'явив Свою Всемогутність найбільш 
таємничим способом через добровільне 
приниження і Воскресіння Свого Сина, 
якими Він переміг зло. Так, розп'ятий 
Христос є «Божою могутністю і Божою 
мудрістю. Бо, нібито, немудре Боже - 
мудріше від людської мудрості, і немічне 
Боже - міцніше від людської сили» (1 Кор. 
1,24-25). Ніщо не може утвердити нас 
більше в нашій вірі та надії, як 
переконання, глибоко викарбуване в 
наших душах, що немає нічого 
неможливого для Бога. Усе те, у що (Символ 
віри) пропонує нам вірити, речі найвищі і 
найбільш незрозумілі, як і те, що 
перевищує звичайні закони природи, наш 
розум прийме легко і без жодного вагання, 
якщо він прийме ідею Божої Всемогутності.  

І Ватиканський Собор проголошує: “Сам 
людський розум, певна річ, має здатність 
знайти якусь відповідь на запитання про 
походження світу. Справді, існування Бога 
Творця з певністю можна пізнати через 
Його творіння завдяки світлові людського 
розуму”, навіть якщо це пізнання часто 
затьмарене чи спотворене помилками. 
Тому-то віра утверджує й освічує розум у 
правильному пізнанні цієї правди: “Вірою 
ми знаємо, що світ сотворений словом 
Божим так, що видиме з невидимого 
постало”(Євр. 11,3). Правда про створення 
світу є настільки важлива для всього 
людського життя, що Бог Своєю ласкавістю 
хотів об'явити Своєму народові все те, що 
необхідно знати на цю тему. Крім 
природного пізнання, яке будь-яка людина 
може мати про Творця, Бог поступово 
відкрив Ізраїлеві таїнство створення. Він, 
що вибрав патріархів, що вивів Ізраїль з 
Єгипту і що, вибираючи Ізраїль, створив 
його і сформував, об'являється як Той, 

Кому належать усі народи на землі і вся 
земля, як Той єдиний, Хто “створив небо і 
землю” (Пс. 115,15; 124,8; 134,3). Ми 
віримо, що Бог Своєю мудрістю створив 
світ. Світ - не витвір якоїсь необхідності, 
сліпого призначення чи випадку. Ми 
віримо, що він походить від вільного 
вибору Бога, Який дозволив створінням 
брати участь у Своєму бутті, у Своїй 
мудрості і доброті: “бо Ти створив усе, і 
волею твоєю воно існує і створено” (Од. 
4,11). “Яка їх, Твоїх діл, Господи, сила!          
У мудрості усе Ти створив” (Пс. 104,24). 
“Добрий Господь до всіх, і Його милосердя 
перед усіма Його ділами” (Пс. 145,9). Тому 
що Бог може творити з нічого, Він може 
також через Святого Духа дати духовне 
життя грішникам, створюючи в них чисте 
серце, і через воскресіння - життя тілам 
умерлих, бо Він “оживляє мертвих і кличе 
те, чого немає, наче б воно існувало” (Рим. 
4,17). Тому що через Своє Слово Він міг 
вчинити так, що заясніло світло в темряві. 
Він теж може дати світло віри тим, хто 
Його не знає. 

У Святому Письмі вираз “небо і земля”  
означає все, що існує, увесь створений 
світ. Він вказує також на зв'язок, який 
усередині творіння одночасно об'єднує і 
розрізняє небо і землю. «Земля» -це світ 
людей. “Небо”, або “небеса”, може означати 
небесне склепіння,  а  також і 
“місцеперебування” Бога: “Нашого Отця, 
що на небі” (Мт. 5,16), а отже, те “небо”, 
яким є есхатологічна слава. Врешті, слово 
“небо” вказує на “місцеперебування” 
духовних створінь - ангелів, які оточують 
Бога. Бог Сам створив видимий світ у 
всьому його багатстві, розмаїтості і 
порядку. Св. Письмо символічно 
представляє діло Творця як послідовність 
шести днів Божої “праці”, яка 
завершується “відпочинком” сьомого дня.  

Цього місяця очікуємо приходу Ісуса, 
тож приймімо у свої серця разом з Ним і  
нашого Отця, Який все може.   

 

  уклала  Марія Сакмарова  
 
Джерела:  

•      Катехизм Католицької Церкви 

•      Святе письмо 
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у своїх родинах. Вирушайте в 
майбутнє разом з Ним. Дітоньки, 
лише поверненням молитви у ваші 
родини вони можуть бути уздоровлені, 
а через них може бути оздоровлене 
сучасне людство та увесь світ.” 

“Дорогі діти, якщо хочете, щоби 
сьогодні була оздоровлена Церква,    
спочатку має бути оздоровлена        
родина.” Немає живої Церкви без     
живої родини. Тому Діва Марія         
закликає нас, щоби кожна родина   
стала живою Церквою, живою 
капличкою, у якій моляться. Діва 
Марія хоче вивести нас з темряви та 
вказати нам дорогу світла, дорогу 
надії. Тому Вона говорить: “Дорогі 
діти, коли ви будете сильними, буде 
сильною і Церква.” “Дорогі діти, коли в 
серці людини нема миру, коли людина 
не наповнена миром, коли немає миру 
в родині — не може бути миру і у світі. 
Тому, дорогі діти, закликаю вас, не 
говоріть про мир, а чиніть його. Не 
говоріть про молитву — живіть 
молитвою. Дітоньки, лише завдяки 
поверненню молитви та миру у ваші 
ро дини  вони  мо жу ть  бути 
оздоровлені.”  

 З часопису ‘‘Вісник миру’’ 

Наша Мати Марія приходить до нас 
і хоче нам допомогти. Приходить, бо 
хоче нас пробудити. Хоче потішити і 
допомогти нам розпізнати те, що 
неправдиве; хоче вказати нам дорогу 
до добра і миру. Діва Марія приходить 
до нас і приносить нам “Божі ліки”. 
Вона хоче лікувати наші немочі; з 
великою любов’ю, ніжністю та з 
материнським теплом перев’язувати 
наші рани.  

Приходить, бо хоче вести нас до 
Свого Сина, до нашого єдиного і      
правдивого миру, бо теперішній світ 
не може нам його дати. Ні президенти 
держав, ні уряди не можуть дати нам 
миру. Мир є лише у Бозі. Той мир, 
який пропонує нам сучасний світ, є  
таким, у якому ми швидко будемо 
ошукані. Тому Діва Марія закликає нас 
вибирати Ісуса.  

В одному посланні Богородиця 
сказала: “Дорогі діти, сьогодні більше, 
ніж будь-коли раніше, світ і людство 
переживають важкі кризи. Але       
найбільшою кризою, дітоньки, є криза 
віри в Бога, бо ви так віддалилися від 
Бога, від молитви. Дорогі діти,          
теперішній світ і людство вирушили в 
майбутнє без Бога. Діточки, сьогодні з 
ваших сімей зникла молитва. Ви не 
маєте часу один для одного — діти не 
мають часу для батьків, батьки для 
дітей, мама для тата, тато для     
мами. З наших родин щезла любов.   
Діти, в подружжях немає вірності.   
Зараз дуже багато знищених,         
вто мле них  с іме й .  Н асту п ає              
моральний розклад.” 

Діва  Мар ія ,  наша Мати ,          
приходить до нас і кличе  – “Дорогі    
діти, поверніть молитву до своїх     
родин. Поставте Бога на перше місце 

ГОВОРЯТЬ ВІЗІОНЕРИ: 
ІВАН ДРАГІЧЕВІЧ  
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http://www.medjugorjetoday.tv  
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Благодатно прожити час Aдвенту,  

радості з очікування народження нашого Господа,  
серця відкритого назустріч Спасителеві і Цареві миру  
та повноти благодаті через заступництво Діви Марії  

бажає вам  
Світло Марії 
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МЕДЖУГОР’Є  Запрошуємо вас на: 

• 20 Міжнародну зустріч організаторів паломництв, керівників центрів 
миру та меджугорських молитовних і харитативних спільнот:                         
03 - 07.03. 2013 

• Семінар піст, молитва, мовчання  
Україна: 10-15.03.2013 (Контакт: Марія Небоженко: +380933051380) 

• 15 Міжнародний семінар для подружніх пар: 03 – 06. 07. 2013 

• 18 Міжнародний семінар для священиків: 08 – 13. 07. 2013 
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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 

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. 


