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Молимось  за  

ТИХ, ХТО ВАЖКО 
СТРАЖДАЄ,      

ЩОБ ГОСПОДЬ ДАВ 

ЇМ БЛАГОДАТЬ        

ПОЄДНАТИ СВОЇ 
СТРАЖДАННЯ        

З ЙОГО             

СТРАЖДАННЯМИ. 

«Dорогі діти!  

В цей благодатний час закликаю вас  

взяти в руки хрест  

Мого возлюбленого Сина Ісуса і  

роздумувати про Його страсті та смерть.  

Нехай ваші страждання з’єднаються  

в Його стражданні і переможе любов,  

тому що Він, Який є любов, Сам Себе віддав з любові,  

щоб врятувати кожного з вас.  

Моліться, моліться, моліться,  

поки любов і мир не запанують у ваших серцях.  

Дякую, що відповіли на мій заклик». 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ 

ВІД 25 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ, МЕДЖУГОР’Є 

http://www.postoy.sk/kazen_velkanoc 
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ВІДДАВ СЕБЕ З ЛЮБОВІ ДО ВАС  

Послання Пресвятої Богородиці 
приходить до нас у благодатний час, у 
дні Великого тижня. Центром цих 

днів є хрест Ісуса, до якого Діва Марія 
хоче нас наблизити, тому просить нас 
взяти хрест у руки, тобто взяти його і       

прийняти своїм серцем. Уся історія 
людства сповнена стражданнями і 
хрестами. Але у цьому морі людських 

страждань і хрестів є лише один 
хрест, який відрізняється від всіх ін-

ших, і це хрест Ісуса.  

Ми повинні усвідомити, що 
хрест не походить з неба. Його не 

створила рука Небесного Отця. Хрест і 

терпіння – діло людських рук. Хрест 

Ісуса відрізняється від решти тим, що 
на цьому хресті виявилася Божа сила 
і слава. Божа сила і слава полягає в    

тому, що Ісус і на хресті думає про 
нас. Він думає і про тих, які Його роз-
п’яли. Коли Ісус у муках вмирає на 

хресті, воїни кидають жереб на Його 
одяг, намагаючись скористатися з те-
рпіння іншої людини. Ісус йде до кін-

ця у самознищенні і даруванні себе за 
нас. З хреста лунають слова, яких не       
вимовляла ще жодна людина: ”Отче, 
відпусти їм, не знають бо, що            
роблять.” (Лк 23, 34). В той час, коли 

над Ним чинять наругу,    
глузують та вбивають, Він  
єднається з джерелом        

Доброти. 

Ісус прийшов у світ на-

гим і бідним, нагим і бідним 
Він зі світу відходить. Тому 
Він повністю розуміє нуж-

денних і бідних. Коли диви-
мось на Ісусів хрест, бачимо 
оголене і змордоване тіло, 

але очима віри бачимо все-
могутність і Божу силу. Нам 
треба мати очі віри, якими 

зможемо побачити Божу си-
лу, присутню і сьогодні у нас 
та між нами. Ісус першим  

пройшов хресну дорогу,   
вступивши так до усіх    
страждань та хрестів. Коли 

Його опльовували, Він підс-
тавив Своє лице, дозволив 
Себе висміювати та оббріху-

вати. Він підставив Свої пле-
чі і дав Своє життя, щоби 
нас оживити, ставши опо-

рою для кожного страждаль-

ця. 

РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

 

 

Терпіння, прожите з Ісусом,               

гарантовано веде нас до                     

воскресіння... 

http://destinybuildersoutreach.org 
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Терпіння Ісуса надає сенс і на-

шим стражданням та злигодам. «Нехай 
ваші терпіння поєднаються з Його 
стражданнями» - каже нам Його Ма-
ти. Після Його страждань всі наші тер-
піння набувають нового сенсу і світла. 

Терпіння, прожиті з Ісусом, з’єднані з 
Його стражданнями, можуть стати мо-
жливістю поглибити наше життя. В та-

кий спосіб це терпіння може позбави-
ти нас поверховості і приземленості. 
Воно може змінити наші думки і дода-

ти нам сил до нових кроків і нових 
життєвих доріг. Страждання найсиль-
ніше єднає нас з Богом та з іншими 

страждальцями.  Воно допомагає нам 
звільнитися від егоїстичних і ницих 
прагнень та піднятися над тривогами 

та егоїзмом нашого серця. Воно звіль-
няє нас від втіхи миттєвих успіхів, по-
хвал, людських суджень та поглядів. 

Терпіння, прожите з Ісусом, гаранто-

вано веде нас до воскресіння. 

Справжнім ворогом нашої радо-
сті є не страждання, а гріх. Терпіння 
може очистити нас для справжньої ра-

дості. Ісус не обіцяв нам раю на землі, 
Він ясно говорить: “Коли хтось хоче 
йти за Мною, нехай зречеться себе са-
мого, візьме хрест свій і йде за 
Мною» (Мт 16, 24). Він першим прой-

шов цю дорогу страждання, прини-
ження і самопожертви за нас та за на-
ше спасіння. Ісус чітко вказав нам до-

рогу. Вузька ця дорога, що веде до 
життя. Це дорога зречення себе і своєї 
волі, щоб досягнути нового життя. В 

той час, коли учні не розуміють Його, 
Ісус понижується ще більше, віддаючи 
за нас Своє тіло і кров. Ісус вчинив Се-

бе шматком хліба і ковтком вина: «Бо 
тіло Моє - їжа правдива, і кров Моя -         
правдивий напій. Хто споживає тіло 
Моє і кров Мою п'є, той у Мені             
перебуває, а Я - в ньому» (Ів 6, 55-56). 
Дар стає тим ціннішим, чим більше   

дарувальник вкладає у нього самого  

себе. Таким чином цінність дару       
зростає. Дар Христа є неоціненним, бо 

Він вклав у нього Самого Себе.  

В Ісусі Христі дар і дарувальник 
– це одне ціле. Нехай наші серця бу-

дуть сповнені вдячності, щоб могти        
прийняти цей дар. Це дар за нас Його 
пожертвуваного життя. Повноти і    

благодаті Ісусового пожертвуваного 
життя зазнала Пресвята Богородиця. 
Дозвольмо Їй вести і нас до цього    

джерела життя. 

 

Молитва. 

Благословенна Діво Маріє, Ти, 
що стояла на Голгофі під хрестом Сво-
го Сина, випроси нам витривалості і 

надії у наших найтяжчих терпіннях і       
хрестах. Ти зазнала найсильнішої му-
ки, дивлячись на Свого замученого і        

зацькованого Сина. Випроси нам лас-
ки і надії у хвилини нерозуміння і          
висміювання. Не дозволь, щоб ми    

впали у спокусу вивищуватися і             
погорджувати іншими. Хочемо слухати 
і чути Ісусові слова з хреста: «Ось ма-

тір твоя.» (Ів 19, 26). Хочемо взяти Тебе 
до свого дому, до свого серця, як апос-
тол Іван. Хочемо вчитися у Тебе вірити 

і любити Ісуса так, щоб могти все біль-

ше Йому уподібнюватись. Амінь. 

 

о. Любо Куртовіч 

 

... Страждання ж, навпаки, 
очищає нас для                     

істинної радості ... 
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Ми з вами переживаємо благо-
датний великодній час. Цими днями   
святкуємо Ісусову перемогу. Наш      
погляд спрямований на воскреслого  
Господа, перемога Якого в любові не-
можлива без хреста.  

Послання від 25 березня при-
йшло до нас ще у Страсний тиждень. 
Діва Марія закликала нас взяти у руки 
хрест, розважати про Христові муки і 
смерть. Взяти в руки – значить приди-
витися зблизька. 

З хрестом у руках щиро молі-
мось про дар співчутливого серця до 
Бога, Який дав Себе розіп’яти з любові 
до нас. Ісус співчуває нам, турбується, 
коли страждаємо, боїмося чи коли нас 
болить. Споглядаючи в тиші Його 
страждання та смерть, наше серце, 
стає подібним до Його серця. Від Ісуса   
вчимося прощати, бути добрими, ми-
лосердними. Робимося співчутливими 
до ближніх, у яких бачимо страждаю-

чого Господа. Ісус кличе нас, “Коли хто 
хоче йти за мною, нехай себе зречеть-
ся, візьме щодня на себе хрест свій і 
йде за Мною. “ (Лк 9, 23).  

У цьому заклику можемо знайти 
радість від способу життя, що так від-

різняється від того, як живе теперіш-
ній світ. “Царство моє не від світу цьо-
го” (Ів 18, 36), відповідав Ісус Пилато-
ві. Вдивляючись у хрест, вчимося, що 
панувати з Ісусом означає служити, 
любити, віддавати себе аж до смерті з 
любові до ближнього. Коли хочемо лю-
бити Ісуса більше, розважаймо часто 
про Його хресну дорогу, молімось під 
хрестом.  

Одного разу Богородиця сказа-
ла: “Дорогі діти, ви навіть не можете 
собі уявити, яке велике значення у Бо-
жих очах мають ваші страждання. І 
лише від вас залежить, як ви ці тер-
піння приймете та як їх переживати-
мете.”  

·Читаючи Життя свя-
тих, ми захоплюємось 
тим, як вони прийма-
ють і зносять терпін-
ня. Святі прагнуть їх, 
бо збагнули героїзм 
Блаженств: “Блаженні 
ви, коли вас будуть 
зневажати, гонити та 
виговорювати всяке 
лихо на вас, обмовля-
ючи мене ради. Ра-
дійте й веселіться, бо 
нагорода ваша вели-
ка на небі“ (Mт 5, 11-
12). Коли єднаємо 
свої страждання зі 
стражданнями Ісуса 
Христа, отримуємо 
величезні заслуги для 

ЛЮБІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! 
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...Нехай ваші страждання з’єднаються  

в Його стражданні і переможе любов... 

http://www.catholicchapterhouse.com/blog/2012/05/14/our-lady-how-to-conquer-evil-without-lifting-a-finger/
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Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу 6. 04. 2013 

 

Цього місяця будемо молитися за тих 
 

ХТО ВАЖКО СТРАЖДАЄ, ЩОБ ГОСПОДЬ ДАВ ЇМ БЛАГОДАТЬ     

ПОЄДНАТИ СВОЇ СТРАЖДАННЯ З ЙОГО СТРАЖДАННЯМИ.. 

...Жертвуючи і переживаю-

чи страждання з Ісусом,    

ми стаємо міцніші в 

любові... 

неба. І не тільки для себе, цими стра-
жданнями можемо допомагати і ін-
шим. Троє малих пастушків, дітей з         
Фатіми, яким явилася Діва Марія, 
стали шукати страждань після того, 
як Марія сказала їм, що “багато душ 
іде до пекла, бо немає нікого, хто би 
за них жертвувався і молився”. Св. 
Фаустина наблизила нам таку, здава-
лося б, незрозумілу тезу від Ісуса: 

“Якби ангели були здатні заздрити, 
вони б заздрили нам дві речі: святе 
причастя та страждання.” В остан-
ньому посланні Борогодиця говорить 
нам: “нехай ваші терпіння поєдна-
ються з Його стражданнями і перемо-
же любов, бо Він, Який є любов’ю, 
Сам Себе видав з любові, щоб спасти 
кожного з вас.” Коли роздумуємо про 
Ісусові муки, то бачимо Його велику 

любов до людини. Жертва і пережи-
вання страждань разом з Ісусом зроб-
лять нас сильними в любові. І це зна-
чить, що треба менше думати про се-
бе, а жити для інших. Розгляньмось 
навколо себе і допоможімо комусь, 
хто терпить більше, ніж ми. Подаруй-
мо тій особі молитву, усміхнімось, по-
гляньмо приязно, скажімо приємне 
слово. Той хтось—наш ближній, чи то 
батько, чи дружина, чи брат, або не-

знайомець на вулиці… Конкретними 
малими справами любові пересвідчи-
мось, що насправді: “хто своє життя 
погубить ради Мене, той його знай-
де.” (Mт 16, 25). 

 

Помолімось: Маріє, Ти, що сер-
цем, повним радості, побачила сяю-
чий світанок Великоднього ранку, ба-
чиш дальше від нас. Ти навчаєш нас 
бачити те, що буде після смерті на 
хресті—перемогу в любові. Дякуємо 
Тобі, Мамо, що вчиш нас надавати 
сенс кожному стражданню. Допомо-
жи нам тоді, коли нам важко любити, 
коли ми розгублені, в безнадії, не зна-
ходимо сенсу, не хочемо служити. 
Прийди нам на допомогу, щоб кожне 
наше терпіння було поєднане з Ісусо-
вим, щоб завжди перемагала любов. 
Амінь. 

 

Тереза Гажіова 
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   ХРЕСТ... 

...Особливо моліться  
перед хрестом, бо з 

нього виходять великі 
милості. Зробіть у своїх 

родинах особливу  
присвяту хресту... 

   

(12 вересня 1985)  

...Дорогі діти, Я даю вам 
особливі ласки, а Ісус зі 

Свого Хреста посилає 
вам особливі дари.  

Прийміть їх і живіть 
 ними! Роздумуйте над 

Страстями Ісуса, і ваше 
життя буде в  

єдності з Ним! 
 

(20 лютого 1986) 

...Станьте на коліна під 
хрестом і подивіться на 
Мого Сина. Він переміг 
гріх і помер, щоби ви, діти 
Мої, могли жити.            
Дозвольте Мені, щоби Я 
допомогла вам не           
померти, але жити вічно з 
Моїм Сином... 

 

(2 жовтня 2009) 

…Особливо, дорогі діти,  
моліться про те, щоб ви  
могли прийняти хвороби і 
страждання з любов’ю,  
як прийняв їх Ісус. Тільки 
так, з дозволу Ісуса, Я 
зможу в радості нести 
вам ласки і зцілення… 
 

(11 вересня 1986) 

...Огляньтеся навколо се-
бе, діти Мої, і подивіться, 
куди йде світ, який думає, 
що все зробить без Отця і 
який блукає в темряві спо-
кус. Я пропоную вам світ-
ло Правди і Святого Духа. 
Згідно з Божим планом Я з 
вами, щоб допомогти вам, 
щоб у ваших серцях пере-
міг Мій Син, Його Хрест і 
Воскресіння. Як Мати, 
прагну вашої єдності з Мо-
їм Сином і Його діями і 
молюся за це...  
 

(2 червня 2011) 
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Славко Барбаріч OFM 

«««В ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІ»»»   
Реалізувати Божу любов і святість 

«Дорогі діти! Я закликаю кожного з вас: почніть жи-

ти в Божій любові. Любі діти, ви готові чинити гріх і 

не роздумуючи віддати себе в руки сатані. Я закли-

каю кожного з вас: зважтеся свідомо віддати себе Бо-

гові і виступіть проти сатани. Я ваша Мати і тому 

хочу вести вас до досконалої святості. Я хочу, щоб усі 

були щасливі тут, на землі, і щоб кожен з вас був зі 

Мною на Небесах... Це, любі діти, є метою Мого прихо-

ду сюди і Моїм бажанням. Дякую, що відповіли на Мій 

заклик!»   

(25 травня 1987 р.) 

 Святість по-іншому означає зрос-
тання любові. В романських та англосак-

сонських мовах слово святість має такий 
самий корінь як слова, які допомагають 

нам зрозуміти, що означає святість: спа-
сіння, охорона, цілісність, оздоровлення 

(sanctus, santo, saint, helig, holy... ). Про-
те, в першу чергу, святість означає про-

цес оздоровлення від гріхів та їхніх нас-
лідків, перемога над спокусами і випробу-

ваннями, як і зростання згідно з Божою 
волею. Ніхто не може зростати у святості і 

при цьому не зростати у милосердній лю-

бові до себе, до інших, до Бога та до при-
роди. А хто не хоче зростати у святості, 

впирається, - той опирається Божій волі і 
нав’язує свою волю – той не любить ні се-

бе, ні інших, ні Бога, ні природу. Святість 
не доводять великими справами, але тим, 

що малі справи робляться з великою лю-
бов’ю. Було б хибно думати, що чудеса чи 

особливі дари є доказом святості, хоча 
святі завжди чинили великі, чудесні діла. 

Святість є великим викликом проти гріха 
і сатани, який хоче її зупинити. Тому ко-

жен християнин вже за своєю природою 
покликаний до святості, яка не може бути 

призначена тільки для вибраних.  

 Діва Марія, як Свята Мати, все це 
знає. Вона хоче виховувати нас у святос-

ті, а це насправді означає виховання у 
любові до власного життя, до життя ін-

ших, до всього творіння та, зрештою, до 
Творця. Іншими словами, це теж означає 

виступити проти смерті, гріха і впливу са-
тани. І це буде запорукою нашого щастя 

тут на землі і єдиною дорогою до неба. Ді-
ва Марія перебуває тут з нами, як Сама 

Вона говорить, задля цього виховання у 
святості, і тому Вона тут так довго. Як 

Мати, Вона не бажає нічого іншого, ніж 
ростити нас і розвивати. Тільки так Вона 

стане Жінкою, що топче голову сатані і 
його потомству, а Своїм дітям відкриває 

вільний прохід. Тільки так Вона може ста-
ти Жінкою, одягненою у Сонце, з Місяцем 

під ногами, коли Її діти одягнуться в оде-

жу святості. Важко слухати, коли Марія 
говорить нам, що ми нерозважні, тобто 

надто легко віддаємо себе до рук сатани. 
Вирішуймо бути святими і щоденно молі-

мось про цю благодать.  
 

«Ти ж говори, що личить здоровому 
вченню: старі щоб були тверезі, поваж-

ні, помірковані, здорові у вірі, любові, 
терпеливості. Старі жінки так само не-

хай поводяться, як освяченим личить: 
щоб не були злоріки, ані віддані пияцт-

ву, щоб добра навчали, щоб молодих 
навчали любити своїх чоловіків та дітей 

кохати, щоб були стримані, чисті, ха-

зяйновиті, добрі, підвладні власним чо-
ловікам, - щоб слово Боже не ганьбило-

ся. Так само і юнаків умовляй, щоб бу-
ли помірковані.» (Тит 2, 1-6)   
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Велике мовчання панує сьогодні на 
землі, велике мовчання і велика 
самотність. Велике мовчання, бо Цар 
спить. Земля здригнулася й затихла, бо 
Бог спочив у тілі і пішов будити тих, що 
спали від віків 

Часті твердження Нового Завіту, за 

якими Ісус воскрес із мертвих, 
припускають, що перед воскресінням Він 
перебував у місці для померлих. Місце 
померлих, куди зійшов померлий Христос, 
Святе Письмо називає «підземним світом», 
Шеолом або Адом, бо ті, що там 
перебувають, позбавлені бачення Бога. 
Такою є насправді доля усіх померлих, 
злих чи праведних. Це не означає, що їхня 
доля однакова, як це показує Ісус у притчі 
про бідного Лазаря, який був прийнятий 
на лоно Авраама. Саме ці святі душі, які 
очікували свого Визволителя на лоні 
Авраама, Христос визволив, коли зійшов в 
ад. Ісус зійшов до аду не для того, щоб 
визволити з нього проклятих чи знищити 
ад проклятих, а щоб визволити 

АПОСТОЛЬСЬКИЙ СИМВОЛ ВІРИ... 

РІК ВІРИ 

праведних, які передували Йому. Проте 
Він зійшов туди як Спаситель, звіщаючи 
Добру Новину душам, що були там 
затримані, «...бо й мертвим проповідувано 
Благовість...» (1 Пт. 4,6). Отже, Христос 
зійшов у глибину смерті, щоб «померлі 
почули голос Сина Божого, а вчувши - 
оживуть» (Iв. 5,25). Ісус, Творець життя, 
помер, «щоб смертю знищити того, хто 
мав владу смерті, тобто диявола, і 
визволити тих, що їх страх смерті все 
життя тримав у рабстві» (Євр. 2,14—15). 
Від того часу Воскреслий Христос має 
ключі смерті й аду, і «перед іменем Ісуса 
всяке коліно приклонилося на небі, на 

землі й під землею» (Флп. 2,10).  

Воскресіння Ісуса є найвищою 

правдою нашої віри у Христа. «І ми 
звіщаємо вам ту обітницю, що була дана 
батькам нашим. Бог її здійснив нам, їхнім 
дітям, воскресивши Ісуса» (Ді. 13,32-33). 
Воскресіння становить насамперед 
підтвердження всього того, що вчинив і 
чого навчав Сам Христос. Усі правди, 
навіть найбільш недоступні для людського 

  

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, БУВ РОЗП’ЯТИЙСТРАЖДАВ ЗА ПОНТІЯ ПИЛАТА, БУВ РОЗП’ЯТИЙ, ,   

І ПОМЕР, І БУВ ПОХОВАНИЙІ ПОМЕР, І БУВ ПОХОВАНИЙ,,    

І ЗІЙШОВ В АД.І ЗІЙШОВ В АД.  

ТРЕТЬОГО ДНЯ ВОСКРЕС ІЗ МЕРТВИХТРЕТЬОГО ДНЯ ВОСКРЕС ІЗ МЕРТВИХ, ,   

ВОЗНІССЯ НА НЕБЕСАВОЗНІССЯ НА НЕБЕСА  І СИДИТЬ ПРАВОРУЧ БОІ СИДИТЬ ПРАВОРУЧ БОГА ОТЦЯ ГА ОТЦЯ 

ВСЕМОГУТНЬОГОВСЕМОГУТНЬОГО, , ЗВІДКИ ВІН ЗВІДКИ ВІН   

ПРИЙДЕ СУДИТИ ЖИВИХ І МЕРТВИХПРИЙДЕ СУДИТИ 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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розуму, знаходять своє підтвердження 
в тому, що, воскреснувши, Христос дав 
обіцяний остаточний доказ Своєї 
божественної влади. Воскресіння 
Христа—це сповнення обітниць 
Старого Завіту та самого Ісуса за Його 
земного життя.  

У межах пасхальних подій 
першим фактом, який зустрічається 
нам, є порожній гріб. Сам собою він не 

є прямим доказом. Відсутність тіла 
Христа у гробі можна було б пояснити 
й інакше. Попри це, порожній гріб був 
для всіх істотним знаком. Відкриття 
порожнього гробу стало для учнів 
першим кроком, щоб визнати сам 
факт Воскресіння. Таким спочатку був 
випадок зі святими жінками, а потім з 
Петром. Марія Магдалина і святі 
жінки, які прийшли, щоб завершити 
помазання тіла Ісусового, похованого 
поспіхом увечері у Велику П'ятницю, 
бо надходила Субота, були першими, 
хто зустрів Воскреслого. Тому жінки 
стали першими вісницями Христового 
Воскресіння навіть для апостолів. 
Самим апостолам Ісус з'явився 
згодом—спочатку Петрові, а потім 
дванадцятьом. Петро, покликаний 
зміцнити віру своїх братів, раніше від них 
бачить Воскреслого, і на підставі його 
свідчення спільнота стверджує: «Христос 
справді воскрес і з'явився Симонові» (Лк. 
24,34).  

Ісус воскреслий установлює прямі 
стосунки зі Своїми учнями через дотик і 
участь у споживанні їжі. Цим Він 
запрошує їх переконатися, що Він - не дух, 
а, головне, визнати факт, що воскресле 
тіло, у якому Він показується їм, те саме, 
яке пройшло через муки й розп'яття на 
хресті, бо ще має на собі сліди страждань. 
Це тіло, справжнє і дійсне, водночас має і 
нові властивості прославленого тіла: Ісус 
вже не перебуває під владою простору й 
часу, а може бути присутнім, де, як і коли 
Він хоче, бо Його людська природа не 
може більше належати землі, вона 
належить уже лише до Божого Царства 
Отця. З цієї причини воскреслий Ісус є 
цілковито вільним показуватися, як Він 

 

хоче: у вигляді садівника чи в іншій 
постаті, ніж та, до якої звикли учні, саме 
для того, щоб збудити їхню віру. 

«Христос воскрес із мертвих, 
первісток померлих. Як бо в Адамі всі 
вмирають, так у Христі й оживуть усі» (1 
Кор. 15,20-22). В очікуванні цього 
сповнення воскреслий Христос живе в 
серцях Своїх вірних. У Ньому християни 
зазнають сил майбутнього віку, і їхнє 
життя впроваджене Христом у лоно 
Божого життя, щоб вони «жили вже не для 
самих себе, а для Того, Хто за них умер і 

воскрес» (2 Кор. 5,15).  

 

Уклала Марія Сакмарова  

 

Джерела: 

 Святе Письмо 

 Катехизм Католицької Церкви 

http://www.pcopresov.sk/strastna_sedmica_-_ve%C4%
BEky_tyde%C5%88.html 
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РАДІСТЬ БУТИ РАЗОМ ( Аліна, Москва ) 
використати всі свої збереження, але 

все-одно відважився на поїздку. Якщо 
в теперішньому світі грошей відбува-
ється така подія, це означає, що на    

тому місці справді небо сходиться із   
землею. Там є Живий Бог! І так з        
відкритим серцем, з вірою і натхнен-

ням ми вирушили на відвідини до     
Богородиці.  

На цій чудовій дорозі до Матері 
Божої і до Живого Бога ми були єдині: 
католики і православні, миряни і свя-

щеники, між нами витав дух любові і 
єдності. Ми були одною великою хрис-
тиянською родиною, з’єднані у Христі, 

як різні, та однаково гарні квіти        
великого букета, що відтінюють та       

доповнюють один одного гармонією і 
красою. Це була незабутня подорож. 
Дух єдності і любові супроводжував  

нашу спільноту від початку аж до      
кінця, а ті дрібні проблеми, які зазви-

чай виникають у великих групах,      
потонули у морі любові і порозуміння.  

Нас, російських паломників,   

прийняли не у готелі, а у великому   
особняку, який нагадував замок – тут 
його так і називають «замок». Щира 

увага та гостинність його власників, 
канадійців Ненсі та Патріка, полонила 

наші серця, - вони обдарували нас сво-
єю ніжністю і любов’ю. Ця чудова пара,   
оточена уважними та турботливими  

помічниками, була для нас свідченням 
жертви і любові. Дякуємо усім, хто нас 

прийняв, ми були як у раю!  
Ми покидали Меджугор’є з пере-

повненими серцями і ще довго будемо 

згадувати про ці дні з гарячою вдячніс-
тю. Дякуємо Богові, Благословенній   
Діві Марії, організаторам цієї чудової 

акції і всім, хто допомагав і молився. 
Наша відповідь така: ми          

молимось за вас усіх в Москві!  

Наприкінці лютого за ініціативи        
парафії святого Якова у Меджугор’ї   
була проведена акція під назвою 
«Радість бути разом». У цей час місцеві 
готелі безкоштовно прийняли чотири 
тисячі малозабезпечених прочан зі   
Східної Європи, які до цього не могли 
прибути сюди через фінансові пробле-
ми. Одна прочанка з Росії розповіла, як 
пережили ці дні вона та її спільнота. 

 
Дякую – не тому, що це задарма, 

а дякую, тому що від серця!  
У цей час, коли панують гроші, 

так дивно і несподівано почути від не-
знайомих людей: «Запрошуємо вас! 

Приїдьте на кілька днів, приїжджайте 
усі – чим більше вас буде, тим краще! 
Ми пропонуємо вам їжу, нічліг , а голо-

вне – тепло, турботу і любов! Бо ми вас 
любимо, як заповідав нам Господь і як 
повторює це Діва Марія у Своїх         

посланнях». Коли я розповіла про це 
своєму знайомому, він не повірив: «Це 

неможливо. Щось не те, то якийсь 
трюк… Ти можеш собі уявити втрати 
для готелів?» Устами цієї людини        

говорив сучасний матеріалістичний 
світ, який стоїть на розрахунках і зис-
ках, світ без милосердя. Колись Божий 

Син своєю смертю на хресті розірвав 
темряву, а сьогодні парафіяни          

Меджугор’я своїм вибухом любові пот-
рясли основи сучасного світу і цим за-
свідчили про святість цього благосло-

венного місця.  
Нас, паломників з Росії, було    

тридцять п’ять. Меджугорці забезпечи-
ли для нас перебування, треба було     
заплатити лише за дорогу. На відміну 

від більшості паломників з Європи, які 
подорожують автобусами, ми могли діс-
татися сюди лише літаком. Спромогти-

ся купити авіаквиток для багатьох було 
досить складно, для декого знадобилося  
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МОЛИТОВНА ЗУСТРІЧ В ЛИТВІ  

У суботу 16. 03. 2013 у Вільнюсі, у 
францисканському костелі святих 

Франциска та Бенедикта відбулася  
н а с т у п н а  м о л и т о в н а  з у с т р і ч             

молитовних спільнот у дусі послань  
Богородиці з Меджугор’я. Ми разом 
молилися у Ї ї  наміреннях, за               

здійснення Божих планів за Її           
посередництвом. Ми ділилися своїми 
свідченнями, мали можливість в тиші 

поклонятися Святим Тайнам, по–

дружньому розмовляти.  

Вільнюс для мене є особливим      
місцем Божого милосердя, бо саме тут 
є ікона Матері милосердя і у цьому   

місті Господь надиктував св. Фаустині 

вервицю до Божого милосердя. Власне 
тут було намальовано оригінал ікони 

Божого милосердя. Дякуємо Господу 

за дар бути учасниками цієї зустрічі.  

Зустріч розпочалася молитвою Ро-

зарію, далі була катехиза отця Марінко 
Шакоти та свідчення отця Сігітаса. Пі-
сля обідньої перерви ми прослухали ще 

дві катехизи, свідчення та молилися 
коронку до Божого милосердя. Після 

короткої перерви та розарію молитов-
на програма завершилася святою Літу-
ргією, адорацією та євхаристійним           

благословенням. Разом з нами участь у 
зустрічі брали брати та сестри з Литви, 

Латвії, Росії. Молитовно ми єдналися і 
з Білоруссю, мешканці якої не змогли 
прибути через несприятливі погодні 

умови.  

Віддаємо у руки Божого милосердя 
Литву і усіх, хто причинився до        

організації цієї зустрічі безпосередньо 
чи молитовно. Дякуємо усім, хто     

сказав Богові “так” і своїм служінням і 
присутністю допоміг здійснити цю   

зустріч. Дякуємо!  

Марта Порубська  

 

 

Нехай ваші серця будуть сповнені радістю    

Христового воскресіння,  

надією на Його перемогу  
і миром, який перевищує будь-яке розуміння. 

 

В молитві з вами, 

Світло Марії 
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імена осіб (або прізвища сімей), які 

дають Богові обіцянку до кінця жит-
тя в один певний день тижня моли-

тися за конкретного священика.  

 Маргаритки є прекрасним ділом 

Бога. Назва походить від імені незвичай-
ної особистості, якою була Маргарет 

О'Доннел. Вона народилась у 1938 році 
Прожила лише сорок років, 27 з яких бу-

ла прикутою до ліжка. Всі свої страждан-
ня жертвувала за священників та у їхніх 

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

життя Маргарет О'Доннел стала почат-
ком—насінням для безлічі маргариток, 

що розцвітають в садах Церкви і зараз. 
Багато вірних відчувають заклик до мо-

литви і також з любов'ю беруться за це 
завдання, жертвуючи також свої власні 

недомагання.  

 Матір Божа бажає, щоб усі вірні 

гаряче любили своїх священиків тому, що 
кожен священик є як Мойсей, що прова-

дить Церкву безпечним шляхом в Обіця-

ну Землю, тобто на небо. 

 Контакти і більш докладну інфор-
мацію ви можете знайти на сайті http://

www.margaretka.org.pl/ru 

 

МОЛИМОСЯ ЗА СВЯЩЕНИКІВ 

 Запрошуємо вас створити мо-
литовну групу “Маргаритка”! Вона 

повинна складатися з семи учасни-
ків, які можуть бути як окремими 

особами, так і сім'ями. Завдання цієї 
молитовної групи — кожен день тиж-

ня молитися за конкретного свяще-
ника за своїм вибором. Символ Мар-

гаритки—семипелюсткова квітка, за 
числом семи днів тижня, яка означає 

самопожертву, простоту та єдність.  

 У середині квітки вписується 

ім'я священика, а на пелюстках - 
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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 семінар для священиків 
  з 8-го по 13 липня 2013 р. 

 

Контактні дані  
 

Світло Марії-Україна 
Зоряна Теслюк 

моб. +38 099 257 29 15 
            +38 099 100 31 59                                                                                                                                                                                                                                           

svitlomarii@gmail.com 
    skype: svitlomarii  
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ЩОРІЧНЕ ЯВЛІННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ  

ВІЗІОНЕРЦІ МІР’ЯНІ ДРАГІЧЕВИЧ-СОЛДО ВІД 18 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ 

«Дорогі діти!  

Закликаю Вас з повним довір’ям і радістю 

благословляти ім’я Господнє і з дня в день від усього 

серця дякувати Йому за велику любов. Мій Син 

через  любов, яку явив на хресті, дав можливість, 

щоб вам все було прощено, не потрібно соромитися, 

ховатися і через страх не відкривати двері свого 

серця Моєму Сину. Навпаки, діти Мої, примиріться 

з Небесним Отцем, щоб ви могли полюбити самі 

себе так, як Мій Син Вас любить. Коли полюбите 

самі себе, то будете любити і інших людей, бачити 

в них Мого Сина і пізнаєте величину Його любові. 

Живіть вірою! Мій Син готує вас через Мене до 

справ, які хоче здійснити через вас, якими хоче 

прославитися. Дякуйте Йому. Особливо дякуйте 

Йому за пастирів, за ваших посередників у 

примиренні з Небесним Отцем. Я вдячна вам, Своїм 

дітям. Дякую вам. 

 

 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ 

ВІД 2 КВІТНЯ 2013 РОКУ 

«Дорогі діти, закликаю вас: будьте одним духом з Моїм Сином.  

Я закликаю вас, щоб через молитву і Святу Літургію,  

коли Мій Син в особливий спосіб єднається з вами, ви старались бути як Він:  

щоб так як Він, завжди були готові виконувати Божу волю, а не шукали,  

щоб здійснилась ваша. Тому що, діти Мої, ви є – існуєте по Божій волі, а без Божої 

волі ви ніщо. Я як мати прошу вас: говоріть своїм життям про славу Божу,  

бо в такий спосіб прославите і себе по Його волі.  

Покажіть всім смирення і любов до ближнього. Цим смиренням і любов’ю Мій Син 

врятував вас і відкрив вам шлях до Небесного Отця. Я прошу вас:  

відкривайте шлях до Небесного Отця всім тим, котрі Його ще не пізнали  

і котрі ще не відкрили свого серця Його любовi. Своїм життям відкривайте шлях 

всім тим, хто ще блукає в пошуках істини. Діти Mої, будьте Моїми  

апостолами, які не жили даремно. Не забувайте, що і ви прийдете до  

Небесного Отця і будете говорити Йому про себе. Будьте готові! Знову нагадую 

вам: моліться за тих, кого покликав Мій Син, благословив їх руки і їх вам дарував. 

Моліться, моліться, моліться за своїх пастирів. Дякую вам. 



 

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, мо-

ляться три вервиці, беруть участь у 
літургії, адорують Найсвятіші Тайни, 

читають розважання з часопису. Увесь 

місяць моляться в наміренні, надруко-

ваному 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 15 

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 

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 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 ON-LINE  

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  

С В І Т Л О  М А Р І Ї |  2 0 1 3 / 4  | 1 5 |   

mailto:marta@maria.sk
mailto:jprudka@email.cz
mailto:olga_knyazeva@list.ru
mailto:knyazev@anrb.ru
mailto:mirija3@gmail.com
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:bernadetster%40gmail%2ecom
mailto:franciska.strode@inbox.lv
mailto:nadkrenicinii@mail.ru

