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„Дорогі діти!  

І сьогодні Всевишній дає Мені благодать, бути з вами і вести вас 

до навернення. Кожного дня Я сію і закликаю вас до навернення, 

щоб ви були молитвою, миром, любов’ю, зерном, яке вмираючи 

приносить стократний плід. Дорогі діти, не хочу, щоб ви каялися 

за все те, що могли, а не хотіли. Тому, діточки, скажіть знову з 

ентузіазмом: «Хочу бути знаменням для інших». Дякую, що 

відповіли на Мій заклик.”  

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 

25 серпня 2013, Меджугор’є 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 

2 вересня 2013, Меджугор’є 

„Дорогі діти!  

Всіх вас люблю. Всі ви, усі Мої діти, всі ви – в Моєму Серці. Усім 

вам належить Моя материнська любов, і всіх вас хочу вести до 

пізнавання Божої радості. Тому закликаю вас. Потребую покірних 

апостолів, які з відкритим серцем приймуть Боже Слово і 

допоможуть іншим, через Боже Слово збагнути сенс свого життя. 

Щоб ви могли це, діти Мої, маєте через молитву і піст навчитися 

слухати серцем і коритися. Маєте навчитися відкидати від себе 

все, що віддаляє вас від Божого Слова і прагнути лише того, що 

вас до Нього наближує. Не бійтеся. Я тут. Ви не самі. Прошу 

Святого Духа, щоб обновив і укріпив вас. Прошу Святого Духа, 

щоби ви, допомагаючи іншим, зцілювалися і самі. Прошу Його, щоб 

через Нього ви були Божими дітьми і Моїми апостолами.» 

З великою стурбованістю Богородиця сказала: «Задля Ісуса, задля 

Мого Сина, любіть тих, кого Він покликав і прагніть благословення 

тих рук, які Він освятив. Не дозвольте запанувати злу. Знову 

повторюю, лише з вашими пастирями Моє серце переможе. Не 

дозвольте злу відділити вас від ваших пастирів. Дякую вам.” 



ХОЧУ БУТИ ЗНАМЕННЯМ ДЛЯ ІНШИХ  

Пречиста Діва Марія і цим послан-

ням знову відвідує, заохочує і закликає 
своїх дітей. 

П р о с т и м и  с л о в а м и  В о н а 

звертається до сердець, які готові   
вислухати Її послання, відгукуючись по 
всьому світі. Богородиця говорить 

євангельські слова з материнським 
серцем. Це перші слова Ісуса і заклик: 

«Сповнився час, і Царство Боже    
близько; покайтеся і вірте в 
Євангеліє» (Мк 1, 15). Євангелист   

Марко своє Євангеліє починає 
проповіддю Івана Хрестителя. Іван – 

той, який вказав на Агнця Божого. Він 

приготував дорогу  для І суса.           

Знаменно, що Діва Марія в Меджугор’ї 
об’явилась на свято св. Івана          

Хрестителя, 24 червня 1981 року. 
Сьогодні Пречиста Діва знову вказує 
нам на Спасителя. Вона нагадує нам 

те, що вже сказано. Говорить до нас, 
бо знає, що людина забудькувата. Ми 
забуваємо і викидаємо з розуму і серця 

вічні істини. 
У словах Богородиці чуємо відгомін 

слів св. Івана Хрестителя, основною 
турботою якого було вказати на того, 
хто насправді може визволити і      

спасти. Іван Хреститель прекрасно 
знав  І су са .   

Перше його 
знайомство з 
Ісусом відбулось 

під час зустрічі 
М а р і ї  т а 
Єлизавети, ко-

ли, перебуваючи 
ще немовлям у 

лоні, здригнувся 
від радості. Ціле 
життя  І ван 

малів, а Ісус 
зростав. І це для 
І в а н а  б у л о 

н а й б і л ь ш о ю  
честю і нагоро-

дою. Це ціль і 
нашого життя. 
Служити іншим. 

Коли істинно 
служимо іншим, 

можемо пізнати 
себе. Служіння 
і н ш и м  і 

самовідречення 
– це наша 
в і д п о в і д ь 

Богові, який 
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РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

 

 

 

...Іншим можемо дати тільки те, що самі 

маємо в серці... 



нам подарував життя. Бог створив усе 

з любов’ю. А нашою відповіддю на   
Його творіння є любов. Іншим можемо 

дати тільки те, що маємо в серці. А 
серце – це найбагатше царство і скарб, 
яким володіємо. Якщо відчуваємо себе 

порожніми і убогими, то маємо      
джерело, з якого можемо вдовольнити 
свій голод і спрагу. До цього джерела 

веде нас Небесна Мати. Вона не 
показує пальцем на наші рани і наше 

минуле. Так робить злий дух. Тому    
вона говорить нам: Я не хочу, щоб вам 
довелося каятись за все, що ви могли 
зробити, та не захотіли. Мати звертає 
наш погляд на прекрасну майбутність 

з Богом, яка може процвітати. Тому 
немає різниці, ким ти був до цього, не 
має значення твоє минуле чи гріхи, 

сьогодн і  Бог  дає  можлив ість 
підвестися і визволитись.  

Дорога до нашого визволення і 
радості веде через служіння і 
самовідречення. Найбільший ворог 

радості – не страждання, а егоїзм і 
гріх. Якщо хтось є самолюбцем і думає 

тільки про себе, то інші скоро           
побачать, який він насправді, як 
працює і як поводиться стосовно     

людей і речей. Хто не має зв’язку з   
Богом, той не має в собі життя і 
всередині мертвий. Така людина не 
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буде уважною і турботливою з іншими, 

не буде такою і в інших речах, менш 
важливих. 

Стати знаком для інших можемо 
тільки тоді, коли справді зустрінемося 
з Богом в молитві. Молитва чинить  

наше життя справжнім. У молитві не 
можемо сховатися. Вона є дорогою до 
зустрічі з Богом. Після цієї зустрічі  

можемо іти до інших і свідчити їм про 
чудесні Божі діла, які й сьогодні 

відбуваються у людських серцях. 

Молитва: Діво Маріє, ми вдячні 
Тобі за кожне слово, з яким  
звертаєшся до нас. Дякуємо Тобі за 
Твоє материнське серце, яке не 
перестає любити своїх дітей. Мо-
лись з нами, Діво Маріє, як Ти моли-
лася разом з апостолами, очікуючи 
Ісусової обіцянки – Святого Духа. 
Хочемо ходити дорогою, якою ходи-
ла Ти, - .дорогою скромності, сми-
рення і простоти. Навчи нас, Діво 
Маріє, у своєму серці носити, берег-
ти і роздумувати про всі діла, які й 
сьогодні Бог творить у людських 
життях. Випроси нам милість, 

щоб ми могли пізнати невидиму Бо-
жу руку, яка водить нас, і Його сер-
це, яке так прагне наших сердець. 
Амінь. 

о.Любо Куртовіч 

 

Наша спільна молитовна зустріч відбудеться  

в суботу, 7. 09. 2013 
 

Цього місяця будемо молитися за  
 

МИР У СВІТІ  



З великої Божої доброти Марія і 

сьогодні приходить до нас з новим за-
кликом до навернення. Її присутність, 
послання є величезним, неоціненним 

даром. Все, що відбувається у Меджуго-
р’ї, ми завдячуємо Її ласкавій присутно-
сті. Дослівно щосекунди тут стаються 

чудесні випадки. У посланні від 2 серп-
ня Богородиця говорить нам: “Дорогі 
діти, якби ви з довір’ям відкрили Мені 
ваші серця, ви усе б зрозуміли. Ви б зба-
гнули, з якою великою любов’ю Я кличу 
вас, з якою великою любов’ю прагну вас 
перемінити.” 

У своєму Непорочному серці Вона 

перемінює нас на покірних, малень-

ких, услужливих, як Вона сама. Гово-
рить нам до цього часу: “Кожного дня 
засіваю і кличу вас до навернення, щоб 
ви стали молитвою, миром, любов’ю, 
зерном, яке, відмираючи, приносить 
стократні плоди.” Коли посвячуємо 
себе Марії, Вона у наших серцях засі-

ває свої чесноти: покору, любов, ніж-
ність, усю небесну доброту. І тоді ми 
відчуваємо ще більше бажання дарува-

ти себе, служити, допомагати Їй. У Її 
серці наше серце стає добрим ґрунтом. 

Сьогоднішнє послання Пречистої 
Діви нагадує нам євангельську притчу 

БУДЬТЕ МОЛИТВОЮ, МИРОМ, ЛЮБОВ’Ю, ЗЕРНОМ... 
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...Ісус вчив своїх учнів служити та вибирати останні місця; 

цього вчить нас і Марія... 



про сіяча. 

“От вийшов сіяч сіяти. І коли він сі-
яв, деяке зерно впало край дороги, і 
прилетіло птаство і повидзьобувало 
його. Інше впало на ґрунт кам'янис-
тий, де не було землі багато, і зараз 
же проросло, бо земля була неглибока. 
Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не 
мало коріння, усохло. Інше впало на 
тернину, і вибуяла тернина й заглу-
шила його, Інше впало на добру землю 
і вродило одне в сто разів, друге в 
шістдесят, а інше в тридцять.” (Mт 
13:3 - 8) 

Марія - покірна Господня слуги-
ня. Цього Вона хоче навчити і нас, 

своїх дітей. Останнім часом Вона час-
то повторює візіонерові Іванові: «З ва-
ми хочу здійснювати свої плани миру». 
Це не означає, що ми якась «горда елі-
та», що хизується: ось я був у Меджуго-

р’ї і Марія мене покликала. В школі 
Марії, якщо хочеш бути прикладом для 
інших, стань меншим, покірним. Ісус 

вчив своїх учнів служити та вибирати 
останні місця; цього вчить нас і Марія. 

При Благовіщенні Вона відповіла на 
Божий заклик: “Ось я Господня слуги-
ня: нехай зо мною станеться по твоє-
му слову!” Марія подає нам взірець, як 
треба жити словами Ісуса з Євангелія 

на щодень. Тому і закликає нас почи-
нати свій день з розважання над Бо-
жим словом. Від Неї вчимося, як про-

живати це Слово протягом дня. 
Пригадуймо собі, як тихо, сми-

ренно Марія служила. Зі Святого пись-
ма, Житія святих, Її послань можемо 
більше дізнатися про Матір Божу. Упо-

дібнюймося до Марії. У молитві, коли 
покличемо Її молитися з нами; у мирі 
відчуваємо Її присутність; в радісному 

служінні, даруючи себе іншим, стаємо 
любов’ю і зерном, яке, умертвляючи 

свій комфорт, егоїзм, гордість, лінивс-
тво… стає стократним плодом. 

Іноді нас гризуть докори сумлін-
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ня, що не зробили чогось доброго, що 
мали б зробити. Далі знеохочуємось, 

стаємо пасивними, сумуємо; компенсу-
ючи цей стан, потрапляємо у різні за-
лежності. 

Ми просто не здатні дарувати се-
бе ближнім в любові кожної хвилини. 

Тоді Марія нас заохочує: “Любі діти, Я 
не хочу, щоб вам довелося каятись за 
все, що ви могли зробити, та не 
захотіли.” Вона вчить нас віддавати 
все минуле Божому милосердю, а все 

майбутнє – Божому провидінню; у лю-
бові проживати кожну хвилину, відда-
вати себе ближнім. Так, як про це на-

писано у листі апостола Павла до Фили-
п’ян: “забуваю те, що позаду, і змагаю-
ся до того, що попереду” (Флп 3, 13). 

Вправляймося у цих чеснотах ко-
жної хвилини нашого життя. Присвяті-

мо себе Марії і просімо Її, щоб навчила 
нас правильно розуміти і жити її пос-
ланнями. 

Помолімось: Маріє, дякуємо То-
бі за Твій приклад покірного 
життя. Даруй нам ласку полю-
бити Твоє смирення. Цілковито 

віддаємося Тобі, перемінюй нас 
у Своєму серці на малих, спраг-
лих у цю пору разом з Тобою 

здійснювати Божі плани. Твоє 
єдине прагнення – привести нас 
до глибокого зв’язку з Твоїм Си-
ном. Навчай нас цього, Маріє. 

Амінь. 

 

Тереза Гажіова 

 ...в радісному служінні,    

даруючи себе іншим, стаємо 
любов’ю і зерном, яке,        

вмираючи… стає стократним 

плодом... 



  ЗВАЖТЕСЯ... 

...Закликаю вас знову вирішити 
любити Бога понад усе.  

У цей час, коли панує дух  
споживацтва забувається, що 

означає любити і плекати 
справжні цінності,  

Я знову закликаю вас, дітки, 
поставте Бога на перше місце у 

вашому житті.  
Нехай сатана не спокушає вас 

матеріальними речами, але,  
діточки, виберіть Бога, який є 

свобода і любов ... 

(25 березня 1996)  

...Закликаю вас вибрати Бога,  
а Він захистить і покаже, що 

маєте робити та якою  
дорогою йти. Закликаю всіх, 

хто вже сказав Мені “так”,  
відновіть посвячення  

себе Моєму Синові Ісусу, Його  
Серцю та Мені, щоб ми могли 

ще більше використати вас,  
як знаряддя миру  

в цьому неспокійному світі.  
Меджуґор’є є знаком для всіх 

вас та закликом  
молитися та втілювати в 

життя дні благодаті,  
які Бог вам дає.  

Тому, дорогі діти, прийміть  
заклик до молитви з усією  

серйозністю.  
Я з вами і ваші страждання є 

Моїми стражданнями ... 

(25 квітня 1992) 
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...Нехай Свята Сповідь буде для 
вас першим кроком до навер-

нення, а потім, дорогі діти,  
зважтеся на святість.  

Почніть навертатися  
й осягайте святість уже нині, 

а не завтра.  
Мої діти, Я закликаю вас усіх 

на дорогу спасіння  
і бажаю показувати  

вам дорогу до Неба.  
Задля цього, діти, будьте  

Моїми і станьте зі Мною  
на дорогу святості... 

(25 листопада 1998) 

...Сьогодні закликаю вас усіх: 
зважтеся молитися в Моїх  

наміреннях.  
Дітки, закликаю вас, щоб ко-

жен з вас допоміг здійснити Мій 
план через цю парафію.  

Зараз вас, в особливий спосіб, 
діточки, закликаю зважитися 

йти дорогою святості.  
Тільки так ви будете  

близько Мене.  
Люблю вас і хочу привести всіх 

вас зі Мною у Рай … 

(25 квітня 1994)   

Zdroj: httpsmisaozivota.files.wordpress.com20120592.jpg 

...Господь нічого від вас не  
бажає, крім вашої  

відданості. Тому, дітоньки,  
серйозно рішіться на Бога, бо 

все інше є проминаючим.  
Лише Бог не проминає!  

Моліться, щоб ви відкрили  
велич і радість життя,  

яке Бог вам дає ... 

(25 травня 1989) 



„„„В ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІ“““   

Любов’ю подолати тимчасовість  

“Дорогі діти! І сьогодні закликаю вас до цілковитого 

віддання себе Богові. Ви, дорогі діти, не усвідомлюєте, якою 
сильною любов’ю любить вас Бог. Тому дозволяє Мені бути з 

вами, щоб вас навчала і допомогла знайти дорогу миру. Однак 

цієї дороги ви не можете знайти, якщо не молитеся. Тому, 

дорогі діти, залиште все та посвятіть час Богові і тоді Бог 

вас обдарує і благословить. Діточки! Не забувайте, що ваше 
життя є проминаючим, як весняна квітка, що сьогодні 

прекрасна, а завтра вже її немає. Тому моліться так, щоб 

ваша молитва, ваше віддання Богові стали дороговказом. 

Тоді ваше свідчення матиме цінність не лише для вас, але й 

для цілої вічності. Дякую, що відповіли на Мій заклик!”  
(25 березня 1988 р.)  

Славко Барбаріч, OFM 

ЛЛЛюбов можна пізнати по 

зацікавленості любленою особою, пра-
цею чи річчю. Ніхто не може сказати, 
що любить когось або щось, якщо 

постійно не виказує живого 
зацікавлення предметом своєї любові. 
Такою є любов Божа. Бог наших 

батьків, Бог Якова і Йосифа, Бог Ав-
раама і Іcаака не є Богом, який бажає 

залишитися Сам у своєму щасті й 
мирі, Він не засідає на своєму 
престолі, щоб відсторонитись від долі 

людей, своїх дітей, яких любить. Бог 
любить людину. Однак, проблема не в 

тому, що людина не усвідомлює, 
наскільки сильно Бог її любить, бо і для 
матері не важливо, чи дитина розуміє 

материнську любов, і це усвідомлення 
зовсім не впливає на зростання дити-
ни. Проблема настає тоді, коли людина 

відкидає Божу любов і замінює її 
іншою любов'ю.  

Божа любов особливо ефективна 
в Марії, Цариці миру. І вона, коли 
повчає, провадить, остерігає, то чи-

нить це з допомогою божественної 
любові. Подібно, коли допомагає, коли 

обіцяє чи благословляє, або коли дає 
конкретні поради. Її допомога нам 
потрібна для сьогодення і майбутності, 

для вічності. Тому Вона закликає нас 

присвятити час Богові. Показує нам, 
що наше життя, мов квітка, говорячи 

нам про недовговічність, застерігає, 
щоб ми не прив’язувались до будь-чого 
в цьому світі, що могло б нам закрити 

шлях до вічності. А завдяки любові і 
час стає розміреним – і коротким, і 
вічним. Бо тільки в любові 

зустрічаються минущість, якої людина 
так боїться, і вічність, котрій людина 

так радіє. Сьогодення і майбутність 
завдяки любові зливаються в безпере-
рвне «тепер», котре треба свідомо про-

живати. Любов переносить людину в 
новий простір і час. Хто так живе, стає 

у цьому світі вільним, стає свідком та 
дороговказом для інших у сьогоденні і 
для вічності. 

 

«Хай брат низького стану хвалиться 

своїм вивищенням, а багатий – пони-
женням своїм, бо й він промине так, 
мов цвіт трави. Зійшло бо пекуче сон-
це й траву висушило, і цвіт її впав, і 
краса виду її зникла. Так і багатий у 
своїх заходах зів'яне. Блаженний 
чоловік, що перетриває пробу, бо він, 
як буде випробуваний, дістане вінець 
життя, що Господь обіцяв тим, які йо-
го люблять» (Як. 1, 9-12). 
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«Цар світу воскресить нас, що 
вмираємо за Його закони, - до вічного 
життя» (2 Мак. 7,9). 

Християнське «Вірую» - визнання 
нашої віри в Бога Отця, Сина і Святого 

Духа, у Його творче, спасенне й 
освячуюче д іяння -  досягає 

кульмінаційної точки у проповідуванні 
воскресіння мертвих при кінці віку, та 

вічного життя. Ми твердо віримо і 
сподіваємося, що так само, як Христос 

правдиво воскрес із мертвих і живе 
вічно, так і праведники після своєї 

смерті житимуть завжди з Христом 
воскреслим і що Він воскресить їх 

останнього дня. Як і воскресіння 
Христа, так і наше воскресіння буде 

ділом Пресвятої Трійці: «Якщо Дух Того, 
Хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає 
у вас, то Той, Хто воскресив Ісуса 
Христа з мертвих, оживить і ваші 
смертні тіла Духом Своїм, що живе у 
вас» (Рим. 8,11). 

Слово «плоть» означає людину як 
істоту слабку і смертну. «Воскресіння 

плоті» означає, що після смерті буде не 
лише життя безсмертної душі, а й наші 

ВІРУЮ... 

РІК ВІРИ 

смертні тіла знову отримають життя. 

Віра у воскресіння мертвих від початку 
була суттєвим елементом християнської 

віри. Воскресіння мертвих – упевненість 
християн; ця віра нас оживляє. «Як же 
ж деякі між вами кажуть, що нема 
воскресіння мертвих? Коли ж нема 
воскресіння мертвих, то і Христос не 
воскрес. А коли Христос не воскрес, то 
марна проповідь наша, то марна й віра 
ваша. Але ж Христос таки справді 
воскрес із мертвих, первісток 
померлих» (1 Кор. 15,12-14.20). 

Що означає «воскреснути»? У 
смерті, що є відділенням душі від тіла, 

людське тіло підлягає зіпсуттю, 
тимчасом як душа йде на зустріч із 

Богом, очікуючи з'єднання зі своїм 
прославленим тілом. Бог Своєю 

всемогутністю остаточно поверне 
нетлінне життя нашим тілам, з'єднавши 

їх з нашими душами силою Воскресіння 
Ісуса. Хто воскресне? Усі люди, що 

вмерли: «Вийдуть ті, що чинили добро, 
на воскресіння життя. А ті, що зло 
чинили, - воскреснуть на суд» (Iв. 5,29). 

Як воскреснуть? Христос воскрес у 
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ВІРУЮ В БОГА, ОТЦЯ ВВІРУЮ В БОГА, ОТЦЯ ВСЕДЕРЖИТЕЛЯСЕДЕРЖИТЕЛЯ, ,   

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

ВІН ВОПЛОТИВСЯ ВІД ДВІН ВОПЛОТИВСЯ ВІД ДУХА СВЯТОГО І МАРІЇ ДІВИУХА СВЯТОГО І МАРІЇ ДІВИ, ,   

І БУВ РОЗП’ЯТИЙ ЗА НІ БУВ РОЗП’ЯТИЙ ЗА НАС ЗА ПОНТІЯ ПИЛАТА,АС ЗА ПОНТІЯ ПИЛАТА,    

І СТРАЖДАВ І БУВ ПОХОВАНИЙІ СТРАЖДАВ І БУВ ПОХОВАНИЙ. .   

ВІН ЗІЙШОВ ДО АДУ І ВІН ЗІЙШОВ ДО АДУ І ВОСКРЕС НА ТРЕТІЙ ДЕНЬВОСКРЕС НА ТРЕТІЙ ДЕНЬ, ,   

І ВОЗНІССЯ НА НЕБОІ ВОЗНІССЯ НА НЕБО, , І СИДИТЬ ПРАВОРУЧ ОТІ СИДИТЬ ПРАВОРУЧ ОТЦЯЦЯ,,    

І ВДРУГЕ ПРИЙДЕ СУДИІ ВДРУГЕ ПРИЙДЕ СУДИТИ ЖИВИХ І МЕРТВИХТИ ЖИВИХ І МЕРТВИХ. .     

ВІРУЮ В ДУХА СВЯТОГОВІРУЮ В ДУХА СВЯТОГО, ,   

В СВЯТУ КАТОЛИЦЬКУ ЦВ СВЯТУ КАТОЛИЦЬКУ ЦЕРКВУЕРКВУ, ,   

В СОПРИЧАСТЯ СВЯТИХВ СОПРИЧАСТЯ СВЯТИХ, , У ВІДПУЩЕННЯ ГРІХІВУ ВІДПУЩЕННЯ ГРІХІВ, ,   

У ВОСКРЕСІННЯ МЕРТВИУ ВОСКРЕСІННЯ МЕРТВИХ Х   

І ЖИТТЯ ВІЧНЕІ ЖИТТЯ ВІЧНЕ..    

АМІНЬАМІНЬ. .   



власному тілі: «Гляньте на Мої 
руки та на Мої ноги: це ж Я 
Сам» (Лк. 24,39); проте Він не 

повернувся до земного життя. 
Так само в Ньому всі 

воскреснуть у власному тілі, 
яке вони мають тепер, але це 

тіло стане подібним до Його 
п р о с л а в л е н о г о  т і л а , 

перетвориться у тіло духовне. 
Це «як» перевищує нашу уяву 

і наше розуміння; воно 
доступне лише через віру. Але 

наша участь у Євхаристії вже 
д а є  н а м  п е р е д с м а к 

перетворення нашого тіла 
через Христа. Коли? У спосіб 

остаточний це станеться 
останнього дня наприкінці 

світу. Воскресіння мертвих 
тісно пов'язане з Другим 

Приходом Христа: «Бо Сам 
Господь на даний знак, на 
голос архангела та при сурмі 
Божій, зійде з неба, і 
найперше воскреснуть ті, що 
вмерли в Христі» (1 Сол. 4,16). 

Учительське Служіння Церкви 
вчить, що смерть увійшла у світ через 

гріх людини. Хоча людина мала смертну 
природу, Бог призначив її до безсмертя. 

Отже, смерть суперечить задумам Бога-
Творця; вона увійшла у світ як наслідок 

гріха. Тілесна смерть, якої людина могла 
б уникнути, якби не згрішила, стала, 

таким чином, останнім ворогом людини, 
який повинен бути переможений. Ісус - 

Син Божий - також витерпів смерть, 
властиву людській природі. Проте, 

незважаючи на Свій страх перед нею, 
Він прийняв її в цілковитому і 

добровільному підкоренні волі Свого 
Отця. Послух Ісуса перетворив 

прокляття смерті у благословення. 
Смерть є кінцем земної подорожі 

людини, часу благодаті і милосердя, які 
Бог дарує їй, щоб вона здійснила своє 

земне життя відповідно до Божого 
задуму і щоб визначила своє остаточне 
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призначення. Коли завершиться єдиний 

біг нашого земного життя, ми не 
повернемося більше до іншого земного 

життя. Людям призначено умерти лише 
один раз. Після смерті нема 
перевтілення (реінкарнації). Церква 

заохочує нас готуватися до години 
нашої смерті та просити Матір Божу 

заступитися за нас в годині нашої 
смерті і довірятися св. Йосифові — 

покровителеві доброї смерті. 
Для всіх тих, що вірують у Тебе, 

Господи, життя змінюється, а не 
закінчується; і коли для них завершене 

їхнє перебування на землі, вони вже 
мають вічне житло в небі. 

 

Уклала Марія Сакмарова  

Джерела: 

 Святе Письмо 

 Катехизм Католицької Церкви 

Zdroj:http://www.nj.sk/index.php?go=blogy&text=doc/100409  

 

...Послух Ісуса перетворив        
прокляття смерті у благословення... 

 

http://www.nj.sk/index.php?go=blogy&text=doc/100409
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ЯКЩО ХОЧЕШ, ЗМІНИ МЕНЕ... 
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Моє покликання зародилось, коли 

мені було 23 роки. Я один з тих, хто 
ніколи не думав, що колись стануть так 

близько біля Господнього вівтаря. Хоча у 
7 років я прийняв перше Причастя, 

однак протягом тривалого часу 

занедбував постійні відвідини храму і не 
приступав до Таїнств. До 23 років я 

ніколи не прислуговував на Святій 
Літургії. Про мене говорили, що я не 

визначився з вірою, у мене були 
труднощі з вступом до гімназії. Тож я з 

батьками ішов до костелу тільки тоді, 
коли ми були у бабусі в селі, бо в 

Банській Бистриці це було небезпечно. 
Тільки після розвалу комуністичного 

режиму я знову почав постійно ходити 
на Службу Божу та щомісячну сповідь 

вже у моєму місті.  

До храму мене привела моя перша 
подруга. Вона спитала мене, чи я 

католик і чи не підемо в неділю у 
костьол. Я погодився. Десь через місяць 

вона спитала, чи не піду до Причастя. 
Тоді я відповів, що вже майже 10 років, 

як я був на Сповіді і навіть не пам’ятаю, 

як треба сповідатися. Тоді я почув у 
відповідь: «Приготуйся і наступного разу 

підеш на Сповідь». Священик, який дав 
мені розгрішення, за покуту призначив 

відбувати щомісячну сповідь протягом 
наступних 10 місяців. Я почав читати 

Святе Письмо, молитися Літанії, моя 
свідомість відкривалася. Це був дуже 

благословенний час дозрівання у любові 
та у вірі. У цей час я роздумував, у який 

вищий заклад піду далі вчитися.  
Я маю технічний склад мислення. 

Мій батько 27 років викладав у 

автошколі, тож я виростав з машинами і 
маю схильність до техніки. Мама, однак, 

виховувала мене дуже чутливо і, 
напевно, саме завдяки їй я зміг 

прийняти таке рішення: «Я хочу служити 
людині, а техніка має служити мені». 
Скінчилось тим, що перемогла 
стоматологія. Мене прийняли в Брно, а 

через два роки я мусів перервати 

навчання. У цей період я зрозумів, що 
після повернення у Брно не зможу 

продовжити навчання, бо поступав я у 
1992 році, коли ще існувала 

Чехословацька республіка, а 
домовленості щодо обміну студентів 

вищих учбових закладів після розділу 
республік були підписані тільки у 1997 р. 

Це поставило мене на коліна, бо мрія 
мого життя була зруйнована і я почав 

молитися не тільки про благословення 
моїх планів, а також за пізнання волі 

Божої.  

У тому році я почав щодня 
молитися розарій, побував на 

генеральній сповіді і постійно ходив у 
паломництво до Літманова. Божою 

відповіддю стало те, що я зміг 
продовжити навчання у медичному вузі 

м. Мартін, але вже не як стоматолог, але 
як магістр лікарської справи. Протягом 

першого року разом із однокурсниками я 
ходив на Служби Божі і в будні та шукав 

між віруючими дівчатами свою 
майбутню дружину. Приблизно в 

середині другого семестру одні стосунки 
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почали виявлятись як перспективні. Це 
був мій найщасливіший період. Ще 

минулого року я не мав можливості 
вчитися, не мав дівчини… А за рік 

щоденної молитви розарію в мене було 
серце, наповнене любов’ю, я навчався у 

ВУЗі, який давав мені добру 
перспективу. 

Почалися екзамени і великі 
канікули, і я вирушив на свято Зіслання 

Святого Духа пішки з Банської Бистриці 
у Старі гори, що на відстані 17 км, 

подякувати Господу за всі дари, які дав 

мені протягом року. Повернувшись 
додому, я прочитав з енцикліки Йоана 

Павла ІІ «Дам вам пастирів» такі слова: 
«Прямуйте до святості і Бог, як такою 
буде Його воля, зі святих юнаків може 
покликати своїх священиків». Це було 

живе слово прямо в серце. Тільки моє 
серце на такий заклик не було 

приготоване. Більше того, лише декілька 
місяців тому я почав пізнавати гарну 

віруючу дівчину, яку я носив у своєму 

серці. Як далі?  
У серпні 1996 р. я приїхав на 

фестиваль молоді у Меджугор’є. Перші 
три дні я постив на воді і хлібі та щодня 

під час обідньої перерви залишався 
перед Пресвятими Дарами. Я просив про 

Боже світло. Воно, однак, не приходило. 
З Меджугор’я я від’їжджав з такою 

думкою: «Господи, Ти знаєш, що я ніколи 
не хотів бути священиком. Якщо Ти 
цього хочеш, то зміни мене протягом 
наступного року. Я даю Тобі одну годину 
молитви щоденно в наступні 365 днів і 
через рік повернуся сюди і скажу Тобі 
«так» або «ні» відповідно до того, що Ти 

зробиш у моєму серці». Я почав молитися 
за свою сім’ю, за мою майбутню 

дружину, за наших дітей, за роботу – 
щодня годину.  

Десь після Різдва 1996 р. я 
відчував, ніби Бог говорив до мого серця: 

«Це все тобі вже даю, якщо хочеш, проси 
щось більше». Я ще все не хотів приймати 
священство, але шукав, що більше я міг 

би бажати від Господа. Я почав так 
молитися: «Господи дай, щоб я був 
плідним у своєму житті, щоб я не був як 

суха гілка, яка не приносить плоду». Ця 
молитва відкривала мене і готувала до 

того, що у серпні 1997 р. у Меджугор’ї я 
сказав Богу своє «так». Тоді зі мною була і 

моя дівчина. Коли я сказав їй, що не 
можу відмовитись від Божого заклику, 

вона думала, що це миттєва радість з 
оточуючої атмосфери, яка панувала у 

Медджугор’ї і… що це пройде.  
Я хотів закінчити ВУЗ, оскільки не 

хотів поступати в третій вищий учбовий 

заклад без того, щоб не закінчити 
попередній. Та водночас мій сповідник 

сказав мені, що якщо я так вирішив, то 
не можу більше зустрічатися з дівчиною, 

щоб кожен зрозумів, що вона вільна. 
Через два роки я поступив у 

семінарію, а після висвячення єпископ 
послав мене вивчати теологію подружжя 

та родини до Папського Інституту 
подружжя та родини Йоана Павла ІІ при 

Латеранському Університеті у Римі. Після 
повернення я став директором і 

духовним провідником дієцезійного і 

пасторального центру для родин у 
Банській Бистриці. Це було рівно через 

10 років після мого «так» Господу і в душі 
я усміхався, що я хотів мати сім’ю і 

Господь дав мені більшу родину, дав мені 
більше, ніж я міг сподіватися.  

Діва Марія постійно є моєю вірною 
вчителькою. Дуже часто я не знаю, як 

реагувати на великі труднощі, які 
переживають сім’ї у теперішній час, як 

знайти відповідь на серйозні проблеми, 
які загрожують сім’ям. Тому приходжу 

сюди, у Меджугор’є, щоб як і колись, 
віддавати Діві Марії свої руки, щоб я був 

здатний приносити плоди та оберігати 

тих, хто відкритий на служіння життю і 
виховання майбутніх поколінь.               

   

о. Марек 

 



МОЛИМОСЯ ЗА СВЯЩЕННИКІВ 
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ПАПА ФРАНЦИСК: „ОГОЛОШУЮ СИЛЬНИЙ ЗАКЛИК ЗА МИР!“ 

„Браття і сестри, я вирішив 
оголосити для усієї Церкви навечір’я свята 
Різдва Діви Марії, Цариці миру, 7 вересня 
днем посту і молитви за мир у Сирії, на         
Близькому сході та в цілому світі, та       

закликаю усіх братів християн інших     
визнань, вірних інших релігій та усіх людей 
доброї волі приєднатися до цієї ініціативи у 
спосіб, який вони вважатимуть доречним. 

7 вересня на Площі св. Петра у Римі 
з 19 до 24 години ми поєднаємося в       
молитві та в дусі покаяння, щоби            
випросити в Бога той великий дар для   
улюбленого сирійського народу та для всіх  
ситуацій і конфліктів і насилля у світі. 
Людство потребує бачити жест миру і     
почути слова надії та миру! Прошу усі    
Церкви, крім посту, у цей день                
організувати літургійні служіння у цьому 
наміренні.  

Просімо Марію, щоб допомагала нам 
на насилля, конфлікти та війни 
відповідати силою діалогу, покаяння та 
любові. Вона—Мати нехай допоможе нам 
досягнути миру. Ми всі—Її діти. Допомагай 
нам, Маріє, прожити і цю важку хвилину 
та своїми щоденними зусиллями в кожному 
середовищі витворювати справжню    
культуру зустрічі і миру. Маріє, Царице  

миру, молися за нас!” 
Слово Папи на чуванні Дня молитов 

за мир можна прочитати тут.  
Приєднаймося  до  заклику 

Святішого Отця. Радіємо, що саме цього 
дня, 07.09.2013, ми в Україні, у Зарваниці   
будемо мати 5-ту молитовну зустріч у дусі 
послань Цариці миру.   

 

Редакція Світла Марії  

Запрошуємо вас створити 
молитовну групу “Маргаритка”! 
Завдання цієї молитовної 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 

http://www.credo-ua.org/2013/09/101625
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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  
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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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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

