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“Дорогі діти!  

З радістю в серці усіх вас люблю і закликаю приблизитися до 

Мого Непорочного Серця, щоб Я могла вас ще більше 

наблизити до Мого Сина Ісуса, щоб Він дав вам Свій мир і 

любов, які є поживою для кожного з вас. Дітки, відкрийтеся 

молитві, відкрийтеся Моїй любові. Я ваша Мати і не можу 

залишити вас одиноко блукаючих і у гріху. Дітки, ви 

покликані бути Моїми дітьми, Моїми улюбленими дітьми, 

щоби Я могла всіх вас віддати Моєму Сину.  

Дякую, що відповіли на Мій заклик.” 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ 

25 червня 2013, Меджугор’є 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ 

2 липня 2013, Меджугор’є 

“Дорогі діти!  

З материнською любов’ю прошу вас подаруйте Мені свої 

серця, щоб могла їх передати Своєму Сину та звільнити вас, 

звільнити вас від всього того злого, яке все більше поневолює 

вас та віддаляє від Єдиного Добра – Мого Сина, звільнити від 

всього, що провадить вас неправедним шляхом та забирає 

вам мир. Я хочу вести вас до свободи обіцяної Моїм Сином, 

оскільки бажаю, щоб тут виконалась в повноті Божа воля, 

щоб через примирення з Небесним Отцем, піст та молитву 

родились апостоли Божої любові, апостоли, котрі вільно і з 

любов’ю нестимуть Божу любов усім Моїм дітям; апостоли, 

котрі будуть нести довірливу любов до Небесного Отця і 

відкривати двері раю. Дорогі діти, виявляйте радість любові 

та підтримки своїм пастирям, як це Мій Син просив їх 

показувати вам. Дякую вам.”  

СвітлоСвітло  МАРІЇМАРІЇМАРІЇ   
„Приносити Ісуса - світло Марії - кожному людському серцю“ 
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ВІДКРИЙТЕСЯ НА МОЮ ЛЮБОВ 

На початку послання з нагоди 
тридцять другої річниці об’явлень 

бачимо велике прагнення Діви Марії 
наблизити нас до Її Сина, нашого 
Господа. Ісус прийшов до нас через 

Непорочне серце і тіло Діви Марії. Але 
й ми можемо прийти до Нього через 
материнське серце небесної Матері, 

яка з любов’ю невтомно до нас 
звертається і говорить. І у цих словах 
послання пізнаємо глибину і красу 

любові, яка говорить і притягує нас до 
себе. Ці слова не є погрозами чи 
залякуванням, вони - прохання і дар. 

У цьому посланні, як і у всіх інших, 
бачимо турботу Матері про Своїх 
дітей, адже Вона бажає для них тільки 

найкращого. Вона дуже добре знає, 
що нема іншої дороги крім молитви. 

Молитва стає тим середовищем, у 
якому може відбутися зустріч з 
Ісусом, до Якого Вона хоче нас 

привести. 
Протягом усіх цих років любові 

у Меджугор’ї Бог діє через Марію. Бог 

перший полюбив нас, - не ми Його. 
Він покликав нас, - не ми Його. Бог 
послав Матір Свого Сина, а не ми Її 

покликали. І хоча у своєму посланні 
Богородиця не говорить нічого нового, 
у цих простих словах ми пізнаємо 

глибину і красу невичерпного 
материнського Непорочного серця. 
Вона прагне, щоб ми запалали тою 

любов’ю, якою горить Вона сама. 
Пі сля  того ,  як  п і д  час 

Благовіщення у Назареті Марія 

відкрила Своє серце Богові, Вона не 
припиняє носити і дарувати цю любов 
кожному створінню. Вона, Господня 

слугиня, стає слугинею кожної 
людини аж до кінця світу і всіх часів. 
Хто любить Бога, любить і братів та 

сестер, бо вони Божі сини і дочки. Ці 
дві любові - до Бога та до ближнього - 
нероздільні. Від моменту, коли Діва 

Марія з Богом у серці та у тілі йшла до 
своєї родички Єлизавети, Вона не 

припиняє відвідувати 

людські серця, щоб 
принести і подарувати 
нам Бога і щоб 

забрати нас до Нього. 
Бог не хоче, щоб ми 
після того, як пізнали і 

збагнули цю любов, 
самі раділи нею. Він 
х о ч е ,  щ о б  м и 

прийняли цю любов і 
д о з в о л и л и  ї й 

формувати нас. А 
формувати за міркою 
св. Павла: «Живу вже 
не я, а живе Христос у 
мені.» (Гал 2, 20). 
 Зробити місце для 

Божої любові у своєму 
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РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

 

 

...Вона, яка є слугинею Господа,  

стає слугинею кожного  

   Zdroj:http://www.ikona.sk/komentare/Ikona%20Matky%20Bozej%20Znamenie.htm  

http://www.extremeistra.com/category/rovinj/  

http://www.ikona.sk/komentare/Ikona%20Matky%20Bozej%20Znamenie.htm
http://www.extremeistra.com/category/rovinj/


житті означає ставати подібним до 

Нього, бути учасником Його любові. 
Л ю б о в  н і к о л и  н е  є  ч и м о с ь 
завершеним.  Ї ї  завжди сл ід 

поглиблювати. Любов живиться 
поглибленням і пізнанням, зростає з 
досвідом. А досвід ми отримуємо 

молитвою. Проте молитва не є чимось 
абстрактним, вираженим формулами. 
Перед Богом маємо стати з правдою 

нашого життя, зі всім, чим живемо і 
ким ми є. Знаємо, як Марія зростала у 
вірі, здобувала досвід, пізнавала, 

розважала і все це носила у Своєму 
серці. 

Вона є вчителькою на нашій 

життєвій дорозі, бо пройшла її сама і 
прожила життя, таке подібне до 
нашого. Вона перебувала перед 

таїною Самого Бога, перед таїною 
власного життя. Божа таємниця 
викликає в нас священний трепет і 

поклоніння. Марія може розповісти 
нам про Божу терпеливість, як Він 
чуває над пониженими і розсіює 

думки гордих. Марія вчить нас бути 
терпеливими та витривалими, адже за 
Богом останнє слово, і воно для 
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нашого добра, якщо будемо вірними і 

постійними. 

 

Молитва: Діво Маріє, звертаюся 
до Тебе і прошу, випроси нам дар 

любові. Ти Сама зазнала Божої 
любові, яка відкрила Твоє серце. Ти 
не перестаєш носити цю любов і 

дарувати її своїм дітям. Будь 
терпеливою і невтомною з нами 
навіть тоді, коли бачиш зачинені 

двері наших сердець. Не втомлюйся 
стукати у наші двері, щоб ми 
відкрили Тобі наші серця. Особливо 

просимо Тебе за любов для всіх тих, 
хто її не приймає, за тих, чия любов 
зламана. Згадай, Мати Маріє, про всіх 

самотніх і покинутих та про тих, хто 
живе в подружжі і з родиною. Прошу 
Тебе за всіх, хто прагне любові, та за 

тих, що посварені і розлучені, і за тих, 
чия душа поранена. Нехай усі 
відчують оздоровлюючу силу Твого 

материнського серця, яка оздоровлює, 

підносить і дарує нове життя. Амінь.  

о.Любо Куртовіч 

 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться  

в суботу, 6. 07. 2013. 
 

В цьому місяці будемо молитися 
 

ЗА ТИХ, ЯКІ ЗРАНЕНІ В ЛЮБОВІ, ЩОБ ЧЕРЕЗ ДІВУ 
МАРІЮ ВІДЧУЛИ БОЖУ ЛЮБОВ.  



З великою вдячністю ми відзначи-
ли 32-гу річницю явлінь між нами Діви 
Марії. Цими днями ми бачили групи па-
ломників з усього світу. Багато з них 
пришли пішки, босоніж. «У Меджугор’ї 

на нас постійно чекає небесна Мати», 
«Тут ми почуваємо себе, як вдома у 
мами» - говорять люди. Ми часто спосте-
рігаємо зворушливі сцени, коли на колі-
нах, зі сльозами на очах діти звіряються 
своїй Мамі. Вона знає, як нам зарадити, 
виховує нас, готує на дорогу у світ. Від-
критися на Її материнську любов рівноз-
начно перемозі. Її ласкава присутність 

стала оазою в пустині теперішнього 
світу. 

Під час відкриття року віри 
святіший отець Бенедикт XVI говорив 

про те, як поширюється порожнеча. 
«Останніми десятиліттями  процвітає 
якесь духовне «спустошення». Нам треба 
вийти з цієї пустки, з цієї пустелі, і тоді 
знову зможемо віднайти радість з віри, 

її життєву необхідність для нас, 
чоловіків і жінок. В пустині 
відкриваємо вартість того, що є для нас 
життєдайним». 

У школі Марії Її послання - це те 
найважливіше, що маємо брати в доро-
гу, як робили колись Ісусові учні, коли 
Господь посилав їх у світ. Марія не за-
лишає нас для Себе, Вона веде нас до 
Ісуса. Візіонери говорять: «Одного разу 
Богородиця сказала нам: «якби вам до-
велося вибирати, йти на Літургію чи на 
об’явлення, - не йдіть за Мною, ідіть за 

Ісусом. Віддайтеся 
Йому, на Нього 
відкрийтеся.» 
 Марія вже в 
перші дні на по-
ч а тк у  яв л і н ь 

повідомила, чому 
приходить: «Бог 
посилає мене ска-
зати вам, що Він 
існує. Я приходжу 
допомогти вам 
повернутись до 
Нього, бо самі ви 
не можете цього 
зробити.» І сьогод-
ні Богородиця обі-
цяє нам, що в Її 
Н е п о р о ч н о м у 
серці знайдемо 
Ісуса: «Він дасть 
вам свій мир і 
л ю б о в ,  я к і 
живлять кожного 
з вас.» Це наспра-
вді відбувається у 
Меджугор’ї. Тут за 
посередництвом 

МАТЕРИНСЬКА ЛЮБОВ ДІВИ МАРІЇ 
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...в Меджугорії нас постійно чекає  
наша Небесна мати... 



Діви Марії знаходимо Ісуса. 
 «Я ваша Мати і не можу покинути 

вас самих, заблуканих та у гріху.» - і 
сьогодні наполегливо повторює нам 
свою умову. Хто полічить, скільки ожило 
зранених сердець, коли відкрилися і 
прийняли Її материнську любов. Вона 
приходить нам на допомогу, коли з до-
вір’ям говоримо з Нею, молячись Роза-
рій. «Розарій, діточки, Мені особливо 
любий. Відкривайте Мені свої серця в 
молитві Розарію, і Я зможу вам допомо-
гти.» (25. 08. 1997) «Я Мати, і Я всіх вас 
люблю. І в ті хвилини, коли вам буває 
тяжко, нічого не бійтеся! Бо Я люблю 
вас навіть тоді, коли ви віддаляєтеся від 
Мене і Мого Сина Ісуса“ (24. 05. 1984) «Я 
не втомлюся закликати вас, любі діти, 
навіть тоді, коли ви будете далеко від 
Мого Серця. Я – Мати, і хоча вболіваю 
за кожне заблукане дитя, легко прощаю 
і радію кожній дитині, що повернулася 
до Мене.“ (14. 11. 1985). 

В присутності Марії, живучи за Її 
посланнями, нам відкриваються очі і ми 
починаємо бачити те, чого раніше не 
помічали. Знаходимо втрачену віру, 
мир, надію, відповіді на запитання. Але 
в першу чергу відчуваємо Божу любов. 
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Повернувшись додому, бачимо все в 
іншому світлі. Коли житимемо за 
посланнями Богородиці, станемо подіб-
ними до Неї, зможемо Їй допомагати. 

 
Помолімось: Маріє, дякуємо Тобі 

за материнську любов, якою ніжно нас 
огортаєш та даруєш Ісусові. І сьогодні 
цілковито віддаємось Тобі, Твоєму 
Непорочному серцю посвячуємо себе і 
все, що нам ввірене. Хочемо бути Твоїми 
любими дітьми. Дякуємо Тобі, що 
довіряєш нам, що покликала до своєї 
школи. Хочемо проживати наше земне 
життя у Твоєму серці, щоб через Тебе 
здійснилися Божі плани спасіння. Допо-
можи нам, Маріє, вірно жити за Твоїми 
посланнями, бути витривалими аж до 
кінця. Амінь. 

Тереза Гажіова 

 
 ...Хто полічить, скільки ожило  

зранених сердець,  
коли відкрилися і прийняли  

Її материнську любов...  

МОЛИТВА ПРИСВЯТИ  

НЕПОРОЧНОМУ СЕРЦЮ ДІВИ МАРІЇ 

О, Пречисте Серце Марії, повне доброти,  

яви нам Свою любов. Нехай полум’я Твого Серця, о Маріє,  
зійде на все людство. Ми так любимо Тебе!  

Наповни наші серця істинною любов’ю, щоби ми прагнули Тебе.  

О, Маріє, лагідна і смиренна серцем, згадуй нас,  

коли ми впадаємо в гріх.  

Ти знаєш, що всі люди грішать.  

О дай, щоби ми через Твоє Пречисте і Материнське Серце  

були зцілені від усякої немочі духа.  

Зроби нас здатними завжди споглядати доброту Твого  

Материнського Серця, і дай,  

щоб через Його полум’я ми навернулись.  



   ЛЮБОВ БОГОРОДИЦІ... 

...Як мати Я з вами для того, 
щоб своєю любов'ю, 

молитвою і прикладом, Я 
могла допомогти вам стати 

насінням майбутнього, 

насінням, яке виросте в 

стійке дерево і яке 
поширить свої гілки по 

всьому світі... 

(2 грудня 2011)  

...Сьогодні хочу дати вам 
Свою любов. Ви не знаєте, 

дорогі діти, яка велика Моя 
любов і не знаєте, як її 
прийняти. По-різному хочу 
вам її виявити, але її, дорогі 

діти, ви не визнаєте. Ви не 
приймаєте Моїх слів серцем, 
тому не можете зрозуміти 
Мою любов. Дорогі діти, 

прийміть Мене в своє 
життя, і тоді ви  
зможете зрозуміти все,  

що вам говорю і до чого вас 
закликаю. ... 

(22 травня 1986) 
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...Закликаю вас, бо вас 
потребую. Прийміть місію і 

не бійтеся, Я зміцню вас. 
Наповню вас Своєю 

благодаттю. Своєю любов'ю 
Я захищу вас від злого духа. 

Своєю присутністю утішу 
вас у важкі хвилини.     

Дякую вам за                   
ваші відкриті серця...  

(2 вересня 2012) 

...Дайте Мені своє життя і 
повністю Мені посвятіться, 

щоб могла допомогти вам 
прийняти Мою материнську 
любов і любов Мого Сина до 
вас… 

(25 грудня 2012) 

...Моя любов шукає вашої - 
досконалою і безумовної 

любові, яка не залишить вас 
колишніми, але буде 
змінювати і вчити вас 
довіри Моєму Синові.… 

(2 червня 2009)   

http://www.msscc.rehola.sk/gaetano-errico/rozsirovanie-ucty-najsvatejsich-
srdc/  

...Діти Мої, не бійтеся відкрити Мені свої серця. Материнською 
любов’ю, Я покажу вам те, чого очікую від кожного з вас, чого Я 

очікую від Моїх апостолів. Ходіть зі Мною... 
(Щорічне об’явлення візіонерці Мір’яні,18 березня 2011) 

http://www.msscc.rehola.sk/gaetano-errico/rozsirovanie-ucty-najsvatejsich-srdc/
http://www.msscc.rehola.sk/gaetano-errico/rozsirovanie-ucty-najsvatejsich-srdc/


„„„ВВВ   ШКОЛІШКОЛІШКОЛІ   ЛЮБОВІЛЮБОВІЛЮБОВІ“““   

З любов’ю шлях до Бога є легшим 

„Дорогі діти! Радійте зі Мною! Моє Серце радіє Ісусом і 
сьогодні Я прагну дати Його вам. Дорогі діти, Я хочу, щоб 

кожен з вас відкрив своє серце для Ісуса, а Я принесу Його 

вам з любов’ю. Дорогі діти, прагну, щоб Ісус вас 

перемінював, навчав і оберігав. Сьогодні особливо молюся за 
кожного з вас та жертвую всіх Богові, щоб Він проявився у 

вас. Закликаю вас до щирої молитви серцем, щоби кожна 

ваша молитва стала зустріччю з Богом. Поставте Бога на 

перше місце—і в своїй праці, і в щоденному житті. Сьогодні 

Я закликаю вас з відповідальністю послухати Мене і 
виконувати те, до чого Я вас закликаю. Дякую, що 

відповіли на Мій заклик”.            (25 грудня 1987р.) 

Славко Барбаріч, OFM 

Ось і Різдво. Радість – в кожному серці. 

Це свято, коли серця легше відкривається Богу 

і людям. Гарячі серця стають ще гарячішими, 

а багато холодних сердець стають теплішими. 
Бог приходить до людей, як дитина простої 

матері. Це стає причиною для зміни поведінки 

людей, яка, іноді, на жаль, триває дуже 

коротко. Марія молиться, щоб Бог проявив 

Себе в нас і ми прийняли Його з любов’ю, бо 

Вона з любов’ю пропонує Його. Це не важко у 
період Різдва, коли легше молитися з радістю і 

молитва дійсно стає зустріччю з Богом. 

Однак, Різдво приходить лише раз в 

рік. Тому Марія закликає нас ставити Бога на 

перше місце кожного дня. Це означає відрек-
тися від усього, що заважає нам у звичайному 

житті, щоб Бог міг зайняти перше місце в 

наших думках, словах і вчинках. Бог –

доступний, тому що Він прийшов, як дитина. 

Він зрозумілий, оскільки Він простий, Його 

можна прийняти, тому що Він приймає. Бог 
стає життям, дорогою, правдою і світлом. 

Тому потрібно з великою радістю та 

серйозністю приймати і слухати Його. 

Богородиця запрошує нас до радості. Основою 

для Її людської радості є присутність Ісуса 
Христа, якому Вона відкрила Своє серце з 

любов’ю. Вона знає умови для радості. Тому 

Вона закликає нас відкритися Їй. Марія 

прийняла Ісуса, як дар від Бога. Бог дав Себе 

Їй з любов’ю, щоб Вона відчула Його повноту. 

Марія дарує нам Ісуса, бажаючи збагатити 
наше життя подібно до того, як Її власне 

життя була збагачена прийняттям Божого 

запрошення. 

Той, хто приймає Бога, приймає Його 

не тому що він добрий, але для того, щоб стати 

добрим. Бог не чекає поки ми змінимо своє 

життя, але приходить, як тільки ми відкриває-

мося, щоб допомогти нам змінити наше жит-
тя. Він не приходить, тому що ми знаємо все, 

а скоріше, щоб навчити і вести нас. І той, хто 

дозволить себе вчити і вести, потрапить в най-

кращу школу, в якій придбає найглибшу муд-

рість і найкращий дар - любов. Різдвяна ра-

дість короткочасна, і це пов'язано з тим 
шляхом, який проходить людина. На цьому 

шляху зло перешкоджає нашій подорожі з 

Богом, котрий став супутником на цьому 

шляху та в наших стражданнях. Супутницею і 

спів страждальницею стає і Марія. На Різдво 
ми збагачуємося найкращим товариством, що 

може бути запропоноване людині – Ісус та 

Марія. Почати подорож з ними, означає бути 

на шляху любові і миру. 

А в тій стороні були пастухи, які пиль-
нували на полі, і нічної пори вартували 
отару свою. Аж ось Ангол Господній 
з'явивсь коло них, і слава Господня осяяла 
їх. І вони перестрашились страхом 

великим… Та Ангол промовив до них: Не 
лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість 
велику, що станеться людям усім. Бо 
сьогодні в Давидовім місті народився для 
вас Спаситель, Який є Христос Господь. А 
ось вам ознака: Дитину сповиту ви 
знайдете, що в яслах лежатиме. І ось 
раптом з'явилася з Анголом сила велика 
небесного війська, що Бога хвалили й 
казали: Слава Богу на висоті, і на землі 
мир, у людях добра воля! (Лк. 2, 8-14) 
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Стаття про Церкву також повністю 
залежить від попередньої - про Святого 
Духа. Справді, показавши, що Святий 
Дух є джерелом і подателем усілякої свя-
тості, ми визнаємо тепер, що саме Він 
дав Церкві святість. За висловом Отців, 
Церква — місце, де процвітає Дух.  

Предвічний Отець вільним і таєм-
ничим рішенням Своєї мудрості і доброти 
створив усесвіт; Він вирішив підняти лю-
дей до участі в Божественному житті, до 
якого Він закликає всіх людей у Своєму 
Синові. Усіх, хто вірує в Христа, Отець 
закликав утворити Святу Церкву. Ця 
Божа родина створюється і здійснюється 
поступово, упродовж етапів людської 
історії, відповідно до рішень Отця: отож, 
Церква була заповідана у прообразах від 
початку світу; вона була чудесно 
приготовлена в історії народу Ізраїля і в 
Старому Завіті; врешті, вона була засно-
вана в останніх часах і об'явлена через 
вилиття Святого Духа і при кінці світу 
осягне своє завершення у славі. Бог 

ВИЗНАННЯ ВІРИ... 

РІК ВІРИ 

створив світ, щоб він мав співпричастя в 
Його Божественному житті, співпричастя, 
яке здійснюється через «скликання» людей 
у Христі, а це «скликання» є Церквою. 
Церква є метою усього, і навіть скорботні 
події, такі, як падіння ангелів і гріх люди-
ни, були допущені Богом тільки для того, 
щоб дати Йому нагоду і спосіб розгорнути 
силу Його правиці, усю міру любові, яку 
Він хотів дати світові. Збирання Божого 
Народу починається від моменту, коли 
гріх зруйнував єдність людей з Богом і єд-
ність людей між собою. Скликання Церк-
ви стало, так би мовити, відповіддю Бога 
на хаос, спричинений гріхом.  

Синові належало здійснити в пов-
ноті часів Задум спасіння, усталений От-
цем, - це і є мотивом Його місії. Господь 
Ісус поклав початок Своїй Церкві, пропо-
відуючи Добру Новину, тобто прихід 
Царства Божого, обіцяного від віків у 
Писанні». Щоб виконати волю Отця, 
Христос встановив Царство Небесне на 
землі. Церква є Царство Христа, вже 

С В І Т Л О  М А Р І Ї |  2 0 1 3 / 0 7  | 8 |   

  

ВІРУЮ В БОГА, ОТЦЯ ВВІРУЮ В БОГА, ОТЦЯ ВСЕМОГУТНЬОГОСЕМОГУТНЬОГО, ,   

ТВОРЦЯ НЕБА І ЗЕМЛІТВОРЦЯ НЕБА І ЗЕМЛІ, , І В ЄДИНОГО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА І В ЄДИНОГО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА 

ХРИСТАХРИСТА, ,   

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. .   



присутнє таїнственно. Господь Ісус надав 
Своїй спільноті такої структури, яка три-
ватиме до повного завершення Царства. 
Насамперед Він вибрав Дванадцятьох 
апостолів на чолі з Петром. Початок і зрос-
тання Церкви позначені кров'ю і водою, 
що витікають з боку розп'ятого Ісуса. Бо 
саме з боку Христа, що вмирає на хресті, 
народилося прекрасне таїнство всієї 
Церкви. Як Єва була утворена з ребра 
сплячого Адама, так Церква народилася з 
пробитого серця Христового, що вмер на 
Хресті. 

Коли була завершена справа, яку 
Отець доручив Синові вчинити на землі, у 
день П'ятдесятниці Дух Святий був зісла-
ний, щоб безперервно освячувати Церкву. 
Тоді Церква явилася відкрито перед усіма 
і почалося поширення Євангелія через 
проповідування. Від самого початку Ісус 
залучив Своїх учнів до Свого життя; Він 
об'явив їм таїнство Царства Божого; Він 
зробив їх учасниками у Своїй місії, у Своїй 
радості і Своїх стражданнях. Ісус говорить 
про ще більш інтимну спільність між Ним і 
тими, хто піде за Ним: «У Мені перебувай-
те - а Я у вас... Я - виноградина, ви - гіл-
ки» (Ів. 15,4-5). І Він заповідає таємниче і 
дійсне єднання Його тіла і нашого: «Хто 
споживає Тіло Моє і Кров Мою п'є, той у 
Мені перебуває, а Я - в ньому» (Ів. 6,56). Чи 

то надзвичайні, чи то прості і скромні, - 
харизми є дарами Святого Духа, які пря-
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мо чи посередньо мають церковне приз-
начення, бо вони уділені для будування 
Церкви, для добра людей і відповідають 
потребам світу. 

Харизми треба з вдячністю прий-
мати тим, хто їх отримує, а також усім 
членам Церкви. Вони справді є надзви-
чайним багатством благодаті для апос-
тольської живучості і святості всього 
Христового Тіла; але за тієї умови, що 
йдеться про дари, які правдиво походять 
від Святого Духа і використовуються в 
повній відповідності з автентичними спо-
нуками - цього ж Духа, тобто в любові, 
яка є істинною мірою харизм. 

Є одна Церква Христова, яку ми 
сповідаємо в Символі віри єдиною, свя-
тою, вселенською й апостольською. Ці чо-
тири прикмети, нероздільно пов'язані між 
собою, визначають головні риси Церкви 
та її місії. Вона їх не має сама від себе; це 
Христос через Святого Духа робить Свою 
Церкву єдиною, Святою, Католицькою та 
Апостольською і кличе її до здійснення 
кожної з цих прикмет. 

Церква є одна з огляду на своє дже-
рело. Найвищим взірцем і головною 
причиною цього таїнства є єдність одного 
Бога Отця і Сина у Святім Дусі в Особах 
Трійці.  

Від початку ця одна Церква постає, 
однак, у великій різноманітності, яка по-
ходить водночас із різноманітності Божих 

дарів і численності тих, 
що їх приймають. У 
єдності Божого Народу 
зібрані різні народи і 
культури. Між членами 
Церкви існує різноманіт-
ність дарів, завдань, 
умов і способів життя; у 
церковній спільноті 
законно існують окремі 
(помісні) Церкви, що 
мають свої  власні 
традиції.  
 Церква сповідується 
вірою незмінно святою. 
Бо Христос, Син Божий, 
Якого з Отцем і Духом ве-
личаємо як «Єдин Свят», 

http://petrczernek.files.wordpress.com/2013/02/vatikc3a1n-nc3a1mc49bstc3ad-sv-petra-c599c3adm-itc3a1lie.jpg  
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Хочу з любов'ю та усім серцем 
передати вам послання, яке Пречиста 

Діва за моїм посередництвом дає усім 
нам. Головні доручення, котрі Діва Марія 

дає нам усім, - це молитва, навернення, 
піст, покаяння і мир. Пречиста Діва 

пропонує нам щодня молитися всі 
частини вервиці, а в середу й п’ятницю 

постити на хлібі й воді, а найважливіше, 
чого від нас вимагає –міцної віри.  

Коли Діва Марія говорить нам, щоб 
ми молилися, вона не вимагає, щоб 

молилися лише на словах, але щоденно 

відкривали своє серце, щоб молитва була 
дійсно радістю. Каже, перед тим, як 

почнете молитися, відкиньте всі думки, 
які вам заважають, і починайте з одним 

«Отче наш». Моліться до свого великого 
Отця, який є на небесах, який повний  

полюбив Церкву як Свою Наречену, від-
дав Себе за неї, щоб її освятити, приєднав 
її до Себе як Своє Тіло і щедро наповнив її 
даром Святого Духа на славу Божу. Отже, 
Церква - це «святий Божий Народ», а її 
члени називаються «святими». Усі діла 
Церкви прямують До своєї мети - до 
освячення людей у Христі і прославляння 
Бога.  

Слово «католицький» означає 
«загальний» у значенні «всеохопний» або 
«цілісний». Церква є католицькою у 
двоякому значенні. Вона католицька, бо в 
ній присутній Христос. Вона католицька, 
бо післана Христом до всього людського 
роду  

Церква є Апостольською, бо засно-
вана на апостолах, і це - у потрійному 
значенні:– вона була і залишається побу-
дованою на підвалині апостолів, свідків, 
вибраних і посланих на виконання місії 
Самим Христом; – вона зберігає і передає 
з допомогою Святого Духа, що живе в ній, 
вчення, святу спадщину, здорові слова, 
почуті від апостолів;– апостоли 
продовжують навчати, освячувати й 

керувати нею аж до повернення Христа 
завдяки своїм спадкоємцям у пастирській 
місії - тобто колегії єпископів, якій 
допомагають священики в єдності з 
Наступником Петра, Найвищим Пастирем 
Церкви.  

Після визнання віри у «святу като-
лицьку Церкву» Апостольський Символ 
віри сповідує віру в «сопричасті святих». 
Цей член Символу віри певним чином 
пояснює попередній: «Що ж таке Церква, 
як не згромадження всіх святих?» 
Сопричастя святих - це якраз і є Церква. 

Вираз «сопричастя святих» має, 
таким чином, два значення: спільність у 
святих речах і спільність між святими 
особами. 

Д я к у й м о  Б о г ов і  з а  ц е й 
незаслужений дар бути членом Церкви і 
просімо Його про невпинну її охорону. 

   

Уклала Марія Сакмарова  

Джерела: 

 Святе Письмо 

 Катехизм Католицької Церкви 

ВІЦКА ІВАНКОВИЧ 
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того, що їм найдорожче. Здоровим 

людям, котрі кажуть, що не можуть 
постити, бо їх голова болить чи погано 

почуваються, Богородиця каже, якщо ми 
постимо з любові до Ісуса і до неї, тоді не 

буде жодних труднощів. Єдине, чого 

бракує – це нашої твердої волі.  

Пречиста Діва закликає нас до 

цілковитого навернення: «Дорогі діти, 
коли ви у проблемах, труднощах, 
невигодах, всі ви думаєте, що Ісус і я 
далеко від вас. Але, - каже Марія, - ми 
завжди поруч з вами, лише відкрийте 
ваші серця, щоб могли нас пізнати 
серцем і щоб могли усвідомити, як 
сильно ми вас любимо!» 

Богородиця просить, щоб ми 

відрікалися того, що нам наймиліше, а їй 
було б особливо приємно, щоб ми 

відреклися гріха, щоб не грішили більше. 
Каже: «Даю вам свій мир і свою любов», 
щоб ми могли їх віднести до наших 
родин, дати нашим знайомим біля нас. 

Для цього дає нам своє благословення і 
молиться за всіх нас. 

Каже, що їй в особливий спосіб 

було б приємно, коли б у наших сім'ях, у 
наших спільнотах відновилася молитва 

на вервиці, щоб батьки молилися разом з 
дітьми і діти з батьками, щоб сатана 

дійсно нічого не міг нам зробити. 
Пречиста Діва визнає, наскільки сатана 

сильний і наc у всьому бажає знищити. 
Тому вимагає від нас зміцнити наші 

молитви, аби ми своїми молитвами могли 
його віддалити від себе якнайдалі, щоб 

нам нічого не міг вчинити. Діва Марія 

говорить: «Найкраще можете це зробити 
з вервицею в руці. Це найміцніша зброя 
проти сатани». Тому Пречиста Діва 
рекомендує завжди мати при собі щось 

посвячене, хрестик чи медалик, один 
маленький знак, з яким легше могли б 

захиститися від сатани.  

Богородиця радить, щоб Святу 

Літургію ми поставили на перше місце, 
каже, що це найважливіша і найсвятіша 

хвилина, що в цій хвилині приходить 

живий Ісус і ми Його приймаємо до свого 

безмежної любові, який нас так сильно 
любить. У цій хвилині представте Йому 

всі свої бажання, всі свої труднощі, 
нехай Він вчинить так, як найкраще, 

нехай буде Його воля, а не наша. 
Наступного дня молімося «Богородице 
Діво» як до нашої великої Матері, котру 
бачимо очима нашого серця, котра 

завжди біля нас і котра нас дуже любить. 

Післязавтра будемо молитися «Слава 
Отцю», давати хвалу своєму Отцеві і 

дякувати за все, що нам дає, і добре, і не 
дуже добре, щоб уміли однаково 

приймати усе, що приходить від Нього. 
Таким чином, день за днем будемо 

відкривати своє серце і роздумувати над 
кожним словом, яке вимовляємо, щоб 

бачити значення тих слів для нас і за 

ними жити. 

Пречиста Діва показала це на 

одному прекрасному прикладі. Каже, всі 
ви у своїх родинах маєте горщик з 

квіткою. Якщо кожного дня цю квітку 
поливатимете двома-трьома краплями 

води, побачите, як вона росте, 
розвивається і врешті з'явиться 

прекрасна троянда. Так і з нашим 
серцем. Якщо кожного дня до свого 

серця вкладаємо два-три слова молитви, 
воно росте, розвивається і дає цвіт. А 

коли два-три дні до вазонка не 

доливаємо води, бачимо як цвіт зникає, 
мов ніколи його і не було. Пречиста Діва 

каже, що часто, коли приходить час на 
молитву, ми думаємо: я змучений, 

помолюсь завтра! Прийде завтра і 
післязавтра, і так з кожним днем свою 

молитву віддаляємо від себе, а до нашого 
серця входить все, що приходить з лихої 

сторони. Пречиста Діва каже, як квітка 
не може жити без води, так і ми не 

можемо жити без Божого милосердя. І 
каже, що молитву серця ніколи не можна 

вивчити чи її навчитися. Молитвою 

серця можемо лише жити, з дня на день 
робити крок вперед. 

Коли Діва Марія пропонує піст, то 
від хворих осіб не вимагає посту на хлібі 

й воді, але щоб в цей день відреклися 
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МЕДЖУГОР’Є Запрошуємо вас на: 
 18-ий Міжнародний семінар для священиків 
  з 8-го по 13 липня 2013 р.  
 
 24-ий Міжнародний фестиваль для молоді МЛАДІФЕСТ 
  з 1-го по 6 серпня 2013 р.  

Контакти координаторів:  
 

 

серця. Тому Пречиста Діва вимагає в 
особливий спосіб підготуватися до цієї 

хвилини, щоб Ісуса якомога достойніше і 
з любов'ю могли прийняти. 

Пречиста Діва рекомендує святу 
сповідь щомісяця, і за потребою - як 

кожна людина відчуває. Каже: «Не 
розумійте сповідь як звільнення від гріхів, 
а після сповіді далі живете по-старому», 
але ми повинні змінюватися, щоб бути 

новими людьми, і маємо просити у 

священика поради, щоб він нам показав, 
як зробити крок вперед.  

В особливий спосіб Діва Марія 
хвилюється за усю молодь в світі. Каже, 

що молодь знаходиться у надзвичайно 
важкому стані і ми їй можемо допомогти 

тільки нашою любов'ю і молитвою серця. 
І каже: «Дорога молоде, те, що вам 

сьогоднішній світ пропонує, все є 
тимчасовим». Сатана використовує 

кожну вільну хвилину для себе, а 
сьогодні найчастіше це робить з 

молоддю, бо бажає зруйнувати наші сім'ї.  

Пречиста Діва каже: «Дорогі діти, 
цей час є часом великого милосердя». 
Бажає, щоб ми відновили в серці її 

послання і почали ними жити.  

Хочу сказати вам: сьогодні 

ввечері, коли Пречиста Діва прийде під 
час об'явлення, я представлю всіх вас, 

всі ваші сім'ї і буду молитися за вас. І 
нехай Цариця миру всіх вас 

поблагословить своїм миром і любов'ю. 
Будьмо з’єднані в молитві, я буду 

молитися за вас, а ви час від часу 

згадайте і нас.  

МОЛИМОСЯ ЗА СВЯЩЕННИКІВ 

Запрошуємо вас створити молитовну групу “Маргаритка”! Завдання цієї моли-
товної групи — кожен день тижня молитися за конкретного священика за своїм 

вибором.  

Контакти і більш докладну інформацію ви можете знайти на сайті                           

http://www.margaretka.org.pl/ru 
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Більш детальна інформація на сайті: http://www.medjugorje.com.ua/ 

Олександр Віктор  

 

+38 (066) 005 35 50 
+38 (067) 799 72 95 

о.Михайло Добровольський 

 

+38 (097)524 42 60 
+38 (095)948 32 72 

Ігор Прокопишин  

 

+38 (098) 000 33 55 
+38 (066) 480 66 33 
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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,  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  



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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Якщо ви бажаєте фінансово підтримати місію “Світло Марії”, можете 
переказати свій внесок на рахунок:  

№ 33 2025 6607; код: 3100; назва: Volksbank Slovensko, 
a. s.; IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX  

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

