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„Дорогі діти!  

Моліться, моліться, тільки моліться, поки ваше серце не 
відкриється у вірі, як квітка відкривається теплим 
променям сонця. Це є час благодаті, який Бог вам дає через 
Мою присутність, а ви далеко від Мого серця, тому закликаю 
вас до особистого навернення та родинної молитви. Нехай 
вас завжди надихає Святе письмо. Всіх вас благословляю 

Моїм материнським благословенням.  

Дякую вам, що відповіли на Мій заклик.” 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ 

2 травня 2013, Mеджугор’є 

„Дорогі діти!  

Знову вас закликаю, щоб ви любили, а не судили. Мій Син по 
волі Небесного Отця був між вами, щоб показати вам шлях 
спасіння, щоб вас спасти, а не судити. Якщо бажаєте 
наслідувати мого Сина, - не будете судити, а будете 
любити, так як вас любить Небесний Отець. Коли вам 
найважче, коли падаєте під тягарем хреста, не 
розчаровуйтесь, не судіть, але пам’ятайте, що ви є люблені і 
дякуйте Небесному Отцеві за Його любов. Діти мої, не 
звертайте з дороги, якою Я вас веду, не кидайтесь у прірву. 
Нехай молитва і піст вас укріплять, щоб ви могли жити 
так, як цього бажає Небесний Отець, щоб були Моїми 
апостолами віри і любові, щоб ваше життя було 
благословенням для всіх, кого зустрічаєте, щоб ви були одно з 
Небесним Отцем і моїм Сином. Діти мої, це є єдина Істина. 
Істина, яка веде до вашого навернення, а тоді до навернення 
всіх, кого зустрічаєте, тих, які не пізнали мого Сина, всіх 
тих, котрі не знають, що означає любити. Діти мої, мій Син 

дарував вам пастирів - бережіть їх, моліться за них!  

Дякую вам!”  

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ 

25 квітня 2013, Mеджугор’є 
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БЛАГОДАТЬ ПРИСУТНОСТІ ДІВИ МАРІЇ 

Благословенна Діва Марія і цим 
посланням, як і попередніми, хоче 

розбудити у нас прагнення Бога, 
найглибшої основи нашого існування. 

Дорогою до відкриття цих основ є 
молитва. Молитва відкриває нас і веде 
до правдивої віри і довіри. Діва Марія 

наводить приклад з природи, а саме 
квітку. Квітка живе, бо розкривається 
на сонячні промені і тепло. Так само 

відбувається і з нашим духовним 
життям. Наше серце не відкривається 
саме по собі, механічно, згідно з 

якимись усталеними законами. 
Відкривання серця відбувається 

вільно і через добровільну згоду нашої 

волі на Божий заклик і пропозицію. 

Наша зустріч з Богом завжди стається 
за Божою ініціативою. Він завжди 
робить перший крок назустріч і чекає 

на нашу відповідь. Тому Ісус говорить: 
“От, стою при дверях і стукаю: як 
хто почує голос мій і відчинить двері, 
увійду до нього і вечерятиму з ним і 

він зі мною.” (Одк 3, 20). 

Квітку, про яку говорить 
Богородиця у своєму посланні, 
можемо порівняти зі своїм серцем. 

Наше серце живе в тій мірі, наскільки 
воно відкрите для світла, тепла і 

променів Божого серця і Божої любові. 

РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

 

 

…Наше серце живе в тій мірі, наскільки воно відкрите 
для світла, тепла і променів Божого серця і Божої 

любові...  
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Серце є тим місцем, де людина 

зустрічає Бога. Серце відображає 
внутрішню суть людини, укриту від 
поглядів. Воно проявляється у нашій 

зовнішній поведінці, діях, мові. Проте 
наші дії і слова можуть приховувати 

те, що є на серці. Людина має 
властивість бути дволичною. Тільки 
Бог проникає у наше серце і знає 

нашу сутність. Ми не можемо 
обманути Його, як іншу людину. 
Людина дивиться очима, а Господь 

дивиться, що є у серці.  

Нам треба глибше заглянути 
всередину себе, тобто у своє серце. На 

жаль, зазвичай ми живемо поверхово, 
на мілині духовного життя. Ми чужі 

самі для себе, бо наше серце оспале і 
закрите. Тому Діва Марія звертає нам 
увагу, як далеко ми від Її серця. Ми 

живемо в тілі, нас потягає усе 
зовнішнє. Ми легше сприймаємо те, 
що можемо бачити, чути і поверхово 

пережити. 

Ісус часто звертає увагу своїм 
слухачам на те, що їхнє серце закрите, 

тверде і повільне до віри. Таке серце 
сформоване критеріями світу, який 
базується на короткотривалих 

ц і н н о с т я х  —  в і д м і н н и х  в і д 
євангельських. Дорога, яку вказує нам 

Марія, і до якої нас заохочує — це 
молитва, що приводить до віри. 
Молитва і віра не можуть існувати 

незалежно одна від одної — вони 
йдуть поряд. Наскільки молишся, 

настільки віруєш, і навпаки.  

Сучасна людина запрограмована 
на постійну активність і потребу бути 
продуктивною. В такому середовищі 

від нас очікують, що маємо багато 
віддавати. А що можемо дати? 

Можемо дати лише те, що прийняли і 
що маємо. Від Бога можемо прийняти 
тільки те, про що Його просимо. Він 

ніколи насильно не хоче і не буде 
вступати у наші серця і до нашого 

життя.  

Ісус, Божий Син, теж молився, 
часто ціною Свого сну. Коли хочемо 
належати Ісусові, нам не залишається  

нічого іншого, як пройти дорогою, яку 
Він нам вказав. Ісус не тільки вказав 

нам дорогу, Він Сам наша Дорога, 

Правда і Життя.  

Просімо нашу небесну Маму 

Діву  Марію, щоб допомогла нам 
прийти до Ісуса, до джерела життя і 

всякої повноти.  

Молитва: Діво Маріє, дякуємо 
Тобі за Твою присутність і 
терпеливість до нас, Твоїх дітей. 
Дякуємо Тобі, що не залишаєш нас і 
тоді, коли ми далеко від Твого серця. 
Дякуємо Тобі за Твоє материнське 
серце, яке не перестає кликати своїх 
дітей, занурених у своїх планах, 
тривогах, і чиє життя позбавлене 
духовної глибини. Дякуємо, що не 
припиняєш знову і знову говорити 
Богові Своє ТАК. Дякуємо Тобі за Твоє 
відкрите серце, через яке Бог і сьогодні 
кличе нас і притягує до Себе. Дякуємо 
Тобі за кожне серце, що духовно 
пробудилося, почало бачити і 
оздоровилося через Твою присутність 
у Меджугор’ї. Нехай Твої слова, які нам 
говориш і які линуть з Твого 
Непорочного Серця, доторкнуться до 
наших стривожених, затверділих і 
закритих сердець, щоб ми могли 
відкрити повноту радості, яку хоче 

дати нам Бог. Амінь.  

 
о. Любо Куртовіч 

  

 

 

...Саме в серці людини 
відбувається її зустріч з        

Богом... 
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Церква та отці Церкви 

заохочують нас молитися разом з 
Марією. Особливо у великодній час, 
який завершується Вознесінням 

Господнім. Зісланням Святого Духа ми 
покликані цей благодатний час 

проживати з Нею, Пресвятою 
Богородицею. Місяць травень 
винятково належить Їй. Кожна поява 

Діви Марії на землі є часом великих 
ласк. Її благодатна присутність веде 

нас до навернення, повертає нас у 
Божі обійми, відкриває наші очі на 
вічні цінності. В присутності Марії 

отримуємо світло, знаходимо те, що 
втратили, а саме — мир, віру, надію, 

відповіді на питання. Її єдина мета—
знову привести нас до Ісуса.  

„Це час благодаті, який Бог дає 
вам через Мою присутність, але ви ще 

далекі від Мого серця. Тому закликаю 
вас до особистого навернення та до 
родинної молитви.“ (25.04. 2013). Так 

сумно почути з цього послання, що ми 
далекі від Її серця. Але Вона не 

залишає нас напризволяще. Кожне 
послання—це материнське заклик до 
навернення на істину дорогу. Як 

любляча мама, Марія вказує нам, що 
зараз, у цю хвилину, є для нас 

найважливіше. Згадаймо зараз деякі 
послання з минулих літ.  

“Дорогі діти! Я, ваша Матір, 
люблю вас і спонукаю до молитви. Я, 
дорогі діти, є невтомна і закликаю вас 
навіть тоді, коли ви далеко від Мого 
Серця. Я – ваша Мати, а тому 
відчуваю біль за кожного, хто 
заблукав; прощаю легко і тішуся 
кожною дитиною, яка повертається 

до Мене (14.11.1985). 
           “Дорогі діти! 
Також і сьогодні Я 
з а к л и к а ю  в а с 
наблизитися до Мого 
Серця. Тільки так ви 
зрозумієте дар Моєї 
присутності тут, 
посеред вас. Я б хотіла 
запровадити вас, Мої 
милі діти, до Серця 
Мого Сина, Ісуса. 
Проте ви опираєтеся і 
не бажаєте відкрити 
ваші серця молитві. Я 
знову закликаю вас, 
Мої любі діти: не 

будьте глухими, а 
зрозумійте Мій заклик, 
який для вас є 
с п а с і н н я м . 
(25.09.2003). 

           “Я не можу вам 
допомогти, бо ви - 
далекі від мого Серця. 

ЛЮБІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! 

 

http://zsgorazdova.sk/2012/05/17/jezisovo-pozvanie 

 

...Як любляча мама, Марія вказує нам, 
 що зараз, у цю хвилину, є для нас 

найважливіше... 
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Тому моліться й живіть моїми 

веліннями. І так з дня на день прийде 
у  в а ш е  ж и т т я  л ю б о в 
Христова.“ (25.3.1992). 

Можемо бути близько до Її серця 

тоді, коли живемо так, як Вона нам 
велить. Сьогодні це заклик до 
навернення, до молитви, до родинної 

молитви, до читання Святого письма. 
Коли кажемо, що хтось нам близький, 

це означає, що він подібний до нас. 
Подобатись Марії означає наслідувати 
Її у молитві, покорі, тихому служінні, 

ніжній материнській турботливості про 
ближніх у прагненні усіх спасти…  

Її благодатну присутність 
відчуваємо у молитві Розарію, у 
дружній розмові з Нею. Вона сказала: 

“Дорогі діти! І нині закликаю вас до 
молитви! Моліться! Моліться! Лише 
через молитву наблизитеся до Мого 
С и н а  і  п і з н а є т е ,  я к и м 
короткотривалим є це життя. У 
ваших серцях народиться туга за 
Небом. (25.08.2006). „Відкривайте 

Мені свої серця в молитві Розарію, і Я 
зможу вам допомогти “ (25.8.1997). 

Почнімо молитися Розарій з 
новим натхненням, розважаймо з 
Марією над таїнствами Ісусового 

життя. Коли молимось разом з Нею, 

Вона наново приводить нас на світ, 

щоб ми жили так, як Її Ісус. Марія 
може випросити для нас безліч чудес. У 

Її близькості вчимося відповідати ТАК 
на таємні Божі плани. Даруймо Марії 
цей місяць в молитві і таємному 

служінні.  
Молитва: Діво Маріє, з Тобою 

дякуємо небесному Отцеві за Твій 
прихід до нас. У Твоїй ласкавій 
присутності перемінюємось. Коли 
приходиш, нам відкриваються очі, ми 
вчимося дякувати. Коли ми близько до 
Тебе, бачимо все, що нам даровано, 
величаємо Господа за все. Маріє, Ісус 
завжди з Тобою. Просимо, допоможи 
нам витривати з Тобою у молитві, не 
забувати про Твою обіцянку: „Я з 
вами.“ Допомагай нам бути близько 
біля Твого серця. Амінь.  

 
Тереза Гажіова 

 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу 4. 05. 2013  

Цього місяця будемо молитися  
 

ЩОБ МАТИ ВДЯЧНЕ СЕРЦЕ.  

ДЯКУЙМО ЗА УСІ ЛАСКИ, ЯКІ БОГ НАМ ДАЄ  

ЗА ЗАСТУПНИЦТВОМ ДІВИ МАРІЇ. 

 

...Можемо бути близько до 
Її серця тоді, коли живемо 

так, як Вона нам велить... 
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БЛАГОДАТНА ПРИСУТНІСТЬ МАРІЇ 

 
...Я кличу вас, бо вас             

потребую. Прийміть своє     
покликання і не бійтеся,  

Я укріплю вас, наповню вас 
Своєю ласкою. Своєю  
любов'ю вбережу вас  

від злого духа. Я буду  
з вами і Своєю присутністю 

утішу вас в тяжких хвилинах.  

Дякую вам за ваші  
відкриті серця…       

(2 вересня 2012)  

 
…Дякуйте зі Мною  

Всевишньому за Мою  
присутність між вами.  

Моє серце радіє, дивлячись 
 на любов і радість,  

з якою живете Моїми  

посланнями. Багато з вас вже 
відповіло, але Я чекаю  

і шукаю всі сплячі серця, щоб  

вони пробудилися зі сну  
невіри. Дітоньки,  

пригорніться ще ближче  
до Мого Непорочного Серця, 

щоб Я усіх вас могла  

вести до вічності… 

(25 червня 2011) 

...Радійте зі мною,  

навертайтеся з радістю і  

дякуйте Богові за дар моєї 
присутності серед вас.  
Моліться, щоб у ваших серцях 

був Бог і щоб Він став 
центром вашого життя;  

діточки, свідчіть своїм  
життям, щоб кожне  
створіння відчуло Божу  

любов. Будьте для кожного 
створіння Моїми  

простягнутими руками, щоб 
усіх залучити до  
Бога любові… 

(25 червня 2009) 

…Будьте радісними вісниками  
миру і не забувайте, що ви  

живете в благодатний час,  
коли Бог через Мою  

присутність дарує вам великі 
ласки. Діточки,  

не закривайтеся, але  

використовуйте цей час і  
шукайте дарів миру та  

любові у своєму житті, щоб 

стати благовісниками  
для ближніх...   

(25 вересня 2008) 

...Особливо, Мої любі діти, із 
глибини Мого Серця закликаю 

вас відкритися на ту велику 
ласку, яку Господь уділяє вам 

через Мене і Мою присутність 
тут...  

(25 червня 2007) 

http://tomperna.files.wordpress.com/2012/05/jp-ii-praying-the-
rosary.jpg  
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Славко Барбарич OFM 

«««В ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІ»»»   
З любов’ю дорога до Бога легша 

«Дорогі діти! Сьогодні Я хочу закликати всіх вас: 

зважтеся на Рай. Ця дорога важка лише для тих, хто 

не вибрав Бога. Дорогі діти, виберіть Бога і вірте, що 

Він жертвується вам у всій Своїй повноті. Ви є 

запрошені і ви мусите дати відповідь на заклик 

Отця, Який кличе вас через Мене. Моліться, бо в 

молитві кожен буде в змозі посідати повноту любові. 

Благословляю вас і бажаю допомогти вам так, щоб 

кожен з вас був під Моїм Материнським Покровом. 

Дякую, що відповіли на Мій заклик!» (25 жовтня 1987 

Бог є любов. Тому Він у своїй 

любові вільно віддає Себе своїм 
створінням, яких наділив даром 

свободи. Божа любов за своєю 
природою чекає на відповідь людського 

серця, взаємної любові. Бог не може не 
віддавати Себе, не творити, не 
говорити, бо Він є Любов. Любов тоді 

повна, коли люблячі з’єднані узами і 
творять єдине ціле. Усе творіння і кожне 

створіння є проявом Божої любові, яка 
так щедро виливається. Людина як 

вінець творіння є найвищим втіленням 
Божої любові, тому вона найулюбленіше 
Боже створіння. Усі створіння своїм 

існуванням свідчать про Божу любов, 
але людина своє існування повинна 

прийняти вільною волею і любов’ю, щоб 
стати відповіддю на Божу любов. 

Рішення вільне: людина може сказати 
Богові ТАК або НІ. Таке рішення має 
цілком конкретні наслідки. Коли людина 

між світлом і темрявою вибирає 
темряву, то вона залишається в темряві, 

хоч темрява і не робить її щасливою, а 
робить неспроможною жити, бо темрява 

не відповідає людській природі. 
Вирішуючи, бути з Богом чи без Нього, 
людина робить фатальний крок, і відтак 

або зростає і розвивається, або гине і 
нищить сама себе. В цьому власне 

полягає вибір на користь раю, вибір 
неба.  

Присутність Марії між нами, Її 

дітьми, стає для нас Божим закликом. 

Бог говорить через Марію, у Її існуванні 
та у Її відповіді. Бог закликає до миру, 

дає нам знак, що прощає, що Він 
милосердний, що любить нас. Ми ж, 

Його діти, у цьому світі і далі сліпі та 
глухі до Божих знаків і вияві Його волі. 
На жаль, багато хто йде ще дальше — 

вони не вірять, що Бог існує, а коли 
вірять, то переконані, що Його не 

цікавить їхнє життя. В одному з 
найпростіших послань ще на початку 

явлень говориться: „Я прийшла сказати 
вам, що Бог існує!“ Богородиця хоче 

витягнути нас з усіх пасток, перемогти 
всяку брехню і вказати нам дорогу до 
раю та до життя у повноті. Ця дорога 

сповнена радістю і миром, але вона 
дуже важка. Гріх є великою загрозою, 

він присипляє людське сумління, руйнує 
волю. Марія допомагає нам прийняти 

рішення і впевнено вирушити на дорогу 
до раю. Хто себе любить, той з любов’ю 
стане на цю дорогу. А молитва 

підсилить наше рішення і зробить 

впевненим наш крок. 

„Входьте вузькими дверима, бо 
просторі ті двері й розлога та 

дорога, що веде на погибель, і 
багато нею ходять. Але тісні ті 

двері й вузька та дорога, що веде до 
життя, і мало таких, що її 

знаходять!“ (Мт 7,13-14). 



Хмара взяла Ісуса з-перед очей 
учнів у день Його Вознесіння і об'явить 

Сина Людського у Його славі в день 

другого Приходу.  

Христове тіло було прославлене 
від часу самого Воскресіння, про що 
свідчать нові і надприродні властивості, 

якими відтепер Його Тіло володіє 
постійно. Але протягом сорока днів, 

коли Він їв і пив зі Своїми учнями і 
навчав їх про Царство Небесне, Його 

слава залишалася ще прихованою під 
виглядом звичайної людської природи. 
Пр и х о в а н и й  х а р а к т е р  с л а в и 

Воскреслого упродовж цього часу 
виявляється в Його таємничих словах 

до Марії Магдалини: «Не зійшов бо я ще 
до Отця Мого, але йди до Моїх братів і 

повідай їм: іду Я до Отця Мого й Отця 
вашого, до Бога Мого й Бога вашого» (Ів. 

20,17). Це вказує на відмінність слави 
Христа воскреслого й слави Христа, що 

АПОСТОЛЬСЬКИЙ СИМВОЛ ВІРИ... 

РІК ВІРИ 

сидить праворуч Отця. Подія 

Вознесіння, водночас історична і 
трансцендентна, означає перехід від 

одної слави до іншої. 

«Я ж, коли від землі буду 
піднесений, усіх притягну до Себе» (Iв. 

12,32). Підняття від землі на хрест 
означає й заповідає Вознесіння на 

небо. Воно є його початком. Ісус 
Христос, єдиний Священик нового й 

вічного Союзу, «ввійшов не в 
рукотворну святиню (...), а в саме небо, 

щоб тепер з'явитися за нас перед 

обличчям Божим» (Євр. 9,24). 

Христос віднині сидить праворуч 

Отця. Сидіння праворуч Отця означає 
початок царювання Месії, сповнення 

видіння пророка Даниїла про Сина 
Людського: «І дано Йому владу, славу й 

царство, і всі народи, племена та 
язики Йому служили. Влада Його влада 

вічна, що не минеться, i Царство Його 
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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 СТРАЖДАВ ЗА ПОНТІЯ   

ПИЛАТА, БУВ РОЗП’ЯТИЙ, І ПОМЕР, І БУВ ПОХОВАНИЙПИЛАТА, БУВ РОЗП’ЯТИЙ, І 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 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. .   



не занепаде ніколи» (Дан. 7,14). Від 

цього часу апостоли стали свідками 

«Царства, якому не буде кінця». 

Вознесіння Христа на Небо 
означає участь Його людської природи 
у Його божественній силі і владі. Ісус 

Христос є Господь: Він посідає всю 
владу на небі й на землі. Присутнє вже 

у Його Церкві, Царство Христа ще, 
однак, не завершилося приходом Царя 

на землю. Царство це зазнає ще 
нападів злих сил, навіть якщо вони 
були вже в основі переможені Пасхою 

Христа. Поки все Йому не буде 
підкорене, поки не постануть нові 

небеса та нова земля, на якій перебуває 
праведність, Церква-прочанка у своїх 

таїнствах і структурах, які належать до 
теперішнього віку, носить образ цього 
минущого світу; вона перебуває серед 

творінь, які стогнуть від болів 
народження й очікують об'явлення 

синів Божих. Тому християни моляться, 
особливо у Євхаристії, за прискорення 

приходу, говорячи до Нього: «Прийди, 

Господи!» (Од. 22,17.20).  

Перед Вознесінням Христос 
сказав, що ще не прийшов час 
славного встановлення очікуваного 

Ізраїлем месіанського Царства, яке має 
принести всім людям, як говорили 

пророки, остаточний порядок 
справедливості, любові й миру. 

Теперішній час, говорить Господь, це 
час Духа і свідчення, але також час, 
помітний «утиском» і випробуванням 

лихом, що не минає Церкви й 
розпочинає боротьбу останніх днів. Це 

час очікування й чування.  

Після Вознесіння прихід Христа у 

славі вже близький, навіть якщо не 
наша “справа знати час і пору, що їх 
О т е ц ь  п р и з н а ч и в  у  С в о ї й 

владі” (Ді. 1,7). Цей есхатологічний 
кінець може статися кожної хвилини, 

навіть якщо він «затриманий» - він і 
кінцеве випробування, що його 
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випередить. 

Перед приходом Христа Церква 

м а є  п р о й т и  ч е р е з  о с т а н н є 
випробування, яке захитає віру 

багатьох віруючих. Переслідування, 
яке супроводжує її земну мандрівку, 

розкриє «таїнство беззаконня» у 
вигляді псевдорелігії, що принесе 
людям уявне вирішення їх проблем 

ціною відступництва від правди.  

Церква увійде в славу Царства 

Божого тільки через цю останню 
Пасху, у якій вона піде за Своїм 
Господом у Його смерті і Його 

В о с к р е с і н н і .  О т ж е ,  Ц а р с т в о 
здійсниться не через історичний 

тріумф Церкви, згідно з поступовим 
розвитком, а через перемогу Бога над 

кінцевим наступом зла, перемогу, 
внаслідок якої з неба зійде Його 
Наречена. Тріумф Бога у подоланні зла 

набере форми Страшного Суду після 

http://www.mka.hr/razmisljanja/teoloska-misao/uzasasce-
gospodinovo-spasovo/attachment/uzasasce-2/ 



ВІДКРИЙТЕ СЕРЦЯ ДЛЯ БОЖОЇ ЛЮБОВІ! 

вервицю і спробувала молитися. І тут 

сталося чудо - справжнє чудо. Святий 
Дух щось у мені змінив… Молитва 
стала для мене такою дорогою, 

близькою, що ні з того, ні з сього з моїх 
очей текли сльози, а серце завмирало 
зі здивування. Почалася моя дружба з 

розарієм. Тепер, з плином часу, я 
розумію, що Мати Божа вела мене за 

руку.  

Спочатку я молилася одну 

вервицю на день, з часом цього стало 
мало, і я вже молилася дві, а згодом і 
три вервиці щодня. Бог дав мені таку 

спрагу до молитви, що я не могла 
заспокоїти тої потреби. Це був перший 

дарунок для мене від Меджугор’я.  

Другим подарунком стала свята 

сповідь. Я прийшла до священика і 
відверто, з усього серця визнала гріхи, 

Хочу коротко поділитися з вами 
тим, як Господь і Його любов діють у 

моєму житті та про те, яку роль у 
цьому відіграло Меджугор’є. Хто ще не 

був у Меджугор’ї, не може собі навіть 
уявити, яка благодать може там його 

торкнутися…  

До мого першого паломництва у 
Меджугор’є я була налаштована досить 

скептично до цього місця та до подій, 
які там відбуваються. В дорозі до 

Меджугор’я мої супутники постійно 
молилися, і це діяло мені на нерви — 
найбільше мені вадив розарій. 

Повертаючись додому, я собі думала, 

що намолилася вже на рік вперед... 

Проте за кілька тижнів я 
опинилася в лікарні зі зламаною 

ногою. На лікарняному ліжку я не 
знала, чим себе зайняти, взяла в руки 
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остаточного космічного потрясіння 

цього минущого світу.  

Услід за пророками та Іваном 

Хрестителем Ісус звіщав у Своїй 
проповіді Суд останнього дня. Тоді 

буде виявлена поведінка кожного і 
таємниці сердець. Тоді буде засуджено 
провинне невірство, яке нехтувало 

благодать, даровану Богом. Ставлення 
стосовно потреб ближнього виявить, чи 

хтось прийняв чи відкинув благодать і 
любов Божу. Ісус скаже останнього 

дня: «Усе, що ви зробили одному з Моїх 
братів найменших, - ви Мені 

зробили» (Мт. 25,40).  

Христос Господь життя вічного. 
Повне право остаточно судити діла і 

серця людей належить Йому як 
Відкупителеві світу. Він «придбав» це 

право Своїм хрестом. Тому Отець 

«Синові дав суд увесь» (Ів. 5,22). Однак 
Син прийшов не судити, а спасти і 
дати життя, що є в Ньому. Через 

відкидання благодаті в цьому житті, 
кожен уже судить себе самого, отримує 

згідно зі своїми ділами і може навіть 
занапастити себе навіки, відкинувши 

Духа любові.  

Тому щиро звернімось до Бога, 
щоби дав нам ласку не відкинути Духа 

любові.  

 

  Уклала Марія Сакмарова  

Джерела: 

 Святе Письмо 

 Катехизм Католицької Церкви 

 

 

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



які знала про себе, нічого 

не затаїла ані не 
прикрасила. Я тоді 

відчувала, що Ісус коло 
мене, що Він тут і все мені 
прощає. То була благодать 

повного прощення. По 
моєму обличчі довго текли 

сльози.  

Наступна подорож 

до Меджугор’я допомогла 
мені краще зрозуміти, що 
таке свята літургія і яка 

вона важлива. До того, 
коли я проходила біля 
храму, я нічого не 

відчувала, тепер все було 
по-іншому. Я знала, що 

Ісус там на мене чекає. 
Під час адорації і 
відчувала глибину Божої любові, Його 

близькість, присутність і дотик 
Святого Духа. Згадуючи про своє 

минуле, я бачила, як змінює мене Ісус. 
Моя віра зміцніла, і це сталося також і 
під впливом адорації. Тепер я знаю: 

Бог знав, що скоро я наберусь відваги 

і впевненості…  

За якийсь час виявилось, що у 
мене злоякісне утворення, яке треба 

прооперувати. Далі було погіршення і 
нова операція. І так цілий рік минув у 
тяжких хворобах. Спочатку це мене 

шокувало і я втрачала грунт під 
ногами, але Бог усім мудро 
розпорядився, бо я мала всі свої 

проблеми віддати у Його руки. Він 
взяв мою хворобу, страх, нервозність і 

прикрив мене плащем миру і спокою.  

Коли мені було дуже важко, я 

йшла на святу Літургію і говорила 
Йому: „Ісусе, я нещасна і розбита, 
допоможи мені!“ Він мене 

заспокоював, стишував, давав надію і 
силу. В певний момент я серцем 

відчула, що бути з Ісусом означає 
доторкнутися до Його страждань, Його 

хреста, бути з Ним воєдино; бути 
разом з Ним і через свої болі відчути 

Його страждання. Це така велика 

любов…  

В якийсь період з’явилися 
фінансові труднощі, але Бог усе знає і 
навіть без прохань дає необхідне. Я ж 

можу тільки сильно вірити, дякувати, 
шукати Його обличчя і погоджуватись 

на Його волю щодо мене. Божа любов 
безмежна, реальна, вічна, вона ніколи 
не зрадить і не обмане. Господи, слава 

Тобі навіки!  

Від усього серця хочу заохотити 

тих, хто ще не був у Меджугор’ї: дорогі 
друзі, покиньте усе зіпсуте, іржаве, 

поточене міллю і спішіть туди—бо там 
відкривається небо. Там на вас чекає 
Бог і через Свою Маму, нашу небесну 

маму, дарує нам море ласк. Лише 
прийдіть і візьміть їх. Відкрийте серця 

Божій благодаті!       

Ліна, Литва  

  

 

http://www.nwo.it/medjugorje-pronunciamento.html  
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садах Церкви і зараз. Багато вірних 

відчувають заклик до молитви 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 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 

МОЛИМОСЯ ЗА СВЯЩЕНИКІВ 

 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 ім'я 
священика, а на пелюстках - імена осіб 

(або прізвища сімей), які дають Богові 
обіцянку до кінця життя в один певний 

день тижня молитися за конкретного 

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 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 
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 Запрошуємо Вас на: 
 
 14-ий Міжнародний семінар для подружніх пар 
  з 3-го пo 6 липня 2013 р. (о.Михайло Добровольський 095 948 32 72, 
                                              097 524 42 60; п. Марія Небоженко 0972777012)  
 
 18-ий Міжнародний семінар для священиків 
  з 8-го по 13 липня 2013 р. (п.Марія Небоженко 097 277 70 12  
                                                      о.Петро Кобаль 093 305 13 80; 097 188 46 33) 
 
 24-ий Міжнародний християнський фестиваль для молоді 

 з 8-го по 13 липня 2013 р.  
                                               (Ігор Прокопишин 097 998 05 21, 066 480 66 33;  
                              о.Михайло Добровольський 095 948 32 72, 097 524 42 60) 
 

Більш детальна інформація на сайті: http://www.medjugorje.com.ua/ 
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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 

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 

авторитету 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  

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

