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25 березня 2013, Меджугор’є 

 



 

...Віра потребує того, щоб її плекали, 
зберігали і підтримували... 

Цей рік папа Бенедикт ХVІ  прого-
лосив Роком віри. Як зазначив він сам, Рік 
віри та нова євангелізація проголошені 
не лише задля відзначення річниці ІІ Ва-
тиканського собору, це викликано потре-
бою наголосити на ролі віри, підкресли-
ти красу і радість від того, що належимо 
Христові. Сьогодні це ще важливіше, ніж 
п'ятдесят років тому. Папа говорить про 
духовне спустошення у серцях людей, 
про те, що люди переважно забувають 
про Бога, про все більший розрив між   
вірою і життям. У суспільстві переважає 
недостатнє пізнання своєї власної віри, а 
те, чого не знаємо – не можемо любити.  
Проте, незважаючи на ці протиріччя,   

людина має потребу шукати сенс свого 
життя. Туга людини за Богом залишаєть-
ся невтамованою. Це прагнення не може 
втамувати ніхто і ніщо крім Самого      
Господа. 

У цій духовній пустці, яка все       
більше опановує людські серця,            
Меджугор'є є тією оазою, яка вже майже 
тридцять два роки освітлює людям доро-
гу до святості. Материнський голос      
Цариці миру тихо і витривало кличе  
своїх дітей. Його чують ті, хто цього     
бажає. Без дару віри не можна зростати у 
святості. Оскільки віра є даром Божим, 
даним нам за дармо, то ми маємо її пле-
кати, берегти і втримувати. Бог дарує  

З БОГОРОДИЦЕЮ—ДО СВЯТОСТІ  

„Дорогі діти! 

І сьогодні кличу вас до молитви. Гріх притягає вас до земних речей, а Я приходжу, щоб 
вести вас до святості та до того, що Боже. Але ви боретесь і марно тратите свої сили у 
цій боротьбі між добром і злом всередині себе. Тому, дітоньки, моліться, моліться,          
моліться, поки молитва не стане для вас радістю, а саме ваше життя – простою          
дорогою до Бога. Дякую, що відповіли на Мій заклик.“(25 лютого 2013р.) 

РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 
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віру тим, які готові її прийняти. Бог     
завжди Себе дарує, Він ніколи не           
нав'язується. Без віри Христос не може 
перебувати у наших серцях. Тільки че-
рез віру у нашому житті Христос стає 
«Божою силою». Лише вірою приймаємо 
Христа і Його Церкву як наш шлях, жит-
тя і спасіння. Без віри ми є християнами, 
які не мають у собі життя, тобто           
християнами лише на папері. Віра це не 
просто згода нашого розуму з деякими 
правдами віри, це зустріч з Особою,     
тобто живе спілкування з Богом, що      
передбачає вихід за межі самих себе. 

На цій дорозі віри Бог посилає  і да-
рує нам Матір Свого Сина. У Її явліннях 
і близькості ми бачимо Божу турботу. 
Ми бачимо, які важливі для Бога ми і на-
ше спасіння. У словах Діви Марії дитяче    
серце пізнає слова своєї Небесної Мами: 
«Любі діти! І сьогодні Я молюся з вами за 
те, аби Бог обдарував вас ще сильнішою ві-
рою. Діточки, ваша віра мала, більше того, 
ви  навіть не усвідомлюєте, наскільки ви не    
готові просити Бога про дарування вам цієї 
віри.» (25 серпня 2002); «Я з вами і постійно 
заступаюся перед Богом за усіх вас, щоб ва-
ша віра завжди була живою і радісною та в 
Божій ласці» (25 вересня 2011); «Дітоньки,   
засвідчуйте віру своїм життям і моліться, 
щоб вона з дня на день росла у  ваших  сер-
цях» (25 січня 2012). 

У людині закладена насущна пот-
реба вірити і довіряти. Ми не зможемо   
жити, якщо не будемо довіряти один   
одному, навзаєм обдаровуватися            
довір’ям. Як говорить Юлія Кристева, є 
певна «невимовна потреба вірити»       
кожному, кожнісінькій людині. Бог є     
основою віри та впевненості у людині. 
Він є основою довіри і надії на краще 
майбутнє та вічність для людини та   
усього людства.  

На дорозі до Бога Діва Марія         
допомагає нам Своєю присутністю і    
Своїми словами підбадьорення. Тому   
Вона кличе нас до молитви. Молитва і  
віра не можуть існувати окремо, вони   
тісно пов’язані. Віруючи, зливаємось з 
Христом і ввіряємо Йому себе. У молитві 
віддаємо себе Христові, щоби Він нас 
прийняв і перемінив. Вірити означає    
визнати своє безсилля і сподіватися   
всього від Бога. Молитва це таке             
перебування перед Богом, у якому Він 
наповнює нашу пустку силою Святого 
Духа. Молитва є реалізацією і здійснен-
ням нашої віри у Бога. Без молитви       
залишаємось пустими і не маємо що да-
ти іншим, бо дати можемо тільки те, що 
приймемо від Бога.  

Молитва О Непорочна Діво Маріє, 
найніжніша Матінко, Ти повна радості, бо 
Ісус дає нам Своє життя і безмежні скарби 
Свого Божества. О Маріє, як Тебе не любити 
і не прославляти Твою до нас любов? Ти  
справді любиш нас так, як любить нас Ісус. 
Любити означає дарувати все, і самого себе. 
Ти цілковито віддала Себе задля нашого    
спасіння. Спаситель пізнав таємниці Твого 
материнського серця і Твою безмежну        
ніжність. Зі Своїм останнім подихом      
вмираючий Ісус ввіряє нас Тобі, прибіжище 
грішників. О Маріє, Ти стійко стоїш під  
хрестом, і як священик на вівтарі,              
жертвуєш за нас солодкого Еммануїла, Бога з 
нами, Твого улюбленого Ісуса. О Царице     
мучеників і наша надіє, любимо Тебе і про-
славляємо Тебе на віки вічні. Амінь.     

 

о. Любо Куртовіч 

 

...Любити—означає               

дарувати все і самого себе... 
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ЛЮБІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ 

 Ми з вами зараз перебуває-

мо у благодатному часі посту, і 
знову чуємо заклик нашої небес-

ної Мами до молитви. Яким вели-
ким даром для нас є материнська 

турбота Марії, Її послання. Матін-
ка бачить нас, своїх дітей, висна-

женими у духовній боротьбі. Вона 
знає, що вже не маємо сили боро-

тися, знає, що не завжди прий-
маємо правильні рішення.  

 Одна паломниця, молода ма-
ма, поділилася з нами своїм прек-

расним свідченням. Однієї ночі 
ми йшли до Блакитного хреста, 

бо там мало бути явлення. Вже 

по дорозі і на самому місці мене 

дратувало і внутрішньо обурюва-
ло, що люди так тиснуться. Я 

подумала, що на місці Діви Марії 
я б туди не йшла, поки всі не по-

чали б поводитися чемно. У гніві я 
всіх осуджувала. Коли ми спуска-

лися вниз по стрімких каменях, 
мусили вважати, щоб не впасти. 

Ми нічого не бачили під ногами і 
йшли у великій тисняві.  

 Коли вже прийшли додому і 
я чекала, поки звільниться ванна, 

то на хвилину заснула. Мені сни-
лося, що ми знову спускаємося 

вниз по стрімчаках, але переді 
мною йде Прес-

вята Діва. Я ба-
чила лише Її ноги 
і частину пла-

ща. Вона йшла 
по небезпечному 

камінні ,  але 
там, де ступала 

на камінь, він пе-
ретворювався на 

гладку мармуро-
ву плитку. Так я 

сходила за Нею 
по дорозі, яку Во-

на мостила. Я 
почувалася ціл-

ком безпечно. І в 
ту хвилину про-

будилася. Мій 
сон був таким 

 

Zdroj: http://www.flickr.com/

photos/22465661@N02/2173201744/ 

 

...Марія поведе мене через життя, і важку 

дорогу зробить легкою. 
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Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

у суботу 2.3.2013 

Цього місяця будемо молитися за  

НОВОГО СВЯТІЙШОГО ОТЦЯ ТА ПРО ДАРИ СВЯТО-
ГО ДУХА ПРИ ЙОГО ВИБОРІ. 

живим, що я і зараз черпаю з ньо-

го заохочення. Я думаю, що Марія 
хотіла сказати мені, що поведе 

мене через життя, і важку доро-
гу зробить легшою.  

 Я пишу для того, щоб цей 
досвід належав не мені одній, бо 

це було б егоїстично, якби я не 
поділилася з іншими.  

 І у сьогоднішньому посланні 
Марія дозволяє нам пізнати Себе 

як Матір, яка йде попереду, щоб 
ми не впали, і говорить – 

«дітоньки, моліться, моліться, мо-
літься, поки молитва не стане для 

вас радістю, а саме ваше життя – 
простою дорогою до Бога.» 

 «Не забувайте, дітоньки, що 
ваша свобода – це ваша слаб-
кість, тому слідуйте за Моїми по-

сланнями з рішучістю» 25-
.02.2007.  

 Молитися означає вірити, 
покласти надію на когось, хто си-

льніший від мене, більший від 
мого страху, розчарування, моєї 

внутрішньої боротьби. Коли не 
молимося, стаємо порожні, сумні, 

занурюємося у себе, падаємо. Мо-

литва це мир, пожива, світло, без 
неї не можемо жити. Молитися 

разом з Марією означає вірити 
Мамі, довірятися Їй як мала ди-

тина. З Нею вступаймо у молит-
ву, вчімось від Неї покори. Не 

встидаймося стати маленькими, 
що лиш спинаються на ноги, ді-

тьми. Коли говоримо з кимсь, слу-
хаємо, працюємо – робімо це ра-

зом з Нею, вчімось переживати з 
Нею кожну хвилину, тут і зараз. 

Що б не відбувалося в серці, по-
вторюймо: «я вірю, що Ти зі 

мною, Маріє, і ведеш мене до 
Свого Сина».  

 З Марією навчимося покла-
датись на Господа. Вона вказує 
нам просту дорогу перемоги мо-

литви у боротьбі добра і зла. Це – 
життя з Ісусом, бо там, де Марія – 

там Ісус. 
 

Тереза Гажіова 
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ПРО ЩО МЕНІ ГОВОРИТЬ СЬОГОДНІШНЄ ПОСЛАННЯ? 

Цим посланням Діва Марія за-

кликає мене виходити назовні. Не 

бути зануреною в себе, у своє ми-

нуле чи мріяти про майбутнє. Не 

бути залежною від людей та речей; 

очищатися від прив’язань і з дові-

р’ям віддавати їх Господу. Бо коли 

позбудешся усіх речей, Господь 

Бог їх тобі поверне, - говорить  св. 

Іван від Хреста. Звільнятися від 

свого егоїзму і переступати свої 

обмеження, границі. Вкладати в 

Ісусові рани свої  зранення, гріхи, 

страхи, а особливо боязнь дозволи-

ти Йому робити у мені Свою спра-

ву. Бачити Бога у буденних спра-

вах, ситуаціях і чинити великі діла 

у дрібницях. Адже в Царстві Бо-

жому твій ранг визначатиметься 

не твоєю власною значимістю, а 

вмінням дарувати себе. Іти доро-

гою і перед собою мати Христа. 

Щодня вирішувати на користь 

Христа, усвідомлювати, що я Бо-

жа дитина, що Бог мене любить, і 

цю любов не може замінити ніщо 

земне – жодна людина, річ чи гро-

ші. Він любить мене всупереч моїм 

гріхам і щоденним упадкам і праг-

не ще більше притягнути мене до 

Свого серця.  

Я б хотіла у цей час просити 

про силу з довірою віддавати Йо-

му моє серце, щоб перемінював 

його на взірець Свого серця, щоби 

пом’якшував його і наповнював 

Своєю любов’ю . 

Вероніка (Словатчина) 

 

...Вкладати в Ісусові рани свої зранення, гріхи, 

страхи, а особливо боязнь дозволити Йому        

робити у мені Свою справу. 
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“...Без Мене бо ви нічого не 

можете зробити...” 

Як і в інших посланнях, так і те-

пер Марія кличе мене до молитви. 

Тому я хочу цей час прожити біль-

ше у молитві і не витрачати сил на 

боротьбу з тим, що у мені добре і 

погане.  
 

Марія (Словатчина)  

Коли читаю про боротьбу між доб-

ром і злом всередині себе, усвідом-

люю, що для цієї боротьби мені 

бракує сил. Яка радість, що Діва 

Марія не кличе мене до цієї бороть-

би, а закликає до молитви… Моли-

тися з радістю.. думаю, з євангель-

ською радістю. Адже слово 

«євангелія» означає не просто раді-

сну звістку, воно означає «радісна 

звістка про перемогу». Можливо, 

Діва Марія у такий спосіб хоче від-

вернути нашу увагу від цієї боро-

тьби і спрямувати нас на перемогу 

Свого Сина. Нехай наше життя 

стане ходою з Богом і наслідуван-

ням Бога. Просто бути на цій доро-

зі, тобто бути у Її Сині, бо Він – 

єдина дорога до Бога.  
 

Наташа (Росія) 

Сьогодні Марія вказує мені, як я 

марную час, коли борюся зі злом 

всередині себе. Часто ця боротьба 

триває досить довго. Коли почи-

наю робити це самотужки, це 

означає, що покладаюся лише на 

себе… думаю, що достатньо силь-

на і доведу, що можу… Але це ве-

лика помилка!!! Дякую, Маріє, що 

показуєш мені вірну дорогу, якою 

є молитва, молитва і ще раз моли-

тва.  
 

Зоряна (Україна) 

Коли я всередині себе борюся зі 
злом, то ця боротьба поглинає мене. 

І я перестаю помічати людей навко-
ло себе і зосереджуюсь на собі. Це 

заважає мені робити добро у власти-
вий час, на певному місці і для кон-

кретних людей. Відтак я не роблю 

добра, а живу у «нереальному світі». 
Але Марія закликає мене щодня з 

любов’ю виконувати свої обов’язки і 
робити добро ближнім. Я роблю ве-

лику помилку, коли покладаюся на 

себе і на свої сили, бо Ісус говорить: 

«Без мене ж ви нічого чинити не 

можете.» (Ів 15, 5). Я витрачаю си-

ли на боротьбу, яку мала б віддати 

Богові, бо саме Він переміг гріх.  

  
Ольга (Украина) 
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     ДОБРО І ЗЛО... 

Ви пізнали у своєму житті  
і світло, і темряву.          

Бог дає кожній людині     

пізнати добро і зло.            
Я закликаю вас до світла, – 

несіть його всім людям,   

які в пітьмі. 

… 
(14 березня 1985)  

Завдяки вільній волі,               
дарованій вам Небесним Отцем, 

ви покликані самі                     

пізнавати правду, добро          
чи зло. Нехай молитва і піст     

відкриють ваші                         

серця і допоможуть                  

відкривати Небесного Отця     
через Мого Сина.  

 
(2 січня 2011) 

Моліться, любі діти!                
Тільки так ви зможете              

пізнати в собі все                     

зло і віддати його Господу,      
щоб Він повністю                    

очистив ваші серця. Тому,      

любі діти, моліться                   

безупинно і покаянням та        
постом готуйте                       

свої серця.  

 
(4 грудня 1986) 

...Ваше серце, як зорана рілля, 
готове прийняти насіння,        

що проростає на добро.             

Діточки, ви вільні обирати       
добро чи зло. Ось чому Я          

закликаю вас: моліться і постіть. 

Посійте радість, і плід              

радості зійде у ваших серцях   
для вашого добра, та й              

інші зможуть побачити його і 

прийняти через ваше             
життя. Відмовтеся від гріха та 

оберіть життя вічне.  

 
(25 січня 2008)  

Сьогодні Я хочу взяти    
всіх вас під Свій покров      

і повести шляхом             

навернення.                     
Любі діти, прошу вас,       

віддайте Господу все лихе, 

що зібралося у ваших        

серцях. Я хочу, щоб         
кожен з вас був щасливий, 

але ніхто не може             

бути щасливим,                 
залишаючись у гріху. 

 
(25 лютого 1987)   
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Славко Барбаріч OFM 

«««У У У ШКОЛІШКОЛІШКОЛІ   ЛЮБОВІЛЮБОВІЛЮБОВІ»                  »                  »                   
Чиніть діла любові та милосердя. 

«Любі діти! Сьогодні Я хочу подякувати вам за вашу 
присутність тут, де Я даю вам особливі милості. Я 

закликаю кожного з вас: почніть від цього дня жити 
таким життям, якого хоче від вас Бог, і чиніть спра-

ви милосердя та любові. Любі діти, гріх засмучує Ме-
не, і Я не хочу, щоб ви робили його. Тому, любі діти, Я 

хочу, щоб кожен з вас жив новим життям і не руйну-

вав того, що Бог творить в вас і дарує вам. Я даю вам 
Своє особливе благословення і залишаюся з вами на 

вашому шляху навернення. Дякую, що відповіли на 
Мій заклик! »  

(25 березня 1987 ) 

 Навернення це дорога до ново-

го життя і постійне зростання у цьому 

новому житті. Новизна життя після 
навернення полягає, в першу чергу, у 
звільненні від егоїзму, самолюбства. 
Самолюбство це окови, під тягарем 
яких у багатьох серцях спустошилося 
зерно любові, віри і надії. Навернення 
є початком руйнування егоїзму, як рі-
вно ж початком зростання у любові. 

Дуже часто це доволі болісний крок, 
але він єдиний може принести ко-
ристь. Хто зростає у любові, з того ви-
росте людина, здатна жити у злагоді з 
Богом, з іншими людьми та з приро-
дою. Найгарніше серце те, яке розкві-
тло любов’ю. Правдива любов плодо-

носна. Діла, які натхненні любов’ю і 
чиняться з любов’ю, є ділами милосер-
дя. А те, що робиться милим серцем 
(звідси слово милосердя) насправді 
стає плодоносною любов’ю. Любов це 
уважний погляд, що бачить потреби 
ближнього і спонукає до дії. Діяльна 

любов винахідлива.  
 Можливо, це те, чого хоче від 
нас Діва Марія. У свято Благовіщеня 
це послання набуває ще глибшого 

значення. Марія сказала Богові: 
«Нехай зо мною станеться по твоєму 
слову» (Лк 1, 38). І тим, що Вона до-
зволила Богові висловити Його безме-

жну любов зісланням Свого Сина як 
Спасителя, Марія здійснила велике 
діло милосердя – милим серцем. Марі-
їна згода на Божу волю є початком 
навернення людського роду, який че-
рез гріх першої жінки, давньої Єви, 
відкинув співпрацю з Божою волею.  

 Найбільшим милосердям до са-
мих себе буде дозволити Богові пере-
бувати в нас як світло, життя, любов, 
милосердя, справедливість. А вже тоді 
зможемо звернутися до інших і роби-
ти добрі справи любові і милосердя. 
Хто ж не відречеться гріха, той неми-

лосердний до самого себе; він нищить 
те, що Бог хоче в нас створити. Але 
Марії, Яка радіє з нашого росту, це, 
зрозуміло, не подобається.  

«Все, отже, що бажали б ви, 
щоб люди вам чинили, те ви 
чиніть їм, – це ж бо закон і 
пророки.»  (Мт 7:12). 
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 Пасхальне таїнство Хреста і Христо-
вого Воскресіння міститься в центрі Благої 
Вісті, яку апостоли, а згодом і Церква, ма-
ють проповідувати світові. Спасенний Бо-
жий задум сповнився «раз і назавж-

ди» (Євр. 9,26) через відкуплену смерть Бо-
жого Сина Ісуса Христа. Церква залиша-
ється вірною тлумаченню усіх Писань, що 
їх дав Сам Ісус до і після Його Пасхи: «Хіба 
не треба було Христові так страждати й 
увійти у Свою славу?» (Лк. 24, 26). Страж-

дання Ісуса набрали своєї конкретної істо-
ричної форми через те, що Його відкинули 
старші, первосвященики та книжники, які 
віддали «Його поганам, щоб ті глумилися, 
катували та розіп'яли Його» (Мт. 20,19). 
 Від початку публічного служіння Ісу-

са фарисеї та прихильники Ірода, перво-
священики і книжники змовилися страти-
ти Його. Через деякі Свої вчинки (вигнання 
бісів, прощення гріхів, оздоровлення в су-
боту; оригінальне тлумачення приписів за-

АПОСТОЛЬСЬКИЙ СИМВОЛ ВІРИ... 

РІК ВІРИ 

кону про чистоту; дружні стосунки з мита-
рями і грішниками) Ісус в очах Своїх не-
прихильників видавався одержимим. Його 
звинувачують у тому, що Він – богохульник  
і фальшивий пророк, тобто в релігійних 

злочинах, за які закон карав смертю через 
каменування. На початку Нагірної пропо-
віді Ісус урочисто виклав Свою позицію, де 
Він представив Закон, даний Богом на Си-
наї під час укладення Першого Союзу у сві-
т л і  б л а г о д а т і  Н о в о г о  З а в і т у : 

«Не думайте, що Я прийшов усунути Закон 
чи пророків: Я не прийшов їх усунути, а 
доповнити. Істинно бо кажу вам: доки не 
перейде небо й земля, ні одна йота, ні одна 
риска з Закону не перейде, поки все не 
здійсниться. Хто, отже, порушить одну з 

оцих найменших заповідей і навчить ін-
ших так робити, той буде найменшим у Не-
беснім Царстві. А хто виконає їх і навчить, 
той буде великим у Небеснім Царстві» (Мт. 
5,17-19). Ісус був причиною обурення фа-

  

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. .   
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рисеїв, коли їв з митарями і грішниками 

так же дружньо, як і з ними самими. До 
тих, «що були певні про себе, мовляв, вони 
праведні, й ні за що мали інших» (Лк. 18,9), 
Ісус сказав: «Я прийшов, не щоб праведни-
ків кликати до покаяння, а грішних» (Лк. 
5,32). Він пішов ще далі, проголошуючи пе-
ред фарисеями, що, оскільки гріх лежить 
на всіх, ті, що думають, що не потребують 
спасіння, є засліплені самі в собі. Але саме 
через те, що Він прощав гріхи, Ісус поста-
вив релігійну владу Ізраїля перед особливою 
дилемою. Чи не справедливо вони, розгні-
вані, казатимуть: «Хто може прощати гріхи, 
крім одного лише Бога?» (Мк. 2,7). Прощаю-
чи гріхи, Ісус або богохулить, позаяк Він, як 
людина робить Себе рівним Богові, або ж 
говорить правду, і тоді в Його особі присут-
ній Бог і об'явлене Боже Ім'я. 
 Ісус вимагав від релігійної влади 
Єрусалима повірити в Нього за ділами От-
ця, які Він виконує. Але такий акт віри по-
винен був перейти через їх таємничу 
смерть для себе самих, щоб «народитися з 
висоти» за допомогою Божої благодаті. Ця 

вимога навернення в обличчі такого дивно-
го сповнення обітниць дозволяє зрозуміти 
трагічну помилку Синедріону, який вва-
жав, що Ісус заслуговує на смерть як бого-
хульник. Члени Синедріону діяли так через 
незнання і брак віри. Леліючи у Своєму 

людському серці любов Отця до людей, Ісус 
«полюбив їх до кінця» (Iв. 13,1), бо «Ніхто 

більшої любови не має над ту, як хто свою 

душу поклав би за друзів своїх» (Ів. 15,13). 
Так через муки і смерть Його людська, при-
рода стала вільним і досконалим виявом 
Його Божественної любові, яка бажає спа-
сіння людей. Ісус найвиразніше показав 
добровільну офіру Себе Самого на вечері з 
дванадцятьма апостолами. Напередодні 
Страстей, коли Він ще був вільним, Ісус пе-
ретворив цю Останню Вечерю з апостола-
ми на спомин Своєї добровільної жертви 
Отцеві за спасіння людей: «Це - Моє тіло, 
що за вас віддається» (Лк. 22,19). Євхарис-
тія, яку Він встановлює у цей момент, буде 
спомином Його жертвоприношення. Ісус 
залучає апостолів до Своєї жертви й про-
сить, щоб вони її увічнили. Цим Ісус робить 
Своїх апостолів священиками Нового Сою-
зу: «А за них Я посвячую в жертву Самого 
Себе, щоб освячені правдою стали й во-
ни» (Iв, 17,19). 
 Смерть Христа є водночас пасхаль-
ною жертвою, яка звершує остаточне від-
куплення людей через Агнця Божого, Який 
світу гріх забирає, і жертвою Нового Сою-

зу, яка повертає людині спілкування з Бо-
гом, примиривши її з Ним Кров'ю, яка за 
багатьох проливається на відпущення грі-
хів. 
 Саме любов «до кінця» надає жертві 
Христа вартості відкуплення, спокутуван-

ня, очищення і відшкодування. Він нас 
усіх пізнав і полюбив через пожертву Свого 
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життя. Жодна, навіть найсвятіша, людина 

не може прийняти на себе гріхи всіх людей 
і за всіх віддати себе в жертву. «Своїм най-
святішим терпінням на дереві хреста Він 
заслужив нам оправдання», навчає       
Тридентський Собор, підкреслюючи уніка-
льний характер жертви Христа, Який 
«спричинився до вічного спасіння». 
 У Своєму задумі спасіння Бог поста-
новив, що Його Син не тільки «помре за на-
ші гріхи», а й «зазнає смерті», тобто зазнає 
стану смерті, стану відділення душі від тіла 
з моменту, коли Він помер на хресті, аж до 
моменту, коли Він воскрес. Цей стан поме-
рлого Христа є таїнством гробу і сходження 
до аду. Це - таїнство Великої Суботи, коли 
Христос, покладений до гробу, являє нам 
великий суботній відпочинок Бога, що піс-
ля здійснення спасіння людей наповнює 

миром цілий світ. Перебування Христа у 

гробі створює дійсний зв'язок між Його 
страждальним станом перед Пасхою і Його 
теперішнім прославленим станом Воскрес-
лого. Це та ж особа «Живого», що може ска-
зати: «...І був Я мертвий, а ось Я Живий на 
в і ч н і  в і к и »  ( О б .  1 , 1 8 ) : 
 Спробуймо під час посту у цьому ро-
ці віри більше розважати про Христові 
страсті, і цим глибше приготуватися до Го-
споднього воскресіння у наших серцях. 

 

Уклала Марія Сакмарова  
Джерела: 
 Святе Письмо 
 Катехизм Католицької Церкви 

ГОВОРЯТЬ ВІЗІОНЕРИ — ІВАНКА ІВАНКОВИЧ 

 Хочу привітати вас найкращим 
привітом: Слава Ісусу і Марії! Хто я та-
ка, що ось стою перед вами? Вже три-

дцять років щодня питаю: «Боже, чому 
Ти вибрав мене? Чому дав мені цей ве-
ликий, великий дар і таку величезну від-
повідальність перед вами, людьми, які 

зараз живуть на цій землі, та перед Ним, 
до Якого прийду якогось дня». Я усе це 
прийняла і прошу тільки сили, щоб іти 
тою дорогою, якої Господь від мене ви-

магає. Я лиш можу вам засвідчити, що 
моя близькість з Богом я такою самою, 
як і ваша. Він вказав нам шлях, яким 
маємо йти, а Діва Марія перебуває тут, 

щоб вести нас до Свого Сина. Я є живим 
свідком і засвідчую вам, що Він є тут 
між нами. Не Він віддалився від нас, це 
ми віддалилися від Нього, а Діва Марія 

так сильно нас любить, що не хоче нас 
покидати і говорить: «Дорогі діти, навер-

ніться на дорогу правди і молитви.»  

 В 1981 році я була п’ятнадцятиліт-
нім дівчам. Я ніколи не чула і не знала, 

що Богородиця десь з’являлася, чи що 
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може з’явитися, не кажучи вже про те, 
що я могла б Її якось побачити. Одна 

звичайна прогулянка змінила моє жит-
тя. Ми з Мір’яною того дня зустрілися і 
чекали на інших дітей. Ми говорили, як і 
всі інші тогочасні діти. Нам набридло 

чекати, і ми вирішили повертатись до-
дому. До сьогодні не знаю, чому я в той 
момент оглянулася. А коли оглянулася, 
то побачила Божу Матір. Тоді звернула-

ся до Мір’яни: «Дивись, вгорі Діва Ма-
рія!» Вона не дивилась, але сказала: « Що 
за дурниці ти говориш.» Я замовкла і 
продовжили йти. Біля перших будинків 

ми зустріли Мілку, сестру Марії, яка 
йшла по вівці. Не знаю, що вона побачи-
ла на моєму обличчі, але запитала мене: 
«Іванко, що з тобою сталося? Ти якась 

дивна.» Ми втрьох повернулись назад і я 
розповіла їм, що бачила. На тому самому 
місці вони побачили те саме, що і я. 
Пригадую, ми молилися, співали, плака-

ли, сміялися…  

 Несподівано прийшла Віцка і по-

бачила, що з нами діється щось дивне. 
Тоді ми сказали їй: «Ходи, ми бачимо Ді-
ву Марію!» Після цих слів вона роззулася 
і втекла додому. На околиці села зустріла 

двох хлопців, на ім’я Іван і сказала їм, 
що ми втрьох бачимо. Вони втрьох при-
йшли до нас і бачили те саме, що і ми. 
Діва Марія стояла на відстані 400-600 

метрів і рукою кликала нас до себе. І хо-
ча нас було вже більше, ми не відважи-
лися йти вгору. Переміг страх. Зараз я 
вже не знаю, скільки часу це тривало, 

проте пам’ятаю, що дехто з нас вбіг до 
першого з краю дому, де святкували іме-
нини. Заплакані і перелякані, ми гово-
рили: «Ми бачили Діву Марію! Діва Ма-

рія на горі!» Пригадую, що від стола в 
нас кидали яблуками і говорили: «Не 
грайтеся з тим! Ви ненормальні?» Я при-
йшла додому і розповіла про все своїй 

бабусі, братові та сестрі. Брат із сестрою 
насміхалися з мене. А бабця сказала: 
«Дитинко, це неможливо, мабуть хтось 

сторожив овець…»  

 В моєму житті не було довшої но-
чі, ніж та. Я знову і знову питала себе, 

що зі мною діється: чи я дійсно бачила 
те, що бачила, чи я збожеволіла…? Кому 
б ми про це не розповідали, у відповідь 
чули, що це неможливо. Вже на другий 

день звістка поширилась по навколиш-
ніх селах. Ми ж знову прийшли на гору, 
щоб з’ясувати, чи побачимо знову те, що 
і попереднього дня. Пригадую, бабуся 

тримала мене за руку і говорила: «Щоб 
там на горі не було, ти туди не підеш. 
Залишишся зі мною!» Проте, коли ми 
шестеро тричі побачили спалахуючи сві-

тло, то побігли так швидко, що ніхто б 

нас не здогнав.  

 Дорогі приятелі, як я можу набли-
зити вам Божу благодать, Божу красу? Я 
говорю: немає у людській мові таких 
слів, якими я могла б це описати. До 

сьогодні мої очі не бачили нічого прек-
раснішого від Діви Марії. Вона молода, 
від дев’ятнадцяти до двадцяти одного 
року, одягнена у сірі шати, біле покри-

вало, на голові – корона із зірок. Має 
прекрасні, лагідні, ніжні блакитні очі і 
чорне волосся. Стоїть на хмарі. А це вну-
трішнє відчуття! Божа благодать, мате-

ринська безпека, щастя, мир… просто – 
словами цього не описати. В той момент 
я знала, що це Божа Мати. За два місяці 
до того померла моя мама, і я запитала у 

Діви Марії: «Діво Маріє, де моя мама?» 
Вона усміхнулася і сказала, що вона з 
Нею. Тоді Богородиця погладила нас ші-
стьох і сказала, щоб ми нічого не бояли-

ся, бо Вона завжди буде з нами. Від пер-
шого дня і до тепер так і є. Бо коли б не 
була з нами протягом цих років, ми б не 

змогли усього витримати.  

 Тут до нас прийшли люди і поба-

чили, що з нами відбувається щось особ-
ливе. Коли наступного дня ми зібралися 
на гору, дехто порадив нам взяти свяче-
ної води та солі, і покропити те, що по-

бачимо. Коли Діва Марія прийшла, Віц-
ка покропила Її і сказала: «Якщо Ти від 
Бога, залишися з нами, а як ні – то йди 
від нас. Тоді Богородиця засміялася і 
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себе, а це можливо лише у святій сповіді. 
Важливо йти на Службу Божу, де є жи-

вий Ісус, і там відкрити Йому своє серце. 
Наше життя зміниться на краще, всі про-
блеми і хвороби буде легше зносити. Діва 
Марія закликає нас, щоб Святе Письмо 

стало центром нашої родини. І як наша 
родина буде сильною і здоровою, то і ці-
лий світ стане таким, бо усе починається 
з родини. Кожного дня молюся за усі ро-

дини з усього світу, але прошу і вас моли-

тися за наші родини.  

 Хочу подякувати вам, що захотіли 
послухати послання Діви Марії. Буде вам 
ще більша подяка, якщо захочете нести 
його у своїх серцях до ваших родин, дру-

зів, парафій, до своїх країн та свідчити 

про нього своїм життям.  

 І ще одне можу вам сказати: Як 
Богородиця сказала нам першого дня, 
щоб ми нічого не боялися, бо Вона зав-

жди з нами, те саме кажу і вам, бо це 
сказано не тільки для нас, але й для усьо-

го світу, для всіх, хто довіряє Богу.  

 Нехай Божа Матір, Цариця Миру, 

супроводжує вас і ваші родини. 

 

Іванка Іванкович-Елез народилася 21 че-

рвня 1966 р. Саме вона першою побачи-
ла Діву Марію. Богородиця об’являлася їй 
щодня до 7 травня 1985. У цей день Вона 
довірила їй останню таємницю й обіцяла, 
що буде з’являтися Іванці до кінця її 

життя один раз у році у річницю початку 
об’явлень – 25 червня. Богородиця дору-
чила їй молитися за сім'ї.  
Іванка заміжня, мати тьох дітей. Разом з 

родиною живе у Меджугор’ї. 

промовила: «Я Цариця миру.» Її першим 
посланням було мир, а згодом закликала 

нас до навернення, до молитви, до пос-
ту, до покаяння… Закликала нас щодня 
молитися сім разів Отче наш, Богороди-
це Діво, Слава Отцю та Вірую. Далі за-

кликала нас щодня молитися три Розарії 
і два дні на тиждень постити на хлібі і 
воді. Сказала, що молитвою і постом мо-

жемо зупиняти війни і катастрофи.  

 У 1981-85 роках я мала об’явлення 
кожного дня. У цей час Діва Марія роз-

повідала мені про Своє життя, про май-
бутнє Церкви і світу, а я все це запису-
вала. Коли накаже мені, коли і кому я 
маю це передати, я так і зроблю. 7 трав-

ня 1985 року я мала останнє регулярне 
явлення. Тоді Діва Марія дала мені 
останню десяту таємницю і сказала, що 
вже більше не бачитиму Її щодня, лише 

раз нарік 25 червня. Того дня Вона дала 
мені великий дар; великий для мене і 
для всього світу. Коли питаєте мене, чи є 
життя після цього, дивіться – ось я стою 

перед вами я к живий свідок, щоб могла 
вам засвідчити, що існує. Бог дав мені 
ласку бачити свою маму так, як я зараз 
бачу вас. Вона обняла мене і сказала: 

«Дитино, я пишаюся тобою!» І я кажу 
вам: Небо відкривається щодня і гово-
рить до нас: «Дітоньки, ходіть дорогою 
миру, навернення, посту і покаяння.» 

Ми вільні люди, можемо вибирати доро-

гу, якою хочемо йти.  

 Кожен з нас шістьох має свою мі-
сію. Дехто молиться за священиків, за 
хворих, за молодь, за тих, які не знають 

Божої любові. Моя місія є молитися за 
сім’ї. Діва Марія закликає нас шанувати 
таїнство подружжя, відновити родинну 
молитву, в неділю йти на Літургію, яка є 

центром нашого християнського життя. 
Не будьмо християнами лиш на папері. 
Будьмо живою Церквою і свідками Бо-

жої любові. Будьмо апостолами миру.  

 Діва Марія закликає нас щомісяця 
сповідатися. Кожна людина, яка хоче 

змінити своє життя, має змінити саму 
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Запрошуємо Вас на: 
 
 

 Міжнародний семінар для лікарів та медичного персоналу 
  з 7 по 11 травня 2013 р. 

 
 14-ий Міжнародний семінар для подружніх пар 
  з 3-го пo 6 липня 2013 р. 

 
 18-ий Міжнародний семинар для священиків 
  з 8-го по 13 липня 2013 р. 
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РАДІСТЬ БУТИ РАЗОМ 

Дорогі друзі! 

 Хочемо поділитися з вами великою 
радістю. Священики Меджугорської пара-
фії разом з парафіянами об'єдналися для 
того, щоб зробити конкретну добру справу. 
Ті прихожани, які володіють готелями, ви-
рішили абсолютно безкоштовно прийняти у 
себе паломників із країн Сходу з 22 по 25 

лютого.  

 Завдяки цьому, приблизно чотири 
тисячі осіб, які не могли собі дозволити з 
матеріальних причин побувати у Меджуго-
р'ї, здійснили свою мрію. Наші брати і сес-
три з Білорусії, Угорщини, Румунії, Чехії, 
Словаччини, Польщі, України, Латвії, Лит-
ви, Росії, Албанії, Сербії, Чорногорії, Хорва-
тії та Боснії і Герцеговини змогли з'єднати-
ся в серці Ісуса і Марії в цьому благодатно-

му місці.  

 Особливо ми радіємо за групу палом-
ників з Білорусії, які вперше приїхали у 
Меджугор'є, а також з Росії, що подолали 
такий довгий шлях. Віддаємо вашим моли-
твам і жителів Молдавії, багато з яких хоті-
ли приїхати в Меджугорію, але поки що не 

мають такої можливості.  

 Ск ла даємо  в е лику  по дяк у              
отцю Данко – організатору цього Божого 
діла, і всім людям доброї волі, які з любов'ю 
і відкритим серцем зважилися на цю добру 

справу. 

 

    Світло Марії 
 



 

НАМАГАЙМОСЯ ЖИТИ ЗА ПОСЛАННЯМИ  

БОГОРОДИЦІ: 
 

 щодня молитись три вервиці 

 постити в середу і п’ятницю 

 щомісяця сповідатись 

 часто брати участь в Літургії,  при-
чащатись, адорувати Святі Тайни  

 молитись за священиків  

 зустрічатись в молитовних групах 
хоча б раз на тиждень 

 істотно служити, допомагати ближ-
нім  

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 Бо-
жим 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 ро-

ку, після 25-го числа кожного місяця, коли Бо-

городиця дає Послання. Газета розсилається 

через Інтернет російською, словацькою, 

українською, англійською, німецькою, литовсь-

кою 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 важ-

ливий, 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 
Світло Марії  

Зоряна Теслюк 
tel. mob: + 380 992 57 29 15t 

svitlomarii@gmail.com  

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 

 

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 авто-

ритету 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 

В
 і

н
т
е
р
н

е
т
і 

Часопис „Світло Марії“ різними мовами можете знайти  
нa www.gospa.sk в рубриці ЧАСОПИС 
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lenka.marhefkova@gmail.com 

mailto:marta@maria.sk
mailto:jprudka@email.cz
mailto:olga_knyazeva@list.ru
mailto:knyazev@anrb.ru
mailto:mirija3@gmail.com
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