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СВІДЧІТЬ ПРО КРАСУ ВАШОЇ ВІРИ 

 Читаючи послання Діви Марії, 
бачимо часті і невтомні материнські 
заклики до молитви. Діва Марія не 
просить нас молитися задля молитви – 
Її єдиною турботою є заохотити нас, 
додати відваги та вказати шлях до 
зустрічі з Богом, Якого Вона вже 
зустріла і пізнала. Вона хоче, щоб ми 
стали свідками краси віри у Бога   
Спасителя. Молитва сама по собі 
немає сенсу. Молитва як світло, що 
освітлює наші кроки на дорозі, якою 
йдемо. Молитва це засіб, без якого не 
можемо ні прийти до Бога, ні Його 
зустріти, ані пізнати Його дарів. Про 
молитву говорити непросто. Це 
реальність, про яку неможливо         
говорити.  

Молитва це щось дуже собисте, 
інтимне. Це таїнство, глибоко заховане 
в нашому серці, бо тут йдеться про 
зустріч двох осіб – Бога і мене самого. 
Ми також часом уподібнюємось до 
апостолів, які ще не знали, що таке 
молитва, і не вміли молитися. Проте 
вони мали відвагу закликати: «Господи, 
навчи нас молитися» (Лк 11,1). Кожна 
людина прагне Бога і молитви. Це 
прагнення в нас вклав Сам Господь. 
Ми створені на образ Божий, і тому 
зв’язок між Пресвятою Трійцею – 
Отцем, Сином і Святим Духом – є 
основою нашого буття, нашого 
існування. Святий Павло говорить: 
«Так само й Дух допомагає нам у 
немочі нашій; про що бо нам молитися 

як слід, ми не 
знаємо, але сам 
Дух заступа- 
ється за нас 
с т о г о н а м и 
н е в и м о в -
н и м и . »  ( Рим 
8,26). Той самий 
Дух, який в Ісусі 
молився, кричав 
і кликав «Авва, 
Отче», присутній 
у  нас. І в нас він 
м о л и т ь с я  і 
звертається до 
Бога, як до 
Б а т ь к а .  Т е 
полум’я молитви 
в нас запалює і 
у т р и м у є 
Господній Дух.  

В одному 
оповіданні з 
життя отців 
п у с т и н і 
розповідається 

...коли Він стане великим,                                             

а я малим, - це і є молитва... 

РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 
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про те, як досвідчений вчитель зібрав 
своїх учнів і запитав їх: «Де 
починається молитва?» 

Перший учень відповідає: «Молитва 
починається у нужді. Коли мені важко, 
я відразу звертаюся до Бога». Другий 
говорить: «Молитва починається в 
радості. Коли я кричу від радості, моя 
душа виривається з пазурів моїх 
страхів і тривог і злітає до Бога». Третій 
сказав: «Молитва почина-ється в тиші. 
Коли в мені усе замовкає, тоді починає 
говорити Бог». Четвертий відповів: 
«Молитва починається з дитячого 
лепету. Отже, аж коли я стану подібний 
до дитини і не буду встидатися 
лепетати перед Богом. Коли Він стає 
великим, а я малим, це і є молитва». 

Вчитель промовив: «Ви всі 
відповіли правильно. Але є ще один 
початок, який важливіший від тих, про 
які ви згадали. Початок молитви 
знаходиться у Самому Бозі. Це Він 
починає, а не ми».  

Бог завжди починає першим, це 
Він виходить нам назустріч. Але чи 
знайде Він наше серце відкритим? Чи 
знайде в нас бажання Його прийняти? 
В сучасному світі є такий парадокс: 
багато християн не практикують 
молитви, але голод молитви ще ніколи 
не був такий сильний. Ми не можемо 
обманути своє серце, бо воно шукає 
Того, Який єдиний може наповнити 
його змістом і повнотою життя. Так 
само, як наше серце, тобто ми, 
потребує Господа, так само Господь 
потребує нас. Господь вибрав для Себе 
дорогу служіння світові через нас. Діва 
Марія закликає нас до сильної молитви, 
бо тільки вона може привести нас до 
свідчення про красу нашої віри – а це є 
краса зустрічі  з Богом. Тільки молитва 
серця і віддання нашого життя може 
привести нас до цього. Так говорив 
колись св. Бернардин Сієнський: «Коли 

серце не молиться, даремно говорить 
язик». Господь бачить наше серце. Ми 
не можемо і не повинні перед Ним 
ховатися. Ми потребуємо Його як 
повітря, яким дихаємо.  

Ніхто не залишається таким самим 
після того, як відчує благодать. Божа 
ласка змінює життя і робить нас 
новими створіннями, здатними 
розповідати іншим про великі діла, які 
і сьогодні Бог хоче робити в нас і через 
нас у цьому світі.  

Своїм апостолам і учням Ісус 
сказав: «будете моїми свідками аж до 
краю землі» (Дія 1,8). Свідком є той, 
який бачив і відчув Господа, який і 
далі носить Його в собі та дає іншим. 
Наше свідчення не має нікому 
доказувати, нікого переконувати, але 
може когось доторкнутися. Воно може 
залишити в інших відлуння Божої 
присутності, яка так часто прихована і 
утаєна. Послухаймо тепер материнські 
слова Діви Марії, щоб якнайшвидше 
відчути ту красу, до якої Вона нас так 
невтомно кличе.  

 

Молитва: Під Твою милість 
приб ігаємо ,  Бо городице  Д ів о . 
Молитвами нашими в скорботах 
наших не погорди, а від бід захисти нас 
єдина Чиста і Благославенна.  О, 
Володарко наша, Заступнице наша, 
Посереднице наша, Утішителько 
наша! З Сином своїм примири нас, 
Синові своєму доручи нас, Синові 
с в о є м у  в і д д а й  н а с . 
 

о. Любо Куртовіч 

 

...Ніхто не залишається   
таким самим після того, як 

відчує благодать... 



 Знову звучить материнський 
заклик Марії до молитви. Сьогодні 
наша Небесна Мама вчить нас на 
простому прикладі з природи — “нехай 
ваша молитва стане сильною, як 
живий камінь”. Це має бути камінь, що 
надійно сидить у землі, міцна скеля, 
яку не так легко зрушити. Місцеві 
мешканці Меджугор’я знають, що таке 
живий камінь. Вони ростуть з 
камінням, оточені камінням, знають 
про нього від народження більше за 
нас. Ми знаємо, що каменю властива 
стійкість, бо ми на ньому будуємо, це 
основний будівельний матеріал. Скеля 

є символом  стабільності, міцності та 
непохитності. У Святому письмі 
читаємо про те, як Мойсей зійшов з 
гори Синай з двома кам’яними 
таблицями, на яких були  викарбувані 
Господом Десять Божих заповідей. Ми 
знаємо, що Ісус прирік Петрові: “Тож і я 
тобі заявляю, що ти – Петро (скеля), і 
що я на цій скелі  збудую мою Церкву, й 
щ о  п е к е ль н і  в о р о та ї ї  н е 
подолають.” (Мт 16, 18).  

 Марія прирівнює молитву до 
живого каменя. Такою мала б бути 
сьогодні наша молитва. Вона повинна 
бути міцною основою всього, що 

ЛЮБІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! 
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відбувається у нашому повсякденному 
житті. Вона по-материнськи нагадує 
нам про це у попередніх посланнях: 
“Сьогодні Я хочу сказати вам: 
починайте кожну справу з молитви і 
молитвою завершуйте її.” (5.07.1984); 
“нехай ваш день починається 
ранковою молитвою, а вечір 
завершується молитвою подяки. 
Діточки, Я з вами і люблю вас, Я 
благословляю вас і хочу, щоб кожен з 
вас прийшов у Мої обійми. Ви не 
можете перебувати в Моїх обіймах, 
я к щ о  н е  г о т о в і  м о л и т и с я 
щодня.” (25.08.1995); “Любі діти, де б 
ви не були, тільки молитвою ви 
зможете перемогти будь-які дії 
сатани.” (7.08.1986); “Страсті Ісуса і 
Його хресна смерть відкриють вам, 
що і ви можете стати справжніми 
апостолами віри, якщо в простоті і 
молитві будете жити вірою, яка є дар 
Божий.” (25.03.1997); “Ви ще далекі від 
зустрічі з Богом у своєму серці. Тому 
проводьте якнайбільше часу в молитві 
і поклонінні Ісусові у Святих Дарах, 
щоб Він преобразив вас і наповнив ваші 
серця живою вірою і бажанням вічного 
життя. Все плинне, діточки, тільки 
Бог незмінний.” (25.03.2008). 
 Діва Марія молитвою веде нас 
свідчити. І так насправді, молитва з 
вірою чинить нас свідками. Цей 
глибокий досвід можемо спостерігати у 
житті святих. Блаженна мати Тереза з 
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Калькутти говорить так: „Плід тиші - 
молитва. Плід молитви — віра. Плід 
віри — любов. Плід любові — служіння.“ 

 Запросімо Марію у наші молитви. 
Вона непомітно, просто поведе нас 
далі, дорогою материнського служіння 
та  краси радісного свідчення нашої 
віри.   

 Молитва: Ісусе, дякуємо Тобі за 
те, що розумієш нас. Ти знав, що ми не 
зможемо бути без Твоєї Матері. 
Дякуємо Тобі за те, що і сьогодні Тебе 
веде Твоя безмежна до нас любов, тому 
у наші дні посилаєш нам Марію. Вона 
нагадує нам, що найважливіше —
дружба з Тобою у молитві, бо Ти Сам є 
молитвою Марії, Її скелею.  

 Маріє, і сьогодні цілковито 
віддаємося Тобі, як улюблений учень 
Іван. Ввіряємо Тобі кожну нашу 
молитву. Знаємо, що тоді Ти молишся 
разом з нами, віруєш з нами. Хочемо з 
Тобою зростати, Твоїм серцем свідчити 
про красу нашої віри. Своєю ніжною 
материнською любов’ю перемінюй нас 
у Твоїх сучасних апостолів.  

Тереза Гажіова 

...Скеля є символом       

стабільності, міцності та 

непохитності 

Наша спільна молитовна зустріч  відбудеться  

в суботу, 02. 02. 2013 

 
Цього місяця будемо молитися  

 
ЗА ТИХ, ЯКІ НЕ ПІЗНАЛИ БОЖОЇ ЛЮБОВІ 



       ВІРА... 

...Я знову закликаю вас до     
віри. Моє материнське серце 
хоче, щоб ваше серце було 
відкрите, аби йому можна було 
сказати: "Віруй!" Діти Мої, 
тільки віра може дати вам 
силу у життєвих 
випробуваннях. Вона обновить 
вашу душу і відкриє дорогу 
для надії. Я з вами. Згуртовую 
вас навколо Себе, бо хочу вам 
допомогти, щоб ви в свою 
чергу могли допомагати своїм 
ближнім відкривати віру, 
єдину життєву радість                    
і щастя. Дякую вам… 
(2 жовтня 2008)  

…Заохочуйте одні одних, 
дітоньки, до молитви і любові. 
Хай ваша віра буде заохотою 
Іншим, щоб ще більшої вірили 
і любили. Я усіх вас 
благословляю й прошу 
наблизитися до Мого Серця й 
до Серця маленького Ісуса. 
(25 грудня 2001) 

…Сьогодні я і Мій Син Ісус 
хочемо подарувати вам багато 
радості і миру, щоб кожен з 
вас був радісним носієм і   
свідком миру та радості там, 
де ви живете. Дітоньки, 
будьте благословенням і 
миром… 
(25 грудня 2010)  
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...І сьогодні Я закликаю вас  
відкритися молитві. За час 

Великого Посту, що проминув, 
ви усвідомили, наскільки ви 

малі і яка мала ваша віра. 
Діточки, зважтеся сьогодні 

знову прийняти Бога, щоб Він 
змінив ваші серця, а через вас – 

і серця людей. У цьому 
неспокійному світі, який 

потребує Бога і всього, що 
сходить від Нього, зробіться 

радісними вісниками           
Христового Воскресіння... 

(25 квітня 2003) 

…Тепер час свідчити. Ви, що 
перебуваєте у Божій ласці та 

відчули смак Божих дарів,  
засвідчуйте їх своїми словами 

і життям, щоб вони були для 
інших радістю і заохоченням 

до віри. Я з вами і постійно 
заступаюся перед Богом за 

усіх вас, щоб ваша віра завжди 
була живою, радісною та 

перебувала у Божій любові. 
(25 вересня 2011)  



„„„В ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІ“““   
З любові до Бога і до вас 

«Любі діти! Сьогодні Я закликаю вас жити в новому 
році за посланнями, які Я вам даю. Любі діти, 
знайте, що Я залишаюся тут так довго заради вас, 
щоб навчити вас іти шляхом святості. Тому, любі 
діти, моліться безустанно і виконуйте всі 
послання, які Я вам даю, бо Я роблю це заради 
великої любові до Бога і до вас. Дякую, що відповіли 
на Мій заклик!»  

(1 січня 1987)  

Славко Барбаріч, OFM 

Починається новий період: 

Новий рік та свято Материнства 
благословенної Діви Марії. Богородиця 
кличе нас, бо Вона є нашою Матір’ю. А 
оскільки Вона мудра і  гарна 
учителька, яка приймає своїх учнів як 
дар, то використовує цей момент до 
нових заохочень. Ми отримали вже 
багато послань. І коли не житимемо 
згідно з ними, вони залишаться 
мертвими літерами. Цей час, даний 
нам, є тим єдиним часом, який маємо 
у розпорядженні. Іншого часу на землі 
в нас не буде. День, у якому живемо, 
навіть якщо це не останній день, 
насправді віднімає один день від 
нашого земного життя або на день 
наближає нас до смерті, тобто до 
вічності. Дорога, що стелиться перед 
нами, дітьми Діви Марії, це дорога 
святості. Це дорога, якою йшла Марія. 
Вона, чиста від гріха, зростала у 
любові. Вона веде нас тою правдивою 
дорогою святості, проте наша дорога, 
в першу чергу, є дорогою очищення. 
Очищуючись,  стаємо святими. 
Звільняючись від зла і темряви, стаємо 
здатними приймати добро та світло. 
Ця дорога сповнена страждань, але це 
єдина дорога, достойна для людини.  

Ми посвятили себе Марія, а Марія 
присвятила себе нам. Спочатку Вона 
посвятила себе Богові, і з того 

приречення випливає необхідність 
навчати нас. Усе це Марія виконує з 
любові до Бога. Любов до Бога спонукає 
людину любити. Марія відповідає за 
наше зростання. Наш поступ у вірі це Її 
внесок до слави Бога Творця. Марія 
невтомна, бо любить і Бога, і нас, Своїх 
дітей. Невдачі Її не ослаблюють, бо Вона 
вірить у Божу всемогутність, якої зазнала 
Своєю живою вірою. Тому наші гріхи та 
немочі Її не зупиняють.  

Новий період є для Неї періодом, у 
якому намагається діяти, це новий 
імпульс для нових зусиль. Для нас же 
новий рік повинен стати часом, коли ми 
докладемо більше зусиль, щоб з 
рішучістю прийняти Євангеліє. Давайте з 
любов'ю до себе, Марії і Бога сприймемо і 
проживемо цей новий рік як дар. 

 «Нехай Бог змилосердиться над нами 
й благословить нас; нехай засяє лице 
його над нами, щоб знали на землі його 
дорогу, між усіма народами його 
спасіння.  Нехай народи тебе 
прославляють, Боже, хай прославляють 
тебе всі народи. Нехай радіють 
племена й веселяться, ти бо правиш 
народами по правді і племенами на 
землі керуєш. Нехай народи тебе 
прославляють, Боже, хай прославляють 
тебе всі народи. Земля дала урожай 
свій, Бог благословив нас, Бог наш. Хай 
Бог благословить нас, і хай усі краї 
землі його бояться!» (Пс 67,2-8)  
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Ми з вами відсвяткували час       
адвенту та Різдво. Спробуймо тепер знову 
замислитись над темою зачаття та         
народження нашого  Спасителя.            
Спираючись на слова св. Івана (“І Слово 
стало плоттю,” Iв. 1,14), Церква називає 
Воплоченням той факт, що Син Божий 
прийняв людську природу, щоб у ній     
довершити наше спасіння. У гімні, який 
подає св. Павло, Церква оспівує містерію 
В о п л о ч е н н я : 
 «Плекайте ті самі думки в собі, які 
були й у Христа Ісуса. Він, існуючи в 
Божій подобі, не вважав за здобич Свою 
рівність із Богом, а применшив Себе 
Самого, прийнявши вигляд слуги, ставши 

подібним до людини. Подобою з'явившись 
як людина, Він понизив Себе, ставши 
слухняним аж до смерті, смерті ж -
хресної!» (Флп. 2,5-8)  

Віра у правдиве Воплочення Сина 
Божого є визначальною рисою              
християнської віри: «З цього спізнавайте 
Божий Дух: кожен дух, який визнає, що 
Ісус Христос прийшов у плоті, той від   
Бога» (1Iв. 4,2). Таким є радісне 
переконання Церкви від самого початку, 
коли вона оспівує «велике таїнство 
побожності»: «Христос явився у плоті» (1 
Тим. 3,16). 

Унікальна й неповторна подія        
Воплочення Сина Божого не означає, що 

АПОСТОЛЬСЬКИЙ СИМВОЛ ВІРИ... 

РІК ВІРИ 
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ВІРУЮ В БОГА, ОТЦЯ ВВІРУЮ В БОГА, ОТЦЯ ВСЕМОГУТНЬОГОСЕМОГУТНЬОГО, ,   
ТВОРЦЯ НЕБА І ЗЕМЛІТВОРЦЯ НЕБА І ЗЕМЛІ, , І В ЄДИНОГО ГОСПОДА НАШОГО І В ЄДИНОГО ГОСПОДА НАШОГО 

ІСУСА ХРИСТАІСУСА ХРИСТА, ,   

ЩО БУВ ЗАЧАТИЙ ВІД ДЩО БУВ ЗАЧАТИЙ ВІД ДУХА СВЯТОГО УХА СВЯТОГО   
І НАРОДИВСЯ ВІД ДІВИ МАРІЇІ НАРОДИВСЯ ВІД ДІВИ МАРІЇ, ,   

СТРАЖДАВ ЗА ПОНТІЯ ПИЛАТА, СТРАЖДАВ ЗА ПОНТІЯ ПИЛАТА,   
БУВ РОЗП’ЯТИЙ, І ПОМБУВ РОЗП’ЯТИЙ, І ПОМЕР, І БУВ ПОХОВАНИЙЕР, І БУВ ПОХОВАНИЙ, ,   

І ЗІЙШОВ В АД.І ЗІЙШОВ В АД.  
ТРЕТЬОГО ДНЯ ВОСКРЕС ІЗ МЕРТВИХ, ТРЕТЬОГО ДНЯ ВОСКРЕС ІЗ МЕРТВИХ,   

ВОЗНІССЯ НА НЕБЕСАВОЗНІССЯ НА НЕБЕСА    
І СИДИТЬ ПРАВОРУЧ БОІ СИДИТЬ ПРАВОРУЧ БОГА ОТЦЯ ВСЕМОГУТНЬОГОГА ОТЦЯ ВСЕМОГУТНЬОГО, ,   
ЗВІДКИ ВІН ПРИЙДЕ СУЗВІДКИ ВІН ПРИЙДЕ СУДИТИ ЖИВИХ І МЕРТВИХДИТИ ЖИВИХ І МЕРТВИХ..  

ВІРУЮ В ДУХА СВЯТОГОВІРУЮ В ДУХА СВЯТОГО, ,   
В СВЯТУ СОБОРНУ ЦЕРКВ СВЯТУ СОБОРНУ ЦЕРКВУВУ, ,   

У СПІЛЬНОТУ СВЯТИХ, У СПІЛЬНОТУ СВЯТИХ,   
У ВІДПУЩЕННЯ ГРІХІВУ ВІДПУЩЕННЯ ГРІХІВ, ,   

У ВОСКРЕСІННЯ ПЛОТІ У ВОСКРЕСІННЯ ПЛОТІ І ВІЧНЕ ЖИТТЯІ ВІЧНЕ ЖИТТЯ..    
АМІНЬАМІНЬ. .   



Ісус Христос є частково Богом, а частково 
людиною або результатом неясного       
змішання Божественного з людським. Він 
правдиво став Людиною, правдиво 
залишаючись Богом. Ісус Христос є 
правдивим Богом і правдивою Людиною. 
Цю правду віри Церква змушена була 
захищати й з'ясовувати упродовж перших 
століть, заперечуючи єресі, які її 
фальсифікували. 

«Виповнення часу» (Гал. 4,4), тобто       
сповнення обітниць та приготувань,      
починається  Благовіщеням  Марії.     

Марія покликана зачати Того, у Кому    
т і ле сно  житиме  « в ся  повно та                   
божества» (Кол. 2,9). Божественна 
відповідь на Її запитання: «Як же воно 
станеться, коли я не знаю мужа?» (Лк. 
1,34), - дана могутністю Духа: «Дух 
Святий зійде на Тебе» (Лк. 1,35). 

Послання Святого Духа завжди      
пов'язане з посланням Сина і йому       
підпорядковане (Пор. Iв. 16, 14-15.).    
Святий Дух, Який є «Господом              
Животворящим», посланий, аби освятити 
лоно Діви Марії і божественно його        
запліднити. Він чинить так, що Вона     
зачне одвічного Сина Отця у людській 
природі, взятій від її людської природи. 

Єдинородний Син Отця, зачатий як      
людина в лоні Діви Марії, є «Христос»,  
тобто Помазаник Духа Святого, від        
початку Свого людського існування,      
навіть якщо виявлення Його відбувалося 
поступово: пастухам, мудрецям, Іванові 
Хрестителеві, учням. Усе життя Ісуса  
Христа буде виявом того, як «Бог помазав» 
Його «Святим Духом та силою» (Ді. 10,38). 

«Бог послав Свого Сина» (Гал. 4,4), але, 
щоб Йому «приготувати тіло» (Євр. 10, 
5.), Він бажав вільної співпраці створіння. 
Для цього від віків Бог вибрав Матір'ю для 
Свого Сина дівчину з Ізраїля, молоду     
єврейку з Назарета, що у Галілеї.  

Щоб стати Матір'ю Спасителя, Марія 
«була наділена Богом дарами, гідними   
такого великого завдання». Ангел Гавриїл у       
момент Благовіщення вітає її як 
«благодатну». І справді, щоб Марія могла 
дати добровільну згоду Своєї віри на     
вістку про Своє покликання, було          

необхідно, щоб Вона була ведена Божою 
благодаттю. 

Східні Отці Церкви називають Матір 
Божу «Пресвятою» і величають її як «вільну 
від усякої плями гріха, немов спорудженою 
Святим Духом і оформленою в нове      
творіння». Божою Благодаттю Марія      
залишилась чистою від усякого особистого 
гріха впродовж усього Свого життя. 
Так, давши Свою згоду на Слово Боже, 
Марія стала Матір'ю Ісуса і, приймаючи 
цілим серцем, без жодної перешкоди з   
боку гріха, Божественну волю до спасіння, 
цілковито віддається особі й ділу Свого  
Сина, щоб у залежності від Сина і з Ним, 
милістю Божою, служити таїнству 
Відкуплення. Чимало давніх Отців 
навчають: «Вузол, зав'язаний непослухом 
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„Слово стало тілом“  
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...своєю покорою Вона стала 
причиною спасіння для Себе 

і для усіх людських 
поколінь... 

Єви, був розв'язаний послухом Марії; що 
зв'язала діва Єва своєю невірою, те Діва 
Марія розв 'язала Своєю вірою»; 
порівнюючи Марію з Євою, вони 
називають Марію «Матір'ю живих» і часто 
заявляють: «Через Єву - смерть, через 
Марію - життя».  

 Євангельські оповідання визнають 
дівоче зачаття Божим ділом, яке            
перевищує людське розуміння і всі 
людські можливості. «Те, що в ній зачалось, 
- то від Святого Духа», - каже Ангел 
Йосифові про Марію, його жінку (Мт. 
1,20). Церква бачить у цьому сповнення 
Божої Обітниці, даної через пророка Ісаю: 
«Ось, Діва      матиме в утробі й породить 
Сина» (Іс. 7,14). 

Поглиблення віри в дівиче               
материнство привело Церкву до визнання 
дійсного і постійного дівицтва Марії      
навіть у народженні Сина Божого, Який 
став людиною.  Справді, народження  
Христа «не порушило, а освятило дівичу 
чистоту» Його Матері. Церковне 
богослужіння славить Марію як 
«Приснодіву».  

Ісус зачатий від Святого Духа в лоні 
Діви Марії, тому що Він є Новим Адамом, 
Який дає початок новому творінню: 
«Перший чоловік із землі - земний; другий 
чоловік - з неба» (1 Кор. 15,47).  

Щодо життя Христа, то Символ віри 
нічого не говорить виразно про містерії 
прихованого й публічного життя Ісуса; але 
віровчення про Втілення і Воскресіння 
Ісуса освітлює усе земне життя Христа.  

Усе життя Ісуса є Об'явленням Отця: 
Його слова і вчинки, Його мовчання і 
страждання, Його спосіб буття і мовлення. 
Ісус може сказати: «Хто Мене бачив, той 
бачив Отця» (Iв. 14,9), а Отець мовить: «Це 

Син Мій, Вибранець, слухайте Його!» (Лк. 
9,35). Позаяк наш Господь став людиною, 
щоб виконати волю Отця, тому найменші 
риси Його містерій виявляють любов Божу 
до нас.  

У с е  ж и т т я  Х р и с т а  є 
містерією Відкуплення. Воно приходить до 
нас передусім через Кров, пролиту на 
хресті, але ця містерія діє впродовж усього 
життя Христа: уже в Його Втіленні, у 
якому Він, ставши бідним, збагатив нас 
Своєю убогістю; у Його прихованому 
житті, через послушність, Він виправляє 
наш непослух; у Його слові, через яке 
очищає слухачів; у Його оздоровленнях та 
екзорцизмах, у яких «Він узяв наші недуги 
й поніс наші хвороби» (Мт. 8,17); у Його 
Воскресінні, яким виправдовує нас. 

Упродовж усього Свого життя Ісус 
стає нашим взірцем. Він є досконалою         
Людиною, що запрошує нас стати Його 
учнями і йти за Ним: Своїм приниженням 
Він дав нам приклад для наслідування, 
Своєю молитвою Він спонукає до молитви, 
Своєю вбогістю закликає нас добровільно 
прийняти нестатки й переслідування. 

Усе, що пережив Христос, Він учинив 
для того, щоб ми могли це пережити в 
Ньому і щоб Він це переживав у нас.   
Своїм Втіленням Син Божий з'єднався 
якимсь чином з кожною людиною. Ми    
покликані щораз більше стати з Ним одно; 
як членам Свого Тіла, Він дає нам          
можливість бути причетними до того, що 
Він Сам пережив у людському тілі задля 
нас і як наш взірець.  

    

Уклала Марія Сакмарова  
 
Джерела: 
• Святе Письмо 
• Катехизм Католицької Церкви 
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ГОВОРЯТЬ ВІЗІОНЕРИ—ЯКІВ ЧОЛО 

 Мені було десять, коли у 
Меджугор’ї почалися об’явлення. Я ріс, 
як всі місцеві діти: про Бога не 
замислювався, хоча ходив на Месу та 
молився, але у серці не відбувалося 
нічого подібного до того, що я 
відчуваю тепер.  

Коли вперше побачив Діву 
Марію і подивився Їй в очі, то відчув 
глибину любові, якою Вона мене 
любить та усвідомив, що Вона є моєю 
Матір’ю. Це було щось надзвичайне, 
про що не можна виловитися словами. 
Я серцем відчув, що починається нове 
життя. Що я міг сказати? Лише дати 
своє «так» Діві Марії, бути готовим до 
всього, до чого Вона захоче мене 
вести. А Богородиця веде мене до 
єдиної мети, до якої хоче запровадити 
усіх нас – і тою метою є Ісус Христос. 
Меджугор’є це школа, в якій Діва 
Марія нас навчає. Вже від початку 
явлінь Вона звернулася до нас із 
посланнями, в яких закликала до 
молитви, навернення, миру, посту та 
Св.Літургії. Я був тоді десятирічною 
дитиною. Я питав сам себе, чи зможу 
колись жити тими посланнями, 
застосувати їх до свого життя. Проте 
вже тоді усвідомлював одну річ: якщо 
когось любиш так, як я почав любити 
Діву Марію, як почав любити Ісуса – то 
вже ніщо не є важким. 

Саме так говорить Пресвята 
Богородиця: «Дорогі діти, достатньо, 
щоб ви відкрили ваші серця – решту 
зроблю Я!» І справді, у Меджугор’ї ви 
всі маєте сказати Діві Марії «так». 
Скажіть Їй: «Діво Маріє, відтепер хочу 
жити з Тобою! Хочу, щоб Твій Син 
вступив у моє життя і був у ньому на 
першому місці.» Діва Марія закликає 
нас до щоденної молитви і молитви 

Розарію. А що важливе в молитві? Те, 
на чому Діва Марія завжди наголошує 
– щоб молитва здійснювалася серцем. І 
ще одна важлива річ – ми хочемо 
відповідей на всі життєві запитання. Я 
знаю, скільки паломників прибуває до 
Меджугор’я і скільки вони ставлять 
мені запитань. Всі хочуть про щось 
довідатися і ставлять запитання, на 
які я ніколи не зможу відповісти. Але 
Діва Марія вчить нас і говорить: 
«Моліться і через молитву знайдете 
відповіді на усі запитання.» Також 
Вона закликає нас молитися у своїх 
родинах, ставити Бога на перше місце 
та виділити у своїх сім’ях час для Бога. 
Бо коли Бог є у наших родинах, то 
вони стають святими, як про це 
незліченну кількість разів повторює 
Богородиця: «Я хочу, щоб ви були 
святими, щоби ваші родини були 
святими родинами». Що може бути 
краще за те, що молодь, повернувшись 
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ім'я священика, а на пелюстках - 
імена осіб (або прізвища сімей), які 
дають Богові обіцянку до кінця 
життя в один певний день тижня 
м о л и т и с я  з а  к о н к р е т н о г о 
священика.  

 Маргаритки є прекрасним ділом 
Бога. Назва походить від імені 
незвичайної особистості, якою була 
Маргарет О'Доннел. Вона народилась у 
1938 році Прожила лише сорок років, 
27 з яких була прикутою до ліжка. Всі 
свої страждання жертвувала за 

ЗАПРОШУЄМО МОЛИТИСЯ ЗА СВЯЩЕНИКІВ 
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 Запрошуємо вас створити 
молитовну групу “Маргаритка”! 
Вона повинна складатися з семи 
учасників, які можуть бути як 
окремими особами, так і сім'ями. 
Завдання цієї молитовної групи — 
кожен день тижня молитися за 
конкретного священика за своїм 
вибором. Символ Маргаритки—
семипелюсткова квітка, за числом 
семи днів тижня, яка означає 
самопожертву, простоту та єдність.  

 У середині квітки вписується 

з Меджугор’я, говорить своїм батькам: 
«Ми хочемо молитись разом з вами! Ми 
хочемо, щоб від сьогодні в нашій 
родині був присутній Бог і щоб ми 
завжди мали для Нього час.»  

Це був би найкращий дар, який ми 
могли б дати Діві Марії. Богородиця 
також закликає нас постити в середу 
та п’ятницю. Якого посту Вона від нас 
вимагає? Вона хоче, щоб ми постили з 
любові і у тиші. Я думаю, що іншим не 
конче знати, що ми постимо. Дехто 
нарікає, що постити важко. Я вже 
згадував: «Коли когось любимо, нічого 
не важко». Але чому ми постимо? 
Згадайте слова Діви Марії, коли у 
посланні сказала: «Молитвою і постом 
можете досягнути всього, можете 
навіть зупинити війни». І тому 
потребуємо постити.  

У чому люди часто помиляються? 
Нам усім трапляються важкі хвилини. 
І що тоді говорять люди? «Боже, де Ти? 
Чому нам не поможеш?» Але нам треба 
запитати самих себе, поставити собі 
єдине запитання: де ми були у житті, 

скільки часу віддали Богові, скільки 
молилися, як виховували своїх дітей, 
який давали приклад, що зробили, щоб 
не трапилось усе те зло, що має місце у 
теперішньому світі? Бог постійно 
перебуває поруч з нами. Але, на жаль, 
ми дуже часто через свої гріхи не 
хочемо, щоб Він тут був. Нам треба 
навчитися вкладати своє життя у Божі 
руки та віддати Богові все, що в ньому 
відбувається. Сьогодні багато молодих 
готуються до подружжя, і як вони 
поступають? Коли поберуться, 
говорять: «Ми ще не хочемо дітей, 
поживемо трохи самі». Далі: «Мусимо 
виплатити квартиру», відтак: «Тепер 
маємо трохи часу присвятити собі», а 
потім «Ну а тепер хочемо одну дитину!» 
Не віддаємо своє життя у Божі руки, 
хочемо самі керувати своїм життям, а 
коли опиняємось у важких обставинах, 
що тоді відбувається? Не розуміємо…  

Коли Бог з нами, коли наше життя 
у Його руках, тоді ми завжди знаємо, 
куди йти, завжди знатимемо відповіді 
на всі свої запитання.  
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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: Прокопишин Ігор +380979980521) 

 

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

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

священників та у їхніх наміреннях. 
Померла у Велику П’ятницю вся повна 
молитви та терпіння. 

 Святе життя Маргарет О'Доннел 
стала початком—насінням для безлічі 
маргариток, що розцвітають в садах 
Церкви і зараз. Багато вірних 
відчувають заклик до молитви і також з 
любов'ю беруться за це завдання, 
жертвуючи також свої власні 
недомагання.  

 З 1 серпня 1981 року в світі 
виникло багато Рухів за Прикладом 
першого Апостольства. 

 Матір Божа бажає, щоб усі вірні 
гаряче любили своїх священиків тому, 
що кожен священик є як Мойсей, що 
провадить Церкву безпечним шляхом в 
Обіцяну Землю, тобто на небо. 

 Контакти і більш докладну 
інформацію ви можете знайти на сайті 
http://www.margaretka.org.pl/ru 
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 МІЖНАРОДНИЙ ДУХОВНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ЛІКАРІВ  

ТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ  

Тема: Духовна обнова для душі і тіла  

Міжнародний семінар для лікарів та медичного персоналу відбудеться  

у Меджугор’ї з 07 по 11 травня 2013. 

 

Програма 

Вівторок, 7 травня 2013 

14.00 Реєстрація учасників  

17.00 Початок семінару 

18.00 Вечірня молитовна програма (розарій, Св. Месса...) 
Середа, 8 травня 2013 

  8.00 Молитва на Подбрдо – гора явлінь  

11.00 Доповідь 

12.00 Тихе поклоніння Ісусу в Пресвятих Дарах  

16.00 Доповідь, свідчення, бесіда  

18.00 Вечірня молитовна програма  

22.00 Адорація  
Четвер, 9 травня 2013 

  9.00 Ранкова молитва  

10.00 Доповідь 

12.00 Тихе поклоніння Ісусу в Пресвятих Дарах  

16.00 Доповідь 

18.00 Вечірня молитовна програма  

20.00 Адорація  
П’ятниця, 10 травня 2013 

  8.00 Молитва зі сходженням на гору Кріжевац  

15.00 Доповідь 

18.00 Вечірня молитовна програма  

20.00 Поклоніння перед Ісусовим хрестом  
Субота, 11 травня 2013 

  9.00 Молитва  

10.00 Доповідь 

12.00 Враження учасників  

13.00 Заключна св. Літургія  
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Доповідачі семінару: 
Отець Анте Вучковіч, ofm народився в 1958 році в Сінії у багатодітній 
родині. Належить до францисканської провінції Найсвятішого Спасителя з 
цетром у Спліті. Семінарію і класичну гімназію закінчив у Сінії, теологію—у 
Макарській та Загребі. Висвячений у 1983 році. По закінченні капеланської 
служби в Метковічі та Мюнхені вивчав філософію у Мюнхені та Римі, де 
здобув докторат як слухач Мартіна Гайдеггера. Викладав філософію у 
Римському Папському Університеті Антоніанум та на Францисканському 
теологічному факультеті в Макарскій. Є деканом та професором Католицького 
богословського Університету у Спліті, там і викладає на Філософському 
факультеті. Веде духовні вправи, семінари та духовні науки. Є духовним 
провідником та порадником. Видав кілька книг. Публікується у спеціальних та 
популярних виданнях.   

 
Отець Марінко Шакота, ofm народився у Чітлуку 12 липня 1968 року 
навчався у чітлукській середній школі. Після прийняття францисканського 
покликання навчався у Францисканській семінарії у Високо. Там закінчив 
другий клас гімназії і наступні два курси Єзуїтської гімназії у Дубровніку. 
Францисканський габіт одягнув 15 липня 1987 в Гумац, де пробув рік 
новіціяту. З 1988 до 1989 року служив у ЮНА (югославській народній армії). 
Студіював філософію та теологію у Сараєві на факультеті Францисканської 
теології (1989-1990), продовжив у Загребі у Єзуїтському Університеті (1990-
1992), закінчив навчання у м. Фулда (Німеччина) в 1992-1995 роках, там же 
захистив докторську дисертацію. Вічні обіти складав у Широкому Брєгу у 1993 
році. Дияконські свячення отримав у Загребі 10 лютого 1996, священичі — 13 
липня 1996 у м. Фронляйтен. Перше місце служіння — францисканський 
монастир в Інсбруці (1996-1997), далі як духовний асистент у Фронляйтені 
(1997-1998) та як капелан у Аусбурзі (1998-2000). Був капеланом у м. Мостар 
(2000-2003), далі парохом у Градніці (2003-2010). З вересня 2010 служив 
капеланом у Меджугор’ї. Після смерті місцевого настоятеля отець Марінко став 
новим настоятелем меджугорської парафії.  

 
Семінар відбуватиметься у залі за костелом. Внесок за участь у семінарі 
становить 40 € з особи. Зголоситися можна за допомогою електронної пошти: 
seminar.marija@medjugorje.hr  

або факсом: 00387-36-651 999 (для Марії Дуганджіч).  
Кількість учасників обмежена розмірами приміщення, тому просимо 
зголошуватися якнайшвидше. Також просимо всіх учасників  самостійно 
забезпечити собі проживання у Меджугор’ї. 

 
Звертаємо вашу увагу, що зареєстрованими вважаються ті, які отримали 
від нас позитивну відповідь. Якщо ви такої відповіді не отримали, 
значить, ваше оголошення до нас не дійшло і ви не зареєстровані, бо ви 
надіслали свій e-mail на неправильну адресу, можливо, ваш комп’ютер 
має вірус, тоді ваші email-и автоматично блокуються.  

Координатор семінару в Україні:  

Ігор Прокопишин тел +380979980521, prokopyshyn.igor@gmail.com  
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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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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  

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 

CMCMCMCMCMCMCMCM 
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Часопис „Світло Марії“ різними мовами можете знайти  
нa www.gospa.sk в рубриці ЧАСОПИС 
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