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МОЛИТВА ЧИНИТЬ ЧУДЕСА В ВАС І ЧЕРЕЗ ВАС 

Читаємо це послання Богородиці 

і  видається нам, немов би Марія багато 
разів повторює одне і те ж. Слова 

послань майже не змінюються. Якщо 
поверхово будемо читати ці послання, то 

може нам здатись, що слова і заклики 

Богородиці не відносяться до нас. 
Можливо, ми подумаємо, що слова 

і  цього послання ми вже не раз чули, а 
тоді ризикуємо не почути те, про що 

просить нас Матір Божа. А просить вона 
не просто так. Послання, які щоразу 

повторюються, говорять нам, що ми ще 
на дорозі, і нам потрібно зростати 

і  прямувати до кінцевої мети й зустрічі. 
Віра – це дорога. І ця дорога 

триває ціле життя. Якщо не 
зростатимемо у вірі, пройдемо лише 

півдороги, або ще гірше, рухатимемося 
назад. Хто з нас може сказати, що 

достатньо відкритий у молитві? Хто може 
сказати, що вже навернувся і більше не 

потребує покаяння? Хто може сказати, 
що достатньо вміє любити, вірити 

і  надіятись? Не буває стовідсоткових 
християн. Є християни, які прямують 

вперед, працюють і прагнуть Бога всім 
серцем. На жаль, є і такі, які духовно 

заснули, або ще гірше, духовно померли. 
Слова Богородиці звернені до кожного з 

нас зокрема. Насмілюсь сказати, що 

Мати Божа схиляється перед кожним з 
нас і просить нас серйозно сприйняти її 

слова. 
Пречиста Діва Марія не відступає, 

тому що вірить, любить і надіється. Вона 
д ійшла  до 

мети, однак, 
мусила пройти 

д о р о г у , 
подібну до 

нашої. Вона 
сама відчула 

надзвичайну 
силу молитви. 

Я б сказав, що 

вона не просто 
молилась, але 

сама стала 
м о л и т в о ю . 

М о л и т в а 
вчинила ї ї 

з д а т н о ю 
п о ч у т и 

і  пізнати 
Божий поклик 

ч е р е з 
а р х а н г е л а 

Г а в р и ї л а . 

З а в д я к и 
молитві вона 

росла у вірі і 
пройшла по 

землі, до кінця 
в и к о н а в ш и 
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РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

 

 

 

...Віра—це дорога. 
Ця дорога триває все життя... 



Божу волю, таким чином стала здатною 
і  нас повести дорогою, яка веде до 

повноти й змісту життя. Бог потребував 
Марію, щоб прийти до нас. Він і сьогодні 

потребує її, щоб прийти у наші серця і 
життя. Господь потребує і шукає кожного 

з нас через благодатну Марію, яка 
найкраще знає чудотворну Божу силу 

і  всемогутність. Окрім молитви не існує 
інших способів чи засобів, з допомогою 

яких Бог може прийти до нас. Молитва є 
проста і водночас чудесна. Так само 

і  наш Бог явив нам Себе як простий, 

маленький, але водночас безмежно 
сповнений чудес. 

Матір Божа прагне вести нас до 
Божої краси і всемогутності, постійно 

повторюючи в Своїх посланнях: «Тільки 
тоді, коли ви відкриєте серце в молитві, 

відбуватимуться чуда… Дітоньки, 
молитва чинить чуда у людських серцях 

і  в світі… Вірте, що завдяки простій 
молитві можуть відбуватимуться чуда. 

Через свою молитву ви відкриваєте серце 
Богові, і Він чинить чуда у вашому 

житті… Вже тільки вервиця може 
творити чуда у світі й у вашому житті…». 

Потреба в молитві не вигадана 

людьми, вона увіткана в глибину нашого 
серця. Багато людей відчувають потребу 

в молитві, так само відчувають і її брак у 
своєму житті. Без молитви душа 

залишається порожньою. Молитва – це 
найглибша людська туга за Богом. 

Молитва – це, передусім, Божа справа. 
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Бог починає молитву в нас, а наша 
молитва – це відповідь на Його поклик. 

Нехай слова Матері Божої 
заохотять нас відповісти на її заклик 

і  бути наполегливими на шляху молитви 
й віри, щоб і нам побачити Божі чуда у 

своєму житті. 
 

Молитва 
Пречиста Діво Маріє, ти, яка 

жила молитвою і пройшла свій земний 
шлях віри, живлена молитвою, навчи 
і  нас молитися . Навчи нас вірити 
Ісусові і любити Його так, як ти. Нехай 
наша молитва вчинить наші серця 
подібними до твого Непорочного Серця, 
щоб ми могли відкрити Божу волю у 
своєму житті. Маріє, молися з нами і за 
нас. Особливо довіряємо тобі тих 
християн, які знаходяться у духовному 
сні або духовній смерті. Нехай силою 
молитви, яка провадить до зустрічі з 
Богом, всі християни, які духовно 
заснули чи духовно померли, зможуть 
воскреснути на шляху живої віри. 
Пречиста Діво Маріє, особливо тебе 
молимо за сім’ї, щоб вони вирішили 
спільно молитися, аби побачити чуда 

Божої доброти. Нехай наші сім’ї 
стануть школою співжиття і любові. 
Нехай наші сім’ї стануть місцем 
прийняття і прощення. Нехай наші сім’ї 
стануть місцем радісного життя у вірі. 
Амінь. 

о.Любо Куртовіч 

 
Наша спільна молитовна зустріч відбудеться  

в суботу, 2. 11. 2013 
 

Цього місяця будемо молитися за  
 

СІМ’Ї 



У сьогоднішньому посланні ми 

знову подивляємо покору і простоту 
Марії. Вона говорить просто 
і  конкретно, коли пояснює нам, 

подібно до Ісуса: «Просіть і дасться вам, 
шукайте і знайдете, стукайте 
і  відкриють вам…» (Лк 11, 9). Марія 

нас так само підбадьорює: «У простоті 
серця просіть від Всевишнього…» 

Ісус запрошує нас: «Шукайте  
перше Царство Боже, а все інше вам 
додасться…» (Мт 6, 33). У свій спосіб 

і  Марія повторює нам те саме: 
«Шукайте тільки Його волю і тоді 
знайдете радість і мир». 

У Її посланнях знаходимо завжди 
ту саму мету – Бога і Його волю. 

Думка з послання “діти мої, в 
простоті серця просіть від 
Всевишнього, щоб дав вам силу бути 
Божими дітьми, і щоб сатана не тряс 
вами як вітер гілками“,  може 

привести нас і до євангельської події, 
коли Ісус посилає дванадцять апостолів 

у світ проголошувати Євангеліє. Серед 
настанов, якими їх повчає, лунають 
також слова про переслідування. Ісус 

і  Марія знають, що ми переслідувані 
і  слабкі, як гілки, що трясуться від 
вітру. Але Вони не зупиняються тільки 

на цьому нагадуванні, а також дають 
нам спосіб, як маємо захиститись. «Оце 

посилаю вас, немов овець серед вовків. 
Будьте, отже, мудрі як змії, і прості, як 
голубки» (Мт 10, 16). Одним із засобів 

оборони є простота серця. Ісус 

порівнює її до простоти голубки. 

Св. Франциск Сальський 
наводить один приклад, яким пояснює 

силу простоти: «Поспостерігайте за 
голубкою, коли сидить на яйцях. Вона 
піклується тільки про те, щоб зранку 

до вечора і звечора до ранку зігрівати 
гніздо своїм тілом. Сидить і не 
рухається. Турботу про своє 

харчування і за все інше залишає на 
цей час голубу. О, свята простота: Не 

мати більше мети, не мати більше 
клопоту, окрім одного – виконувати 
ретельно і з любов’ю свій обов’язок, а 

все інше залишити на Божого Голуба.» 
Св. Тереза з Лізьє про себе каже: 

«Люблю простоту. Прості люди не 
потребують жодних складних засобів. 
Скажу Богу абсолютно просто те, що 

хочу Йому сказати, без гарних фраз. 
І  Він завжди розуміє мене. Бог ніколи 
не втомлюється слухати мене, коли так 

просто говорю Йому про свої труднощі 
і радості, наче б їх не знав.» Марта і 

Марія кажуть тільки: «Господи, той, що 
любиш Ти його, слабує» (Йо 11, 3). 
Просто висловлюють свої бажання, а 

не формують їх як прохання. Таким 
чином дають можливість Ісусу діяти 
відповідно Його волі. 

Звичайно, що найкращим 
прикладом простоти серця є для нас 

Діва Марія. 25.12.1989 р. сказала нам: 
«Вже роки кличу вас і закликаю до 
глибокого духовного життя 
і  простоти, а ви такі холодні. Тому, 
дорогі дітки, прошу вас, серйозно 
прийміть і переживайте послання, 
щоб ваша душа не була сумною, коли 
вже не буду більше з вами і коли вже 
не буду вас вести як дитя, яке ще 
невпевнене у своїх перших кроках. 
Тому, дорогі дітки, кожен день 
читайте послання, які я дала вам і 
втілюйте їх у житті! Люблю вас, 

В ПРОСТОТІ СЕРЦЯ ПРОСІТЬ  
ВСЕВИШНЬОГО... 
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...Наслідуймо Марію          

у Її простих словах, вчинках, 

з яких променить бажання 

виконувати у всьому       
Божу волю... 



тому всіх вас закликаю на шлях 
спасіння з Богом.» 

Коли роздумуємо над поведінкою 

Діви Марії в подіях, записаних у 
Євангелії, може статися, що 
закохаємося в Її покору і простоту. Під 

час Благовіщення, не розуміючи слів 
Архангела, Вона просто спитала: «Як 
же воно станеться?» (Лк 1, 34). Коли ж 

отримує відповідь, не відмовляється, 
не змушує чекати. У відданості і довірі 

просто скаже: «Нехай зі мною 
станеться по твоєму слову» (Лк 1, 38). А 
після цього поспішає служити, не 

залишає Ісуса тільки для себе. 
Щоденно роздумуючи над Євангелієм, 

і ми чуємо Боже Слово, приймаємо 
Його, стараємося служити. Простота 
Євангелія формує наші серця для 

конкретного дарування себе. 
У простоті можемо вчитися з 

Марією просити Господа, як на весіллі 

у Канні Галилейській. Вона відкрито 
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каже Ісусові, що 

помітила, що 
хтось чогось пот-

ребує: «Вина в 
них нема» (Йо 2, 
3). А все інше - 

як це вирішити - 
залишає на Ісуса. 
Вона просто 

безмежно Йому 
довіряє. І нас 

вчить у сьогодні-
шньому посланні, 
щоб ми відкрили-

ся молитві. 
«Молитва робить 
чудеса у вас і 
через вас». 
У школі Марії 

полюбимо Слово 
Боже, радо 
слухаємо його, 

стаємо простими 
і впевненими у 

вірі. Наслідуймо 
Марію у Її простих словах, вчинках, з 
яких променить бажання виконувати у 

всьому Божу волю. Простота серця нас 
приведе до того, що почнемо забувати 
про себе, а будемо дарувати себе 

ближнім так, як це робила Вона. 
Молитва: Господи, дякую Тобі за 

спосіб, яким у цей час ведеш нас через 
Марію. Дякую Тобі за кожне послання, 
яким дозволяєш Марії промовити. За 

безмежний дар Її присутності між 
нами, щоб пригадала нам все, що Ти 

сказав і допомагала нам здійснити те, 
що нам кажеш і сьогодні. Діво Маріє, 
знову і знову повністю віддаємося 

Твоєму Серцю. У ньому хочемо ставати 
маленькими, простими, відданими як 
Ти. Амінь. 

Тереза Гажіова 
 

 

 

...Скажу Богу абсолютно просто те,               
що хочу Йому сказати... 

: http://hovyanblog.blogspot.com/search/label/%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%84%D6%80%D6%84%D5%AB%D6%80%20%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%

D5%A5%D6%80  

http://hovyanblog.blogspot.com/search/label/%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%84%D6%80%D6%84%D5%AB%D6%80%20%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D6%80
http://hovyanblog.blogspot.com/search/label/%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%84%D6%80%D6%84%D5%AB%D6%80%20%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D6%80


    ПРОСТОТА... 

...Сьогодні 
вас, в 

особливий 
спосіб, 

запрошую узяти 

в руки хрест і розважати 
над ранами Ісуса. Просіть 

Ісуса зцілення своїх ран, котрі ви, 

дорогі діти, зазнали впродовж 
свого життя через свої гріхи або 

гріхи ваших батьків. Тільки так, 
дорогі діти, зрозумієте, що світ 

потребує зцілення віри у Бога-

Творця. Через Ісусові страждання 
і смерть на хресті, ви зрозумієте, 

що тільки через молитву ви 
також можете стати істинними 

апостолами віри; коли у 

простоті та молитві житимете 
вірою, котра є даром ... 

(25 березня 1997) 

...І сьогодні закликаю вас до 
молитви. Діти, вірте,  

що звичайна молитву може 
робити чудеса.  

Через молитву відкриваєте 
свої серця Богові,  
а Він у вашому житті чинить 

чуда. Споглядаючи плоди,  
ваші серця наповняться 
радістю і вдячністю Богові за 

все, що чинить у вашому 
житті, а через вас й іншим... 
(25 жовтня 2002) 

С В І Т Л О  М А Р І Ї |  2 0 1 3 / 1 1  | 6 |   

...Діти, Я запрошую вас знову 
зважитися на молитви,  

тому що через молитву ви 
зможете пережити  

навернення. Тоді кожен з вас 
стане у простоті  
подібним до дитини,  

котра відкрита  
на любов Отця... 

(25 липня 1996) 

...Роками взиваю вас  

і заохочую до глибокого духовного 
життя і простоти, а ви  

такі холодні. Тому, діточки 

прошу вас, прийміть  
з усією серйозністю послання і 

живіть ними, щоб душа ваша не 

була сумною, коли більше  
не буду з вами і коли  

не зможу вас більше провадити, 
як дітей невпевнених  

у своїх перших кроках.  

Тому, дорогі діти, кожного дня 
читайте послання, які вам  

дала і втілюйте їх у життя. 
Люблю вас і тому взиваю 

всіх вас на дорогу 

спасіння з Богом… 

(25 грудня   
1989) 

...Гріх притягує вас 
до земних речей, а Я 

приходжу, щоби 
вести вас до 

святості та до 
того, що 

Боже, а ви 

боретесь і 
марно 

тратите 

свої сили у 
боротьбі з добром і 

злом, що є у вас. Тому, 
дітоньки, моліться, 

моліться, моліться, поки 

молитва не стане для вас 
радістю, а саме ваше життя - 

простою дорогою до Бога ... 

(25 лютого 2013) 
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„„„В ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІ“““   
Наші бажання і Божа любов 

„Дорогі діти! Сьогодні взиваю вас до любові, яка є Богу 

вірна і мила. Дітки, любов все приймає, все, що є гірким і 

важким, задля Ісуса, Який є любов’ю. Тому, дорогі діти, 

просіть Бога, щоб прийшов з допомогою, але не за вашим 

бажанням, а з Своєї любові. Віддайтеся Богові, щоб Він міг 

вас зціляти, потішати і прощати все те, що у вас є 

перешкодою на дорозі любові. Бог може перемінити ваше 

життя і ви зростатимете у любові. Діточки, славте Бога 

гімном любові, щоб любов Божа могла зростати день у 

день до своєї повноти. Дякую вам, що відповіли на Мій 

заклик!“ (25 червня1988) 

Славко Барбаріч, OFM 

MMMолитва стане зустріччю з Богом, 

якщо вона буде молитвою серця, молитвою з 
любов'ю. Коли молитва залишається 
користолюбною, коли перебуває лише на 
рівні самолюбства, тоді це вже не зустріч з 
Богом. Коли наші потреби або потреби 
наших ближніх спонукають нас до молитви, 
у якій просимо щось від Бога, то ми 
наражаємось на небезпеку не зустріти Бога 
любові і шукаємо Його не тому, що Він нас 
любить, а тому, що може нам допомогти. Це 
означає, що ми помиляємося, бо творимо 
образ Бога відповідно до своїх потреб, а 
віддаляємося від істинного Бога. Таким 
чином, коли ми хворі, то шукаємо Бога, 
Який зцілює. Коли бідні – шукаємо Бога, 
Який збагачує. Коли грішні – шукаємо Бога, 
Який милосердний. Правда, що Бог, у Якого 
віримо, і багатий, і цілитель, і всемогутній, і 
милосердний… однак, є не достойно Божої 
любові шукати Його лише тоді, коли 
потребуємо. 

Марія нас навчає правдивої молитовної 
постави. Слід Бога шукати тому, що Він нас 
любить. Треба до Нього наближатися з 
вдячності, що нас сотворив. Віддана й мила 
любов до Бога – це любов, яка знаходиться 
понад нашими потребами і шукає Бога 
лише тому, що Він є Любов. Марія знає, що 
любов Божа є для нас найнеобхідніша. Бо 
Він нас любить і ми Його любимо, а все інше 
нам додасться. Тоді відчуємо і потіху, і 
допомогу, і зцілення. Тобто те, що нам 
потрібно, в першу чергу, для вічного 
спасіння, а потім вже для нашого фізичного 

стану. Ми, однак, мусимо зі своєї сторони 
намагатися зрозуміти, що наше зростання у 
любові є найпотрібніше і для духовного, і 
для душевного, і для тілесного здоров'я. А 
любов без любові не може рости! Така любов 
славить і хвалить Бога піснею любові. 
Повнота людської любові не вимірюється 
людськими вимірами, але божественними. Її 
насіння божественне, і умови, в яких воно 
може рости, також божественні. З такою 
любов'ю все, що гірке і тяжке, 
перетворюється лише у нову сходинку і 
новий крок, щоб стати ближче до 
здійснення найглибшого бажання у нас, а 
саме: стати подібними до Бога. 

 
«Як лань прагне до водних потоків, 
так душа моя прагне до Тебе, Боже. 
Душа моя жадає Бога, Бога живого, – 
коли бо прийду й побачу обличчя 
Боже? Сльози мої стали мені хлібом 
удень і вночі, коли день у день мені 
говорять: «Де Бог твій?» Про це я 
згадую і душу виливаю над собою: як 
я йшов у громаді, йшов попереду них 
до дому Божого, посеред гуків радості 
й хвали, у гурті святковім. Чом 
побиваєшся, душе моя, і тривожишся 
у мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду 
Його прославляти, Спасителя 
обличчя мого і мого Бога» (Пс 42, 2-6). 
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Символ віри, як і остання книга 
Святого  Письма,  закінчується 

єврейським словом «Амінь». «Той, Хто 
свідкує, говорить оце: Так, незабаром 
прийду! Амінь. Прийди, Господи 
Ісусе!» (Одк. 22, 20) Воно часто 
зустрічається наприкінці молитов 

Нового Завіту. Так само і Церква 

закінчує свої молитви словом «Амінь». 

У єврейській мові «Амінь» має 
той самий корінь, що і слово «вірити». 

Цей корінь виражає міцність, 
певність, вірність. Тому зрозуміло, 

чому слово «Амінь» може виразити 
Божу вірність щодо нас і наше довір'я 
до Нього. У пророка Ісаї знаходимо 

вираз «Бог правди», буквально «Бог 
Амінь», тобто Бог, вірний Своїм 

обітницям: «Хто буде на землі 
благословенний, буде благословенний 
Богом правди» (Іс. 65, 16). «І сказав 
пророк Єремія: Амінь! Нехай так 
зробить Господь, нехай виконає 

ВІРУЮ... 

РІК ВІРИ 

Господь слова твої, що ти пророкував 
про поворот посуду Господнього дому 
та всього вигнання в неволю з 
Вавилону до цього місця.» (Єр. 28, 6) 

Господь наш часто вживає слово 
«Амінь», («я вірую») «Отож, коли чиниш 
ти милостиню, не сурми перед себе, 
як то роблять оті лицеміри по 
синагогах та вулицях, щоб хвалили їх 
люди. Поправді кажу вам: вони мають 
уже нагороду свою!» (Мт. 6, 2); «А як 
молитеся, то не будьте, як ті 
лицеміри, що люблять ставати 
й  молитися по синагогах та на 
перехрестях, щоб їх бачили люди. 
Поправді кажу вам: вони мають уже 
нагороду свою!» (Мт. 6, 5); іноді навіть 
дв іч і  повторюючи  його ,  щоб 
підкреслити достовірність Свого 

вчення, Своєї влади, опертої на Правді 
Божій. «Ісус відповів: Поправді, 
поправді кажу Я тобі: Коли хто не 
родиться з води й Духа, той не може 
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ВІРУЮ В БОГА, ОТЦЯ ВВІРУЮ В БОГА, ОТЦЯ ВСЕДЕРЖИТЕЛЯСЕДЕРЖИТЕЛЯ, ,   

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

НАШОГО ІСУСА ХРИСТАНАШОГО 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..  



ввійти в Царство Боже.» (Ів. 3, 5); 

«Відповів же Ісус і сказав їм: Поправді, 
поправді кажу вам: Син нічого робити 
не може Сам від Себе, тільки те, що 
Він бачить, що робить Отець; бо що 
робить Він, те так само й Син 
робить.» (Ів. 5, 19). Кінцеве «Амінь» 
Символу віри повторює і підтверджує 
його перші два слова: «Я вірую». Вірити 

- це сказати «Амінь» словам, обітницям, 
заповідям Божим, це цілковито 

довіритися Тому, хто є «Амінь» 
у  безконечній любові і досконалій 
вірності. Щоденне християнське життя 

стане, таким чином, нашою відповіддю 
«Амінь» на «Вірую», сказане у визнанні 

віри в нашому Хрещенні: «Нехай твій 
Символ віри стане для тебе наче 
дзеркалом: у ньому зможеш побачити, 

чи ти віриш в усе те, у що ти 
стверджуєш, що віриш, і кожного дня 
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втішатися своєю вірою»  

Сам Ісус Христос є «Амінь» «І до 

Ангола Церкви в Лаодікеї напиши: Оце 

каже Амінь, Свідок вірний і правдивий, 

початок Божого творива.» (Од. 3, 14). 

Він є остаточним «Амінь» любові Отця 

до нас; Він бере на Себе і завершує 

наше «Амінь», сказане Отцеві: «Скільки 

бо обітниць Божих у Ньому - "Так", 

і  тому через Нього "Амінь" Богові на 

славу через нас» (2 Кор. 1, 20). 

 

 

Уклала Марія Сакмарова  

Джерела: 

 Святе Письмо 

 Катехизм Католицької Церкви 
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МУДЖУГОРСЬКА ЗУСТРІЧ ЗМІНИЛА ВСЕ МОЄ ЖИТТЯ 
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Я поїхала на цю зустріч у 
Зарваниці з розбитим серцем, великим 

болем та ненавистю до всіх, хто мене 

скривдив.  

Ми розійшлися з моїм чоловіком, і 

я не знала як жити далі. Заміж за нього 
виходити не хотіла, але тиск з боку 

чоловіка, рідних та переконання друзів 
вирішили за мене мою долю. Без любові 

було дуже важко жити в сімейному 
житті - образи, приниження, іноді 

просто не хотілось жити… 

На Меджугорській зустрічі я 

почула свідчення Горана, яке допомогло 
мені повірити в те, що Бог змінить і моє 

життя. Зважилась жити згідно з 
посланнями Марії. Дуже непомітно 

Богородиця привела мене до свого Сина 
Ісуса. Бог звільнив мене від ненависті та 

полікував усі мої зранення. Мій 
попередній шлюб Церквою було визнано 
недійсним. Зараз я вільного стану, можу 

мати сім'ю та дітей. 

У мене також була мрія поїхати в 

Меджугор'є, але для цієї поїздки я не 
мала фінансової можливості. Цього року 

Бог подарував мені поїздку в 
Меджугор’є, яка була для мене 

безкоштовною. 

Жити з Богом - це просто казка, 
скрізь відчувається Його турбота і 

любов. 

Розкажу вам ще одну цікаву 
історію: у середу та п'ятницю я пощу на 

чаї та печиві. Одного разу сталось так, 
що я травмувала ногу. З повністю 

загіпсованою ногою у магазин я піти не 
могла, щоб купити собі вівсяне печиво. 

Дуже цікаво, що незабаром прийшла до 
мене моя подруга, щоб провідати, і 

принесла мені вівсяне печиво, яке я 

дуже хотіла. 

У мене дуже часто буває так, що 

коли я чогось хочу і забуваю вже про це, 
Бог мені дарує те, що я хотіла через 

людей. Якось я загубила одну рукавицю, 

але думаю, купувати вже не буду, бо 

сезон закінчується. Так ходила з однією. 
Кажу: «Боже, шкода, що загубила 

рукавицю». Аж чую, кричить з вікна 
якийсь чоловік: «Пані, я вже вас третій 

день виглядаю! Ви рукавицю загубили!» І 
віддав мені мою рукавицю. Тож хіба це 

не чудо?  

Одного разу я йшла через базар і 

хотіла купити персик, але не було це 
часу. Трохи згодом в цей же день я була 

на літературному вечорі, на який 
прийшов мій друг і приніс мені персика. 

В мене не було слів! «Боже, Ти ж знав, 
що я хотіла персик!» Таких чуд було в 

моєму житті дуже багато. 

Дякую Господу Богу й Богородиці 

за отримані ласки! 

Тетяна, Україна 
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МЕДЖУГОР’Є  
Запрошуємо вас на: 

 

 21 Міжнародна зустріч організаторів паломництв, 
керівників центрів миру та меджугорських молитовних і 
харитативних спільнот: 3—7. 03. 2014 

 2 Міжнародний семінар для лікарів: 28—31. 05. 2014 

 19 Міжнародний семінар для священників: 7—12. 07. 2014 

 16 Міжнародний семінар для подружніх пар: 13—16. 07. 2014 

 25 Міжнародний фестиваль для молоді МЛАДІФЕСТ: 1—6. 08. 
2014 

 Семінар “Піст. Молитва. Тишина”: 6-11.04.2013                           
Світло Марії тел.: + 380 992 57 29 15  

МОЛИМОСЯ ЗА СВЯЩЕННИКІВ 

 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 

Отримання відпусту в період від 1 до 8 листопада 
1. Вірні, які у день Поминання усіх померлих відвідають храм чи каплицю 

та помоляться Отче наш і Вірую, можуть отримати повний відпуст, який 
можуть пожертвувати лише за душі у чистилищі. Крім 
цього, треба виконати ще три умови: 

 Св. сповідь (незадовго до того або після)                       
 Св. Причастя (найкраще того самого дня) 

 Молитва в наміренні Святішого Отця (Отче 
наш, Богородице Діво, Слава) 

 
Oкрім того, треба бути внутрішньо вільним від 

пристрасті до гріха. Це - найбільш суттєва умова, що передбачає не лише 
зобов'язання приступити до таїнства сповіді, якщо совість обтяжена гріхом, 
але і справжню і постійну потребу душі бути вільною від всякого гріха. 
 

2. Вірні, які побожно відвідають кладовище і помоляться за померлих, 

можуть дістати відпусти, які призначені для душ у чистилищі, щодня з 1-го 

до 8-го листопада. Треба виконати і вище наведені умови. 
Одна Св. Сповідь достатня на усі відпусти. 
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С В І Т Л О  М А Р І Ї |  2 0 1 3 / 1 1  | 1 2 |   

 

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  
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mailto:jprudka@email.cz
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