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25 грудня 2012, Меджугор’є  

На останньому щоденному явлінні 12 вересня 1998 
року Богородиця сказала Якову Чоло, що являтиметься 
йому щороку 25 грудня на Різдво. Так сталося і цього 

року. Явління розпочалося о 14.15 і тривало 10 хвилин. 
Потім Яків передав нам послання.  

“Дорогі діти, подаруйте Мені ваші життя і цілковито 
мені віддайтеся, щоби Я змогла допомогти вам 

збагнути Мою Материнську любов і любов до вас Мого 
Сина. Діти Мої, Я безмежно люблю вас, і сьогодні в 
особливий спосіб у день народження Мого Сина хочу 

кожного з вас прийняти у Своє серце та дарувати ваші 
життя Моєму Синові. Дітоньки, Ісус любить вас і дає 

вам благодать, щоб ви жили у Його милосерді. Але 
багатьма вашими серцями заволодів гріх, і ви живете у 

темряві. Тому, діти Мої, не зволікайте, а скажіть 
гріхові «ні», та вручіть ваші серця Моєму Синові, бо 

лише таким чином зможете жити у Божому 
милосерді та з Ісусом у ваших серцях піти дорогою 

спасіння.” 

ЩОРІЧНЕ ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 
візіонерові Якову Чоло,  

25 грудня 2012, Меджугор’є  



ВІДДАЙТЕ ВАШІ СЕРЦЯ МОЄМУ СИНУ 
У посланні від 8 січня 1987 року 

для візіонерки Марії Павловіч Діва 
Марія сказала: “Дорогі діти, Я і 
надалі хочу давати вам послання, 
але, дітоньки, не щочетверга, а 
кожного 25 дня місяця. Прийшов час, 
і сповнилось те, чого хотів Мій 
Господь. Тепер буду давати вам 
менше послань, але і далі буду з 
вами.” І ось так, починаючи з 25 
січня 1987, Богородиця дає нам       
послання кожного 25-го числа. Цього 
разу було по-іншому, несподівано. 
Під час явління, як свідчить 
візіонерка Марія Павловіч, Ісус 
вперше заговорив і промовив: “Я 
ваш мир. Живіть за Моїми 
заповідями”. Це був Господній 
голос—рішучий, авторитетний, він 
викликав страх Божий. Це було щось 
нове порівняно з попередніми 
явліннями. Ісус хотів ще сильніше  
вказати на важливість жити за Його 
заповідями, які ведуть нас до Нього, 
Який є нашим єдиним миром.  

У посланні через візіонера Якова 
Діва Марія підкреслила важливість 
віддання у Її руки та Материнське 
серце нашого життя. Адже лише 
через цей акт віддачі можна 
збагнути і зазнати Її любові та любові 
Її Сина, нашого Спасителя. Марія є 
Матір’ю Ісуса і нашою Матір’ю. Роль 
матері не обмежується тим, що вона 
протягом дев’яти місяців носить 
дитину під своїм серцем. Вона 
духовним чином з дня у день виховує 
її, а тоді народжує. Явління Діви 
Марії, її близькість, послання 
означають, що Вона виконує свою 
материнську роль, довірену їй Самим 
Ісусом на Голготі. Ісус, прибитий до 
хреста, через апостола Йоана віддав 
у руки Марії усе людство. Ісус навіть 
на хресті думав про нас. І те, що 
явління тривають так довго, свідчить 
про те, що Ісус думає про нас, що для 

Нього важливі ми і наше спасіння. 
Бог через Марію прагне нас.  

І у цих словах послання 
Богородиці відчуваємо цю тугу Бога 
за нами. У цьому посланні Діва 
Марія не тільки кличе нас на 
молитву, Вона нас просить. Вона, 
Небесна Мама, просить нас серйозно 
ставитися до Її слів та жити ними.  
Марія не створює сенсацій, Вона 
охоче працює таємно.  

Тому Вона радить нам перед 
сном ввірити себе та своє життя Її 
опіці, віддатися у Її руки. Вона 
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...Небесна Мати просить  
нас серйозно прийняти Її 

слова і жити ними.. 

Zdroj: http://www.fotoaparat.cz/index.php?r=25&rp=351383&gal=photo 

РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 



повільно, але наполегливо, хоче 
молитовно формувати нас, як 
формувала Ісуса, коли Його носила. 
Коли віднайдемо свій дім у Її 
материнському серці, коли подаруємо 
Їй свою свободу, тоді Вона зможе 
формувати нас, виховувати, і тоді з 
дня на день ставатимемо подібніші 
до Ісуса. І саме так зможемо стати 
дітьми цієї справжньої Матері.  

Тому Вона так палко кличе нас 
віддати у Її руки наші життя. Це 
віддання не станеться за один день, 
ні за один рік. Це щоденне рішення 
іти за Ісусом. Важливо пробудити в 
собі тугу за Богом та відкривати 
радість у шуканні Бога. Хто відчув у 
житті радість від Божої присутності і 
любові, буде ще сильніше Його 
шукати і прагнути. Хто шукає і 
прагне Бога, знайде Його напевно. 
Без матері немає життя. Якщо 
живемо у Марії, значить, маємо 
Матір, і оточені Її материнською 
любов’ю. У літаніях називаємо Марію 
Небесною Брамою, через яку до нас 
приходить Божа благодать. Під час 
усіх попередніх явлінь через Марію до 
нас приходить Бог, щоб показати нам 
Свою любов конкретним і відчутним 
способом.  

Цим посланням Діва Марія 
говорить до нас материнським 
серцем, якому можемо довіритися та 
знайти у ньому притулок. Адже не 
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чувано, щоб Вона когось покинула, 
хто прибігав під Її покров та просив 
допомоги.  

 

П о м о л и м о с ь :  Н е п о р о ч н е 
зачаття, Царице неба і землі, 
Прибіжище грішників та Мати 
досконалої любові, Якій Бог захотів 
звірити увесь план милосердя. Глянь, 
ми тут, біля Твоїх ніг, ми, бідні 
грішники, окірно просимо Тебе, 
прийми нас цілковито, як Своє добро і 
Свою власність. Згідно зі Своєю волею, 
чини з нами, з нашою душею, з 
нашим тілом, з нашим життям, у 
час нашої смерті та у нашій 
вічності. Роби з нами, що хочеш, щоб 
раз і назавжди здійснилося сказане 
про Тебе: Жінка розтопче голову змія. 
Дай, щоби ми у Твоїх найчистіших 
руках, таких багатих на милосердя, 
стали знаряддям Твоєї любові, та 
щоб поширилося царство Ісусового 
Божественного Серця. Амінь.  
 

(Акт віддання Марії св. Максиміліана Марії 
Кольбе)        

 

о. Любо  Куртовіч                

Наша спільна молитовна зустріч відбудеться  

в суботу, 05. 01. 2013 
 

Цього місяця будемо молитися за  
 

дар спільної молитви у родинах  

 
... Хто шукає і прагне Бога, 
той напевно Його знайде ... 



25 грудня візіонерка Марія 
Павловіч переказала нам 
незвичне послання: Богородиця 
прийшла з Дитятком Ісусом на 
руках, і не передала ніякого 
послання, але маленький Ісус 
заговорив і сказав: Я ваш мир -  
живіть за Моїми заповідями.” 
Ми маємо зупинитися і з 
острахом розважити про 
Різдв'яне послання Неба. Самі 
ми не здатні збагнути глибину 
цієї великої ласки. Марія знову 
пропонує нам Свою допомогу, 

коли у посланні для візіонера 
Якова від 25 грудня 2012 
говорить: “Подаруйте Мені своє 
життя і цілковито Мені 
віддайтеся, щоб Я змогла 
допомогти вам збагнути Мою 
Материнську любов і любов до 
вас Мого Сина.” 
Вона, покірна і слухняна Діва, 
вчить нас, що Небу подобається 
бідність, відданість. Коли разом 
з Нею почнемо розгадувати 
послання Різдва, то з'ясуємо, що 
ключем до розгадки є покора. 
Просімо у Марії допомоги, щоби 
вчила нас не висуватися 
наперед, а вибирати останні 
місця, ставати малими, як діти. 
Бо лише у такий спосіб нам 
відкриються таємниці Небесного 
Царства. І тоді зможемо у дусі 
танцювати, як Ісус, коли сказав: 
“Я прославляю Тебе, Отче, 
Господи неба й землі, що ти 
затаїв це від мудрих та 
розумних і що відкрив це 
немовлятам.” (Мт 11,25). Ми 
разом з Марією можемо славити 
Бога за великі діла, коли Він 
понижує гордих і схиляється до 
малих.  

Свята Фаустина у своєму 
Щоденнику записала розмову з 
Дитятком Ісусом: “Ти такий 
маленький, але я знаю, що Ти 
мій Бог. Чому приймаєш вигляд 
такого маленького, щоби бути зі 
мною?” “Бо хочу навчити тебе 
дитинства Духа. Хочу, щоб ти 
була дуже мала, бо коли ти 

ДОРОГІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! 
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Zdroj: http://shop.billerantik.de 
Zdroj: http://www.123rf.com  

...подаруйте Мені ваші життя і 
цілковито Мені віддайтеся, щоб Я 
змогла допомогти вам збагнути 
Мою Материнську любов і любов 

до вас Мого Сина...                        
(25 грудня 2012) 



зовсім мала, Я ношу тебе 
близько біля Свого Серця, так 
само як ти у цю хвилину 
тримаєш Мене на своєму 
серці.”  (1481) 
Ми також сьогодні можемо 
прийняти Дитинку Ісуса у 
Євхаристії, почути Його слова у 
Слові життя. Він стає 
маленьким, щоб ми могли 
тримати Його у своїй долоні, 
покликати Його жити у нашому 
серці. Дитині потрібна наша 
рука, щоб Його погладила, 
наших обіймів, які Його зігріють, 
серця, яке Його любить. У 
Вифлеємі це зробили Марія, 
Йосиф, пастухи… Сьогодні 
Дитятко Ісус потребує нас, щоб 
ми Його прийняли та служили 
Йому у всіх тих зранених, малих, 
які крім нас не мають іншої 
допомоги. Тоді Ісус скаже нам: 
“Бо я голодував, і ви дали мені 
їсти; мав спрагу, і ви мене 
напоїли; чужинцем був, і ви мене 
прийняли; нагий, і ви мене 
одягли; хворий, і ви навідались до 
мене; у тюрмі був, і ви прийшли 
до мене. Тоді озвуться праведні 
до нього: Господи, коли ми 
бачили тебе голодним і 
нагодували, спрагненим і 
напоїли? Коли ми бачили тебе 
чужинцем і прийняли, або нагим 
і одягнули? Коли ми бачили тебе 
недужим чи в тюрмі й прийшли 
до тебе? А цар, відповідаючи їм, 
скаже: Істинно кажу вам: усе, 
що ви зробили одному з моїх 
братів найменших – ви мені 
зробили.” (Мт 25,35-40)  
Ісус просить у нас любові, яку 
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можемо довести, якщо житимемо 
за Його заповідями. Бо Він 
пообіцяв нам: “Якщо любите ви 
Мене, то Мої заповіді 
берегтимете.” “Той, у кого Мої 
заповіді, і хто їх береже, той 
Мене любить. Хто ж Мене 
любить, того Мій Отець 
полюбить, і Я того полюблю і 
йому об'явлю себе.” (Ів 14, 15, 21)  
Просімо Марію, щоб допомогла 
нам щодня ставати маленькими, 
щоб бути близько до малих, 
розуміти їх і пізнавати, яким 
способом можемо відкрити їм 
близькість Царства Божого. 
Марія – наш взірець, Вона 
смиренна Божа слугиня, 
турботлива Мати, що звернула 
увагу на потреби ближніх на 
весіллі у Кані, вірна Ісусові до 
самого кінця.  

Помолимось: Дитинко Ісусе, 
дякуємо Тобі за те, що Ти 
народився і  цього Різдва. 
Приєднуємося до співу ангелів, до 
радості всього всесвіту. Ти сказав 
– приходжу, щоб сповнити волю 
отця, укріпи нашу волю, щоб 
була згідна з Твоєю волею. Маріє, 
непорочна Мати, віддаємося Тобі 
цілковито. Крокуй разом з нами 
дорогою спасіння у цьому році 
віри у покірному служінні, 
бажаючи у всьому виконувати 
Божу волю.  

Тереза Гажіова 

...Марія – наш взірець,    
Вона смиренна Божа 

слугиня... 



       ІСУС, НАШ МИР... 

...Любі діти, Ісус це мир,   
любов, радість, тому вже 

тепер відважтеся  
для Ісуса.  

Починайте молитися.  
Просіть Його про дар  

навернення. Дітоньки, 
лише з Ісусом зможете 

мати  радість та 
сповнене  любов’ю серце. 
Дітоньки, Я люблю вас… 

 
(25 грудня 2005)  

...Ісус – Цар миру, і тільки 
Він може дати вам мир,   

якого ви шукаєте. Я з 
вами та по-особливому            

представляю вас Ісусові в 
цей новий час, коли 

потрібно зважитися 
вибрати Його. Цей час – 

час благодаті … 
 

(25 грудня 1995) 

...І сьогодні Я приношу вам 
на руках Немовля Ісуса.  
Він – Цар неба і землі, і Він є 
ваш мир. Діточки, ніхто не 
дасть вам миру, крім Того, 
Хто є Царем миру.  
Тому поклоніться Йому у 
своєму серці, оберіть Його 
і отримаєте в Ньому 
радість. Він благословить 
вас Своїм благословенням 
миру … 

(25 грудня 2006)  
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...Любі діти, Я ваша Мати, і 
Я закликаю вас у молитві 
 наблизитися до Бога, бо Він 
є ваш мир, ваш Спаситель.  
Тому, діточки, не шукайте 
тимчасових утіх,  
але шукайте Бога … 
 

(25 вересня  1993) 

...І сьогодні Я благословляю 
всіх вас разом з Моїм 

Сином Ісусом.  
Я несу вам на руках 

Царя Миру,  
щоб Він обдарував усіх 

Своїм миром. 
Діточки, Я з вами і всіх 

вас. люблю …  
 

(25 грудня 2003)  



„„„В ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІ“““   
Любов хоче вічного єднання 

“Любі діти! І сьогодні Я закликаю вас із любов’ю 
присвятити Мені своє життя, щоб Я могла вести 
вас у любові. Я люблю вас, любі діти, особливою 
любов’ю і хочу всіх вас привести на Небо, до Бога. 
Я хочу, щоб ви усвідомили, яке короткочасне земне 
життя в порівнянні з тим, що на Небі. Тому, любі 
діти, сьогодні знову зважтеся обрати Бога. Тільки 
так Я можу виявити вам, наскільки ви Мені дорогі 
і як сильно Я хочу, щоб ви всі спаслися і були зі 
Мною в Небі. Дякую, що прийняли Мій заклик!”  

(27 листопада 1986)  

Славко Барбаріч, OFM 

Золотим правилом кожного 
виховання та поводження з людьми є 
любов. Жодні правила спілкування в 
сім'ї, школі, спільноті не можуть її 
замінити. Без любові вони стають 
мертвими буквами, агресивними та 
неефективними. Слід, однак, 
зазначити, що любов не виключає, а 
навпаки, долучає правила та закони. 
Вони оберігають любов, а вона додає 
їм життєвості. Кожен вихователь мав 
би жертвувати себе тим, кого він хоче 
виховати. А кожен вихованець мав би 
відповідати взаємною увагою. 
Взаємна увага передбачає, що 
приймаємо один одного з любов'ю та 
обіцяємо собі вірність навіки. Це, 
власне, означає прийняти виховання 
як дар.  

Марія закликає нас, щоб ми 
присвятили Їй своє життя, бо Вона 
хоче нас вести. Вести нас може тільки 
той, кому ми довіряємо, хто нас 
любить, і кого любимо ми. Тоді 
суперечностей буде менше, і вони 
згодом обернуться на добро. Яка 
щаслива та людина, любов якої до 
батьків і ближніх росте поза її 
свідомістю. Не забуваймо, що любов 
може перестати зростати - це 
залежить від батьків і ближніх. 
Батьківська любов дарується, - і це 
велике щастя. Мати відразу любить 

своє дитя. Тішиться ним від першої 
хвилини зачаття. Проте бувають 
випадки, коли мати кидає свою дитину. 
Дуже рідко причиною цього буває 
неприйняття дитини. В більшості 
випадків це трапляється через 
зовнішній тиск з боку чоловіка, 
приятеля, оточення. Отже, любов, яку 
ми отримали в дар, і є основою всіх 
міжлюдських відносин та 
найважливішим законом виховання.  

Марія любить нас і хоче усіх нас 
вести до повноти любові, якою є Бог. 
Знати, що ми для Бога особливі—ось 
справжня основоположна умова для 
життя. Любов веде нас до Неба, бо там, 
де любов – там і Небо. Небо – це вічне 
співжиття у любові з Богом та між 
собою.  

“Шукай праведности, побожности, 
віри, любови, терпеливости, лагідности. 
Змагайся добрим змагом віри, старайся 
осягнути життя вічне, до якого ти 
покликаний і за яке було складане  твоє 
визнання віри перед багатьма свідками. 
Благаю тебе перед Богом, який усе 
оживлює, і перед Христом Ісусом, який 
при Понтійському Пилаті склав добре 
визнання, щоб ти зберігав заповідь без 
плями, без догани - аж до появи Господа 
нашого Ісуса Христа, яку свого часу 
з'явить блаженний і єдиний Володар, Цар 
царів і Владика владик.” (І Тим 6, 11-15).  

С В І Т Л О  М А Р І Ї |  2 0 1 3 / 0 1  | 7 |   



Ісус єврейською мовою означає 
“Бог спасає”. У Благовіщенні ангел 
Божий дає Ісусові це ім'я, яке 
в и р а ж а є  о д н о ч а с н о  і  Й о г о 
ідентичність, і Його місію. Ніхто не 
може прощати гріхи, крім одного 
лише Бога” (Мк. 2,7), і тому Він в 
Ісусі, Своєму відвічному Синові, що 
став людиною, “спасе народ Свій від 
гріхів їхніх” (Мт. 1,21). Так в Ісусі Бог 
коротко підсумовує всю історію для 
спасіння людей. В історії спасіння Бог 
не задовольнився тим, що визволив 
Ізраїль “з дому неволі” (Втор. 5,6), 
виводячи його з Єгипту. Він спасає 
його ще й від його гріха. Гріх завжди 
є образою Бога, тому тільки Бог може 

його відпускати. Ось чому Ізраїль, все 
більше усвідомлюючи універсальність 
гріха, не зможе надалі шукати інакше 
спасіння, як лише закликаючи ім'я Бога 
- Відкупителя. Воскресіння Ісуса 
прославляє Ім'я Бога Спасителя, бо з 
цього часу Ім'я Ісуса виявляє у всій 
повноті найвищу могутність Імені, “що 
понад усяке ім'я” (Флп. 2,9-10). Злі духи 
бояться Його імені, і Його іменем учні 
Ісусові творять чуда, бо все, що вони 
тільки просять у Бога в Його ім'я, 
Господь Бог їм дає.  

Христос - це грецький переклад 
єврейського слова “Месія”, що означає 
“Помазаний”. Це ймення стало власним 
іменем Ісуса тому, що Він досконало 

виконує Божественну місію, 
яку воно означає. Дійсно, в 
Ізраїлі помазаними в ім'я Бога 
були ті, які були посвячені 
Б о г о м  н а  в и к о н а н н я 
призначеної Ним місії. Так було 
з царями, священниками і в 
окремих випадках -  і з 
Пророками. Таким, найвищою 
мірою, мав бути й Месія, Якого 
Бог посилає, щоб остаточно 
заснувати Своє Царство. Треба 
було, щоб Месія був помазаний 
Духом Господнім і як цар, і як 
священик, і як Пророк. Ісус 
здійснив месіанську надію 
Ізраїля у Своєму потрійному 
служінні Первосвященика, 
Пророка й Царя. Ангел 
сповістив пастухам про 
народження Ісуса як про 
народження Месії, обіцяного 
Ізраїлеві: “Сьогодні народився 
вам у міст і Давидовім 
Спаситель, Він же Христос 
Господь” (Лк. 2, 11). У Своєму 
началі Він - Той, “Кого Отець 
освятив і у світ послав” (Iв. 
10,36), зачатий як “Святе” (Лк. 

ВІРУЮ В ЄДИНОГО ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА,  
СИНА БОЖОГО  

РІК ВІРИ  
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...Сьогодні народився вам у місті  

Давидовім Спаситель, Він же   
Христос Господь...  

 



1,35) у незайманому лоні Марії. Бог 
покликав Йосифа “узяти Марію, свою 
жінку”, “бо зачате в ній - то від 
Святого Духа” (Мт. 1,20), щоб Ісус, “що 
зветься Христос”, народився від жінки 
Йосифа з месіанського роду Давида. 
Ісус прийняв визнання віри Петра, що 
пізнав Його як Месію, водночас 
заповідаючи близьке страждання Сина 
Людського. Він розкрив справжній 
зміст Свого месіанського царювання. 
Лише після Воскресіння Петро 
проголосить Його месіанське 
Царювання перед Божим народом: 
“Нехай, отже, увесь дім Ізраїля 
напевно знає, що Бог зробив Господом 
і Христом оцього Ісуса, якого ви 
розіп'яли” (Ді. 2,36). 

Син Божий - такий титул у Старому 
Завіті надається ангелам, вибраному 
народові, дітям Ізраїля та їхнім царям. 
Це звання означає усиновлення, яким 
установлюються стосунки особливої 
близькості між Богом і Його творінням. 
Не так у Петра, коли він визнає Ісуса 
як “Христа, Сина Бога живого” (Мт. 
16,16), бо Ісус відповідає йому 
урочисто: “...не плоть і не кров 
відкрили тобі це, а Отець Мій, Який на 
небесах” (Мт. 16,17). Так само Павло 
скаже про своє навернення по дорозі в 
Дамаск: “Та коли Той, Хто вибрав мене 
вже від утроби матері моєї і покликав 
Своєю благодаттю, зволив об'явити в 
мені Сина Свого, щоб я проповідував 
Його між поганами...» (Гал. 1,15-16). “І 
зараз же почав по синагогах 
проповідувати Ісуса. Що Він - Син 
Божий” (Ді. 9,20). Це від початку стане 
осередком апостольської віри, яку 
насамперед Петро визнав основою 
Церкви. 

Євангелія згадує у двох урочистих 
х в и л и н а х — у  Х р е щ е н н і  т а 
Преображенні Христа—голос Отця, 
Який називає Його Своїм “Улюбленим 
Сином”. Сам Ісус називає Себе “Сином 
Божим Єдинородним” (Iв. 3,16) і цим 
титулом стверджує Своє відвічне 
існування. Він вимагає увірувати “в 
ім'я Єдинородного Сина Божого” (Iв. 

3,18). Таке християнське сповідування 
виявляється вже у вигукові сотника, що 
стояв біля розп'ятого Ісуса: “Чоловік цей 
справді був Син Божий” (Мк. 15,39). 

Дуже часто у Євангеліях люди 
звертаються до Ісуса, називаючи Його 
“Господом”. Це свідчить про повагу й 
довіру тих, хто йде до Ісуса й очікує від 
Нього допомоги і зцілення. Вимовлене 
під натхненням Святого Духа, це ім'я 
виражає визнання Божественного 
таїнства Ісуса. У зустрічі з воскреслим 
Ісусом це звертання стає актом 
богопоклоніння: “Господь мій і Бог 
мій” (Ів. 20,28). Тоді воно набирає 
значення ознаки любові й прив'язання, 
яке стане властивим для християнської 
традиції: “То - Господь!” (Iв. 21,7). 
Надаючи Ісусові Божественне ім'я 
Господь, перші церковні сповідування 
віри стверджували з самого початку, що 
влада, шана й слава, належні Богові 
Отцеві, повинні належати також 
Ісусові, бо Він є “в Божій подобі” (Флп 
2,6) і Отець виявив цю найвищу 
гідність Ісуса, воскресивши Його з 
мертвих і підносячи Його у славі. Від 
початку  і сторі ї  християнства 
ствердження панування Ісуса над 
світом і над історією означає також 
визнання того, що людина не повинна 
підпорядковувати цілковито свою 
власну свободу жодній земній владі, а 
лише Богові Отцю й Господу Ісусові 
Христові. 

Нехай новонароджений Ісус 
супроводжує нас на нашій дорозі!  

  
Редакція Марія Сакмарова  

 
Джерела: 
 Святе Письмо 
 Катехизм Католицької Церкви 
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...Ісусові учні в Його ім'я 
здійснюють чудеса, бо 

Отець дає їм усе, про що  
Його попросять                     

в ім'я Ісуса... 
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Меджугор’я, а там вчепився за руку 
Матері Божої і дозволив Їй себе вести. 
Вона стала моєю Матір’ю і повела      
дорогою відкуплення. Бог не вимагає 
від нас нічого, для чого не дав би нам 
сили. Він через Марію кличе нас до   
навернення і прощення, і коли силою 
Святого Духа переможемо самі себе,  
тоді перемінимося. І саме про це у 
цих рядках хочу вам свідчити. 

 
Я не мав бажання зустрітися зі 

своїм батьком, поки відчував кривду 
в і д його байдужості. Але, коли 

Господь дав мені силу 
простити, я вирішив    
зустрітися з ним. Я вже е                 
в и п р а в д о в у в а в с я 
небажанням бачити 
його через байдужість 
до мене. Я знав, що 
Бог хоче від мене, 
щоб я з ним         
зустрівся, бо так 
правильно. Тоді 
я  молився , 
щоби Бог дав 
мені сили і 

допоміг мені. Я 
п р о с и в             

заступництва у Цариці 
Миру. Я не знав, як відреагує 

моя мама, коли скажу їй, що маю 
зустрітися зі своїм батьком. Коли ще 
не зважився на розмову з мамою, 
черпав сили від  Святого Причастя. 
Однак мама         спокійно прийняла 
мій намір і          організувала нам 
зустріч. Це сталося не      інакше, як 
завдяки моїм молитвам,   вислуханих 
Господом. Я зустрів свого батька 
через 28 років і сказав йому, що 
вдячний Богові за дар життя, даний 
мені через нього і маму, що прощаю  
йому та бажаю миру і добра. Після 
цієї зустрічі я був сповнений миром і 
радістю, і всупереч тому, що пережив 

 Звідки походить віра? Звідки 
взялася твоя віра, моя віра, наша 
віра? Ця віра, що творить чудеса. Це 
дар від  Бога, нашого милосердного 
Отця. 

 
Я ріс без батька. Ніколи не знав 

свого біологічного батька. У дитинстві 
я не розумів, чому інші діти мають 
тата, а я – ні, чому живу тільки з 
мамою.   Тепер розумію, що не був 
обділений, навпаки, нагороджений 
мамою-героїнею. Я часто питав у 
Бога, чому не маю тата. А Бог 
відповідав: “Чому     кажеш, що не 
маєш тата? Маєш Мене, Небесного 
Отця! Багато людей знають 
своїх біологічних батьків, 
проте не   знають 
М е н е ,  Б о г а , 
їхнього Небесного    
Отця.” Тоді я 
збагнув, що не           
о б д і л е н и й ,  а 
обдарований даром 
віри. 

 
Мої батьки зачали мене 

поза шлюбом, а далі   
р о з і й ш л и с ь ,  н е    
одружившись.   Тому я питав 
у Бога, чому Він це допустив? 
Чому мої батьки  згрішили і 
чому я народився у      гріху? 
Богові не             подобається гріх, але 
Він однаково любить і грішника, і  
праведника. Бог відповідав мені: “Я  
подарував тебе твоїм батькам, щоб ти 
за них молився.” Аж тоді я збагнув, 
яка моя місія, чого Бог від мене хоче, 
до чого кличе, і для чого дає сили. 

 
Від мого народження минуло 28  

років, і ось трапилося диво. Оскільки 
мій батько не цікавився мною усе  
життя, то і я не цікавився ним. Аж    
поки не прийняв запрошення їхати до          

БОГ—ОТЕЦЬ  
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складну ситуацію,  почувався 
сильним. Я переконався у наявності 
Божої      любові та у силі, якою 
наповнює нас Святий Дух. Я віддав 
Христові усе своє життя від моменту 
зачаття і до         смертної години та 
прийняв Його як свого Пана і 
Спасителя, як свою любов, силу і 
радість. 

Тепер я знаю, що моєю метою 
було не прощення, це була любов,             
випрошена для мене у Бога Дівою    
Марією. Моя мета – свідчити про 
Божу славу! Я йшов до Бога 
к о р о тк о ю  до р о го ю,  як о ю  є 
Богородиця. Завдяки Діві Марії, 
Матері Божій, а також і    нашій 
Матері, ми пізнаємо Бога в Його 
повноті, яка для нас, смертних, є     
безмежною. Мати Божа стала нашою 
Матір’ю у ту хвилину, коли Господь, 
вмираючи за гріхи людства, прорік: 
“Ось мати твоя”. Діва Марія це нова 
Єва. Її діти вже не засуджені на вічну 
погибель, але покликані до вічного  
життя. Діва Марія наречена Святого 
Духа. 

Друзі мої, мені бракує слів, щоби 
описати ту радість, яку я переживаю.  
Ця радість зігріває мене зсередини. І 
це полум’я має у собі кожен із нас! Це 
є Святий Дух! Кажу, що коли силою   
Святого Духа переможемо самі себе, 
то будемо за все винагороджені. 
Наша людськість, яка у своїй основі 
добра, бо створена Богом, але 
скалічена нашими гріхами, відлучила 
нас від Бога. Але без Нього, Альфи і 
Омеги, нічого не може існувати, як і 
ми, люди. Тому Бог      послав Свого 
Єдинородного Сина, Який став 
людиною, подібною до нас у всьому, 
крім гріха, щоб ми всупереч своїм 
гріхам могли повернутися до   Бога. 
Молімось, щоб Святий Дух через 
Непорочне Серце Марії увів нас до   
Божественного Серця Ісуса. Христос 
переміг смерть, і тому ми не помремо. 
Досить віддати себе Христові. Тому   
дозвольмо Матері Церкві вести нас, і 
зазнаємо чуда тут на землі та            
матимемо надію на вічне життя! 

 
Петер Гобот 
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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 
 істотно служити, допомагати 

ближнім  

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. 06. 2004. 

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

МЕДЖУГОР'Є 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 
          tel. mob:   + 387 63 682 620 

gospa3@gmail.com 

 
СЛОВАЧЧИНА 

Marta Uchalová 
tel. mob: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 
 

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 
 

РОСІЯ 
Ольга Князева 

tel.fax: + 7 3472 771 617 
tel.mob: + 7 9174 643 735 

olga_knyazeva@list.ru   
knyazev@anrb.ru 

 

УКРАЇНА 
Оля Репетуха  

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

 

ЛИТВА 
Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 
mirija3@gmail.com 

 

ЛАТВІЯ 
Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com   

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  
franciska.strode@inbox.lv  

 

МОЛДОВА 
Vladimír Nadkrenicinii 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

АНГЛОМОВНІ 
Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

НІМЕЦЬКОМОВНІ 
Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@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 

CMCM 
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Часопис „Світло Марії“ різними мовами можете знайти  

нa www.gospa.sk в рубриці ЧАСОПИС 


