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25 грудня 2013, Меджугор’є 

„Дорогі діти!  

Приношу вам Царя Миру, щоб Він вам дав Свій мир. Ви, 

діточки, моліться, моліться, моліться. Плід молитви буде 

видно на обличчях людей, які вирішили вибрати Бога і Його 

Царство. Я з Моїм Сином Ісусом благословляю всіх вас 

благословенням миру. Дякую вам, що відповіли на Мій 

заклик.“ 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 

2 січня 2014, Меджугор’є 

„Dорогі діти, щоб ви могли бути Моїми апостолами і щоб 

могли допомогти всім тим, котрі в темряві, пізнати світло 

любові Мого Сина, мусите мати чисті і покірні серця. Не 

можете допомогти, щоб Мій Син народився і царював у 

серцях тих котрі Його не знають, якщо не царює – якщо не є 

Царем у вашому серці. Я з вами. Іду з вами, як Мати. 

Стукаю в ваші серця. Не можуть відкритися, тому що не 

покірні. Я молюся, моліться і ви, діти Мої люблені, щоб могли 

Моєму Сину відкрити чисті і покірні серця і прийняти дари, 

які вам обіцяв. Тоді будете ведені любов’ю і міццю Мого Сина. 

Тоді будете Моїми апостолами, котрі всюди навколо себе 

ширять плоди Божої любові. Із вас і через вас буде діяти Мій 

Син, тому що будете одне. За цим тужить Моє 

материнське Серце, за єдністю всіх Моїх дітей через Мого 

Сина. З великою любов’ю благословляю і молюсь за вибраних 

Мого Сина, за ваших пастирів. Дякую вам.“ 
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НЕСУ ВАМ ЦАРЯ МИРУ (о. Любо Куртович) 

Папа Франциск у своєму 

цьогорічному Різдвяному 
посланні до вірних каже: «Мир 
– це труд, це плід праці, його 

здобуваємо день за днем, 
завдяки Божому дару, Його 

благодаті, яку Він дав нам у 
Христі Ісусі. Споглядаючи на 
Дитя у вертепі, Дитя миру, 

згадаймо про дітей, які є 
найвразливішими жертвами 

війн, але подумаймо також і 
про похилих віком, про жінок, 
які зазнають знущань, про 

хворих... Війни руйнують і 
ранять дуже багато життів!» 

Різдво – це свято миру. На 
це нам вказують слова ангела і 
всього небесного війська, які в 

час Ісусового народження 
промовляли: «Слава на висотах 

Богу й на землі мир людям Його 
вподобання» (Лк 2, 14). Ці 
євангельські і ангельські слова 

відлунюють протягом усіх 
століть Церкви і через всі 

покоління. Ці слова нас 
закликають і ведуть до Ісуса, 
Який є єдиним нашим миром. 

Бачимо, ціла людська історія 
сповнена війн, вбивств, зла і 

ненависті, як колись, так і тепер. 
Слабкий людський розум 

запитує: «Чи Бог, Який народився і 

став людиною, не міг зробити для 
нас набагато кращий світ, ніж той, в 

якому живемо?». Проте світ війн, 
ненависті і зла не є світом Ісусових 

учнів і тих, які бажають бути Його 
послідовниками. Бог віддав світ 
свобідній волі людини. Людина 

вибирає той світ, якого бажає. Бог 
поважає свободу кожної людини, але 

не полишає її. 
Бог нас кличе і сьогодні через 

Богородицю. У словах Пречистої 

Діви бачимо Його любов і 
терпеливість до нас. Божі слова, які 

звучали через ангелів в час таїнства 

Христового народження, можуть 

і  нині торкнутися серця і дарувати 
мир кожному серцю. Ці слова 
незмінні, але мають ту ж саму 

діяльну силу. І Богородичні слова 
однакові протягом усіх років її 

об’явлень в Меджугор’ї. Її слова 
і  сила любові ті ж самі сьогодні, як 
і  на початку об’явлення. Вона знає, 

що немає нікого іншого, крім Ісуса 
Христа, Який єдиний може дарувати 

нам справжній мир і радість. 
Можемо впасти у спокусу 

очікування зміни інших, почавши 

від можновладців і до наших рідних, 
з якими живемо. Якщо будемо 

чекати зміни від інших, то ніколи її 
не дочекаємось. Єдина зміна, яку 

можемо почати і вчинити, – це 

РОЗДУМИ НАД ПОСЛАННЯМ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

...Існує лише одна і єдина 

Особа, Яку нам дарує і до 
Якої нас веде Діва Марія, а це 

– Ісус Христос... 
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навернення нас самих. 

Один мудрець говорив: «Коли я 
був молодий, то був революційно 

налаштований і постійно просив 
Бога: «Боже, дай мені сили, щоб 
змінити цілий світ». Коли став зрілим 

чоловіком, тоді побачив, що намарне 
витратив час. Свою душу не 

навернув, не кажучи вже про цілий 
світ. У зрілому віці молився: «Боже, 
дай мені сили, щоб змінити хоча б 

свою сім’ю і своїх друзів». Тепер, 
коли я постарів, молюся лише про 

одне: «Боже, дай мені сили, щоб хоча 
б себе змінити». Якби я молився так 
від самого початку, не протратив би 

намарне ціле своє життя. Усе би 
змінив». 

Ніколи не зміниш світ, якщо 
спершу сам не змінишся. Коли 
хочеш когось змінити, спершу 

змінися ти у відношенні до нього. 
Тоді Бог через тебе, наверненого 

і  чистого, іншому може донести 
світло і зміну. 

Не існують правила і рецепти 
навернення. Існує лише одна і єдина 
Особа, Яку нам дарує і до Якої нас 

веде Діва Марія, а це – Ісус Христос. 
Правила не міняються. Не живемо 

завдяки правилам і не можуть вони 
нас спасти. Правило не може ні 
змінити, ні навернути людину. Це 

може тільки Особа, і це Особа Ісуса 
Христа. 

Дозвольмо Пречистій Діві Марії 
повести нас до її Сина Ісуса, 
відважмося піти і послухати її голос, 

що нас кличе до молитви, яка нас 

...Бог віддав світ 
свобідній волі людини. 

Людина вибирає той світ, 

якого бажає. Бог поважає 

свободу кожної людини, 
але не полишає її... 

напевне доведе до Ісуса. Можемо 

нести і дарувати мир тільки тоді, 
якщо ми у молитві прийняли його 

від Ісуса, Царя миру.  
Своє послання на Світовий день 

миру Папа Франциск закінчує 

молитвою: «Марія, Матір Ісуса, нехай 
допоможе нам зрозуміти і щодня 

переживати те братерство, яке 
випливає із серця її Сина, аби нести 
мир усім людям на цій нашій 

улюбленій Землі». 

Молімося: 

Пречиста Діво Маріє, Мати Ісуса, Царя миру, Ти, яка дарувала Богові 
і  своє серце, і своє тіло, вимоли нам мужність даруватися Господеві з усім 
тим, чим ми є і що маємо. Випроси, щоб ми не мали страху прийти перед 
обличчя Господнє у своїй убогості з відкритими руками, аби Він збагатив нас 
Собою. Навчи нас, Ісусова Мати, смиренності і простоти, яку прийняв на 
Себе Господь і жив нею, народившись і прийшовши в цей наш світ. Поведи нас 
за руку до Ісуса, Царя миру, щоб ми могли прийняти і дарувати мир іншим. 

Завдяки твоєму заступництву перед Ісусом нехай зло і ненависть залишать 
кожне серце і настане мир. Нехай запанує мир у кожному серці, у кожній 
сім’ї і у всіх наших міжлюдських відносинах, аби інші бачили в нас братів 
і  сестер, адже ми маємо одного Отця на небесах. Амінь.  
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РІЗДВO (Тереза Гажіова) 

 У різдвяних посланнях Діви 

Марії знаходимо те найголовніше, 
чому Цариця миру приходить і 
приносить нам Ісуса. 

 За свідченнями візіонерів, 
наша Небесна Матінка приходить 
на Різдво і в річницю об’явлень 

завжди з маленьким новонародже-
ним Ісусом на руках. Одною рукою 

тримає Дитя, а другою – кличе нас 
до себе, бажаючи Його нам 
подарувати. В цьому можемо 

побачити глибоку символічність і 
запрошення переживати Різдво 
щодня. «Діти Мої, моліться, моліться, 

моліться», – каже у посланні наша 
Небесна Мати. В теперішній 

бурхливий час, у світі реклами, у 
життєвій суєті потребуємо більше, 
ніж коли-небудь, зупинитися і 

почути Божий заклик. В 
євангельських читаннях у різдвяний 

період зустрічаємося з особами, які 
можуть нас зачарувати, привабити. 
У вифлеємській яскині бачимо 

Йосифа, Марію, простих пастухів, 

мудреців. У храмі – пророчицю 
Анну, старця Симеона. Для нас вони 

є прикладом мудрості серця, а 
також готовності відповісти на 
Божий заклик. Усі вони 

перебувають у відповідному місці у 
відповідний час. 
 У молитві і ми отримуємо відпо-

віді на те, де є наше місце, як маємо 
поводитися. У розмові з Ісусом здо-

буваємо також силу правильно 
відреагувати. «Діти Мої, у тиші 
серця залишіться з Ісусом, щоб Він 

Своєю любов’ю перемінив вас і 
змінив», – вчить нас Марія. У 

молитві стаємо подібними до Ісуса. 

 

...Цариця миру  
приходить і прино-
сить нам Ісуса... 
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Він пропонує нам добрі думки, 

правильні рішення. 
 «Плоди молитви побачимо на 

обличчях людей, які вирішили 
вибрати Бога і Його Царство». Цими 
словами Мати Марія хоче нам 

сказати, щоб люди бачили нас без 
насилля, а в Її спосіб – глибоко 

покірними, мудрими, милосердни-

ми, ніжними, подібними до матері… 
На наших обличчях маємо написа-
ний спосіб нашого життя, наскільки 

це можливо прочитати на обличчі. 
Небесна Мати бажає, щоб з наших 
облич променіла молитва, рішення 

вибору Ісуса та Його Царства. А це 
означає починати день молитвою і 

потім кожної миті старатися наслі-
дувати Ісуса. 
 Повертатися до Господа у 

молитві. Поводитися як Він. Цариця 
миру всіх нас запрошує до Своєї 
школи, повчає нас посланнями, 

повторює, маючи до нас 
терпеливість. Вона є для нас 

зразком у молитві, у відданості, у 
служінні. Її головні послання, немов 
рука, яка запрошує нас до Ісуса, – 

це молитва серцем, роздуми над 

Святим Письмом, свята Сповідь, 
Євхаристія, піст. Якщо будемо жити 

згідно Її порад, то будемо мати мир. 
Станемо благословенням для цього 
світу, де б ми не були. 

 Звичайно, різдвяний період є 
прославленням Ісусового народжен-

ня. Але Різдво є завжди, коли ми 

вибираємо Ісуса. Різдво є тоді, коли 
ми вирішуємо зробити щось добре 
для ближнього… коли пробачаємо… 

коли стараємося жити конкретно 
Євангелієм… поводимося як 
християни… 

  
Молитва:  

Небесна Мати, дякуємо Тобі за те, 
що нагадуєш нам суть Різдва. Разом 
із Тобою хочемо ділитися з Ісусом 
нашими радощами та болем. У 
Твоєму серці хочемо цілком 
віддатися Ісусові, щоб Він міг і через 
нас діяти. 

 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу 4. 01. 2014. 
 

Цього місяця будемо молитися:  

ЗА МИР У СІМ'ЯХ ТА ВЗАЄМНІСТЬ МІЖ 
НАРОДАМИ.  

Різдво є тоді, коли ми вирішуємо зробити щось 
добре для ближнього… коли пробачаємо… коли 

стараємося жити конкретно Євангелієм… пово-
димося як християни. 
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ПРИНОШУ ВАМ ІСУСА... 

...І сьогодні приношу вам ново-

народженого Ісуса на руках. 

Він, котрий є Цар неба і землі, 

Він є ваш мир. Дітки, ніхто не 

може дати вам мир, як Він, 

який є Цар Миру...                      

(25 грудня 2006) 

...І сьогодні вам приношу на 

руках мого Сина Ісуса, щоб 

Він дав вам Свій мир. 

Моліться, діточки, і свідчіть, 

так щоб в кожному серці 

запанував мир не людський, а 

Божий, якого ніхто не може 

знищити. Це є такий мир в 

серці, який Бог дає тим, кого 

любить... 

(25 грудня 2011) 

...З великою радістю приношу вам 

Царя Миру, щоб Він благословив 

вас Своїм благословенням. 

Поклоніться Йому і віддайте час 

Творцеві, якого прагне ваше серце. 

Не забувайте, що ви паломники на 

цій землі, і що речі можуть дати 

вам малі радості, а через Мого 

Сина вам дається життя вічне... 

(25 грудня 2007) 

...І сьогодні на руках приношу 

вам маленького Ісуса, Царя 

Миру, щоб благословив вас 

Своїм миром. Діточки, сьогодні 

Я особливо закликаю вас бути 

Моїми носіями миру в цьому 

неспокійному світі... 

(25 грудня 2005) 

...Я приношу вам Спасителя ваших 

сердець і Того, Який закликає вас до 

святості життя ...  

(25 грудня 2000) 

На останньому щоденному явлінні 12 вересня 1998 року Богородиця сказала Якову Чоло, що 

являтиметься йому щороку 25 грудня на Різдво. Так сталося і цього року. Явління 

розпочалося о 15.07 і тривало 8 хвилин. Потім Яків передав нам послання: 

 

«Діточки, Ісус сьогодні в особливий спосіб хоче поселитися у кожному 

вашому серці і розділити з вами кожну вашу радість і ваш біль. Тому, 

діточки, особливо сьогодні загляньте у ваші серця і запитайте себе, чи 

дійсно мир і радість народженням Ісуса охопили ваші серця. Діточки, не 

живіть в темряві, прагніть до світла і Божого спасіння. Діти, вирішіть 

вибрати Ісуса і подаруйте Йому ваше життя і ваші серця, бо лише так 

Всевишній зможе діяти у вас і через вас.» 

ЩОРІЧНЕ ЯВЛІННЯ ЯКОВУ ЧОЛО,  

25 ГРУДНЯ 2013 
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Славко Барбаріч OFM 

Вісім років минуло від початку 

об’явлень. Це є час «початкової 
школи». Час є дорогоцінний, особливо 

тому, що Марія, Учителька і Матір 
життя, перебуває з нами. Це час 

благодаті. Її бажання і завдання – 
бути з нами і нам допомогти вступити 

в «середню школу »  благодаті. 
Перебувати у благодаті – це означає 

бути у цілковитому єднанні з Богом 
і  одні з одними. Це інше вираження 

миру. Тому Богородиця бажає, щоб 
благодать Божа була великою для 

кожного з нас. Благодать уготована 
і чекає. Треба лише на неї відкритися, 

і вона потече, мов ріка, адже Христос 
у повноті заслужив її для усіх нас, 

а Марія заступається і знає, як її 
випросити. 

Марія благословляє. Вона це 
зазвичай чинить на свої свята і в 

особливих нагодах, якою також є і ця 
восьма річниця з часу Її об’явлень. 

Благословення має своє глибоке 
значення. Пригадуємо, що латинське 

слово «benedicere» означає: добре 
говорити, добро бажати, добре 

думати, тим самим створюючи добре 
оточення. Богородиця благословляє, 

а це означає, що за нас заступається, 
виправдовує і не осуджує перед 

Богом. 
Вона опікується нами і в цьому 

відчитуємо її любов. Вона є Жінка, 
одягнена в сонце, зі зірками над 

головою і місяцем під ногами, яка 

бореться проти диявола. Його роль – 

осуджувати, звинувачувати, говорити 
зле, знищувати і радіти прокляттям. 

Все, що нас Богородиця бажає 
навчити у щоденному житті, може 

висловитися словом «благословляти». 
Бути здатним благословляти себе 

і  інших, Бога і природу – це означає 
любити.  Благословляти сім ’ю, 

громаду, Церкву і народ – означає 
опікуватися іншими з любов’ю 

і  творити здорові взаємини, нести 
світло, мир, надію і радість. З 

благословенням почати дев’ятий рік 
об’явлень – це в будь-якому разі 

добрий початок і продовження. Це 
означає впевнено і охоче продовжити 

жити й радіти. 
 

«Господь промовив до Мойсея: 
Скажи Аронові та синам його: 
Так будете благословляти синів 
Ізраїля, мовивши до них: 
Нехай Господь благословить 
тебе і охороняє тебе! 
Нехай Господь світить обличчям 
Своїм до тебе та милує тебе! 
Нехай Господь оберне обличчя 
Своє до тебе і дасть тобі мир! 
Так закликатимуть Ім’я Моє на 
синів Ізраїля, 
і Я благословлятиму їх!» 

(Чис 6, 22-27)  

«Дорогі діти! Сьогодні всіх вас закликаю втілювати 
в життя послання, які давала вам впродовж 
останніх восьми років. Цей час є часом благодаті і Я 
прагну, дорогі діти, щоб благодать Божа була велика 
для кожного з вас. Я благословляю вас і люблю 
особливою любов’ю.  
Дякую вам, що відповіли на Мій заклик.»  

(25 червня 1989 р.) 

«««В ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІ»»»   
Час благодаті 
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На сьогодні маємо справу з 

різними поглядами на сім’ю як 
зв’язок між чоловіком і жінкою. Вже 
на перших сторінках Біблії читаємо, 

що Бог створив людину на Свій 
образ і подобу як чоловіка і жінку, 
та поблагословив їх, щоб вони 

плодилися і множились, і так 
наповнювали землю. Ісус Христос 

підніс цей зв’язок до рівня таїнства. 
Отже, кожен християнин розуміє, 
що сім’я – це зв’язок чоловіка і 

жінки, двох осіб, які відрізняються 
зовнішньо, але доповнюють один 
одного і таким чином реалізують 

Божий наказ. 
Давайте разом розміркуємо, що 

про цю єдність через вчення Церкви 
говорить нам Святий Дух. На цьому 
зв’язку чоловіка і жінки будується 

кожна сім’я згідно з Божим наміром 
і планом. Людина вже «від початку» 

була створена як чоловік та жінка: 

життя людських спільнот – як малих 
формацій, так і всього суспільства – 

має ознаки цього початкового 
дуалізму. З нього випливає 
«чоловічість» і «жіночість» окремих 

осіб, і кожна спільнота черпає своє 
характерне багатство у взаємному 

доповненні один одного. Творець, 
перш ніж створити людину, ніби 

увійшов у Себе Самого, щоб знайти 

модель у таємниці Свого буття, яке 
вже тут проявляється таким чином, 

як Боже «МИ». З тієї таємниці в 
процесі творіння виникло людське 
буття: «І сотворив Бог людину на 

свій образ; на Божий образ 
сотворив її; чоловіком і жінкою 
сотворив їх.» (Бут 1, 27). 

Створенням чоловіка і жінки 
Господь заснував людську сім’ю і 

дав їй головні засади. Материнство 
обов’язково включає батьківство, і 
навпаки, батьківство обов’язково 

включає материнство: і це є 
результатом двоякості, яку Творець 

встановив «від початку» людського 
буття. Хоча людське батьківство і 
материнство біологічно подібне до 

батьківства і материнства інших 
створінь, однак воно має в собі 
істотним і виключним способом 

«схожість» з Богом, на якій 
закладається сім’я, що розуміється 

як людська життєва 
спільнота, як спільнота 
осіб, поєднаних у любові. 

Чоловік і жінка у 
подружжі разом зі своїми 
д і т ь м и  с т а н о в л я т ь 

родину. Вона виникає із 
подружнього єднання, 

я к е  Д р у г и й 
ватиканський собор 
кваліфікує як «зв’язок», у 

якому чоловік і жінка 
«навзаєм дають себе і 

приймають». 
Через акт одруження, 
яким подружжя взаємно 

віддає і приймає один 
одного, та за Божим промислом, 
виникає стійка структурна ланка, в 

тому числі і як частина суспільства. 
Її мають визнати і визнають 

державні органи.  
Добро людини у людському та 

християнському вимірі тісно 

пов ’язане з  тим, наскільки 
сприятливим є стан її подружнього і 

ПОГЛЯД НА СІМ'Ю ОЧИМА ЦЕРКВИ 

Сім’я, єдність чоловіка і жінки. 
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ВАЖЛИВО, ЩО ВОНА ГОВОРИТЬ... (Франциск, Словаччина) 

сімейного життя. Громадянська 

в л а д а  с в о ї м  
священним обов ' я зком  має 
визнавати, захищати і сприяти 

інституту  с ім ’ ї ,  дбати  про 
г р о м а д с ь к у 
мораль і родинне благополуччя. Сам 

Господь є творцем подружжя, Він 
наділяє його Своїми ласками. Усе це 

дуже важливе з  огляду на 
збереження людського роду, 
особистого благополуччя і доброї 

долі кожного члена сім'ї, а також 
гідності, стабільності, миру і щастя 
сім'ї і всього людського суспільства.  

Батьківство і материнство саме 
по собі є окремим доказом любові, 

воно дозволяє показати, наскільки 
ця любов велика і глибока. Однак 
нічого не відбувається само собою. 

Р а д ш е  ц я  р о л ь  
належить обидвом: чоловікові та 

д р у ж и н і .  Б а т ь к і в с т в о  т а 

материнство у їхньому житті 
створюють «новизну»  і  таке 

благородне багатство, що до них 
хочеться  наближатись  х і ба 
навколішки.  «Ось чому я згинаю 

свої коліна перед Отцем,  від якого 
бере ім'я все отцівство на небі й на 
землі» (Еф 3, 14-15). Подружжя, 

звершене у таїнстві, це зв’язок між 
особами у любові. А поглибити і 

підсилити любов  може лише Любов, 
та Любов, яка «влита в серця наші 
Святим Духом, що нам даний» (Рим 

5, 5). 
 

Уклала Марта Порубська  

Джерела: 

Святе Письмо 

 Катехизм Католицької Церкви 

Gaudium et spes 
  Gratissimam sane  

Вперше до Меджугор’я я потрапив 
випадково. Я був учасником 
Младіфесту 2011, практично відразу 

після мого навернення. Пригадую, у 
мене були змішані відчуття, бо я не 
знав, що мене очікує у цьому 
паломництві. Вже першого дня мене 
вразила атмосфера і велика кількість 
молоді. Я намагався закарбувати в 
пам'яті той тиждень, ввібрати 
якнайбільше інформації про події, що 
відбувались на цьому місці ось уже 
тридцятий рік поспіль. Мене теж 
цікавили всі історичні події, пов'язані з 
явліннями. Однак Святий Дух дуже 
швидко дав мені до зрозуміння, що 
головне тут не атмосфера, і навіть не 
самі явління. Діва Марія насправді не 
хотіла цими явліннями викликати 
ніяких сенсацій. Важливо, що Вона 
говорить нам у посланнях. Тоді я почав 
розважати над причинами явлінь Божої 
Матері. Вона дуже серйозно говорить 
нам про те, які далекі ми від Бога, 
радить нам, як маємо жити, щоб 
досягнути правдивого Христового 
миру. 

Додому я повертався уже як 

п р и х и л ь н и к  і  п р о п а г а н д и с т 
Меджугор'я. Я повірив через зміст 
послань. Адже все, що говорить 

Богородиця, має наближати і наближає 
нас до Бога. Якби все це походило від 
злого, хіба б він дозволив, щоб у 
Меджугор'ї  сповідалися тисячі 
віруючих? Якби явління були лише 
обманом, хіба б диявол дозволив, щоби 
стільки атеїстів і грішників там 
наверталося до Бога?  Адже сказано: 
«Якщо сатана внутрішньо розділений, 
то як устоїться його царство?» або 
«Дерево пізнається за його плодами». 

У цьому першому паломництві від 
Діви Марії я отримав ще два дари 
безцінної вартості. Вервиця, яку до того 
я молився неохоче, стала для мене 
ближчою. Адорація стала частиною 
мого життя. Як каже Марія, 
поклоняючись Її Синові, отримуємо 
особливі ласки. Додам лишень, що 
адорації у Меджугор’ї прекрасні і 
сильно на мене вплинули. 

З великим нетерпінням я очікував 
Младіфесту 2012. Зізнаюсь, знову 
побачивши дві вежі парафіяльного 
костелу, відчув зворушення і вдячність, 
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що Богородиця дозволила мені 
повернутись. Я вірю, що ніхто у 
Меджугор’ї не опинився випадково. 
Всіх покликала Цариця миру, щоб ми 
стали Її апостолами. Вона прагне, щоб 
ми проголошували і несли мир для 
світу, який так його потребує. 
Починати маємо від себе, бо лише так 
перемінимо наші родини, а відтак 
і  світ.  

Минулорічний Младіфест був для 
мене дуже важливим. Тоді мені сильно 
захотілося залишитись у Меджугор’ї на 
довший час. Мені ще треба було 
навчатись цілий рік, а це бажання 
набирало щораз реальніших обрисів. 
Тоді власне я почав замислюватись над 
своїм життєвим вибором, що вело до 
самоаналізу. Я знав, що борюся з 
власними гріхами і недосконалостями 
часто безрезультатно. Багато разів мене 
заливала хвиля жалю до себе 
і  непрощення собі. Цього було так 
багато, і ці проблеми мене бентежили. 
Було зрозуміло, що не дам собі ради 
власними силами, і тому рішення 
залишитись у Меджугор’ї, цьому 
благословенному місці, здавалось мені 
найкращим вибором.  

У вересні 2013 Божою волею я 
потрапив на Семінар молитви, посту та 
мовчання. Йдеться про чотири дні, 
сповнені адорацією, мовчанням, 
постом на хлібі і чаї, та науками 
місцевого священика. Це була чудова 
акція, яку можу порекомендувати всім. 
І хоч протягом семінару я не відчув 
якогось особливого Божого дотику, він 
все ж прийшов за якийсь час через 
одну сестру у вірі. Вона кількома 
реченнями докорінно змінила моє 
уявлення про Бога. Це був 
найважливіший перелом у вірі. Тоді я 
почав вірити у те, що розум вже давно 
прийняв, але серце ще було закрите. Я 
повірив, що Бог не  тільки 
справедливий, але й милосердний, і у 
Своєму великому милосерді забуває всі 
гріхи, про які ми жаліємо і визнаємо їх 
на сповіді. Відтоді мої відносини з 
Господом стали такими радісними! 

Господь дав мені ласку місяць 
прожити у Меджугор’ї в молодіжній 
спільноті. Сьогодні я сміливо можу 
сказати, що то був найкращий місяць 
мого життя, про який я ніколи не 
забуду. Завдяки Патріку і Ненсі я 

повірив у величезну силу молитви. Я 
багато молився за повернення миру 
і  благодаті у нашу родину, і дякую 
Богові, що повернувшись додому, не 
переставав дивуватися від перемін. 
Після десяти років ми в сім’ї знову 
спільно молимось вервицю! Це було для 
мене великим чудом.  

Весь час мого перебування у 
Меджугор’ї пройшов під знаком 

відданості, - я збагнув, що у відданості 
полягає мир. Тому не вагайтеся віддати 
своє життя Ісусові та Марії – вони його 
приймуть. Віддаймо свої гріхи, 

терпіння, минуле і майбутнє у Божі 

руки! 
Сьогодні я не знаю, що буде зі 

мною, але залишаюсь у мирі, адже 
Господь веде мене Своєю дорогою. 
Знаю також, що можу у серці носити 
Меджугор’є. Як? Дотримуючись «п’яти 
каменів проти Голіафа». 

На закінчення, дорогі читачі, 
додам лише: Якщо людина тільки раз 
відчує Божий дотик, вона вже не 
залишиться холодною, вона з радістю 
відповідатиме на нього і спішитиме 
повідомити іншим про цю благодать. 

Бажаю Вам, щоб Господь глибоко 
Вас діткнувся! 
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Бажаємо Вам благословенного  

Нового 2014 року!  

Хай будуть наші серця чистими і смиренними, 

наповненими любов'ю Ісуса.  

Дякуємо за всі ваші молитви і жертви,  

принесені в намірах Божої Матері,  

а також за здійснення  

Її планів. 

 

В молитві з Вами, 

Світло Марії. 

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 

ОГОЛОШЕННЯ 

    Запрошуємо вас на: 

 21-а Міжнародна зустріч організаторів паломництв, керівників 
центрів миру та меджугорських молитовних і харитативних спільнот 
з 3-го дo 7-го березня 2014 р.  

 2-ий Міжнародний семінар для лікарів 
з 28. - 31 травня 2014 р.  

 19-ий Міжнародний семінар для священників 

  з 7-го до 12-го червня 2014 р. 

 15-ийМіжнародний семінар для подружніх пар 

  з 13-го дo 16-го липня 2014 р. 

 25-ий Міжнародний фестиваль для молоді МЛАДІФЕСТ 
перший тиждень серпня 2014 р. 
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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  в іри в 

парафіяльних спільнотах 

Дорогі діти! І сьогодні в Моєму серці радість. Я хочу подякувати вам 

за те, що ви здійснюєте Мій задум. Кожен з вас важливий, тому, 

дітоньки, моліться і радійте разом зі Мною за кожне серце, яке 

навернулося і стало знаряддям миру на цій землі. Молитовні групи 

мають велику силу, через них,  діти, Я можу бачити, як Святий Дух 

діє у світі. Дякую, що відповіли на Мій заклик!»  25. 06. 2004. 

Часопис виходить щомісяця з грудня 2004 року, 

після 25-го числа кожного місяця, коли 

Богородиця дає Послання. Газета розсилається 

через Інтернет російською, словацькою, 

українською, англійською, німецькою, литовською 

і латиською мовами. 

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 

Молитовні групи збираються раз на тиждень, за 
домовленістю всіх їхніх членів. Ми зустрічаємося в 
сім'ях або в храмах. Зустрічі прості: молитва на 

Вервиці, розважання над Божим словом, 
Посланнями, молитви в наміреннях Богородиці, за 
потреби ближніх, посвячення себе Непорочному 
Серцю Марії.  

Духовно ми єднаємося на молитві в першу суботу 
місяця. Якщо можливо, члени групи того дня 
організовують молитовну зустріч, моляться три 
вервиці, беруть участь у літургії, адорують 
Найсвятіші Тайни, читають розважання з часопису. 
Увесь місяць моляться в наміренні, надрукованому 

в номері.  

молитовні групи см 

Якщо бажаєте приєднатись до нас у молитві чи отримувати часопис, напишіть на mail: gospa3@gmail.com   

ПЕРША СУБОТА МІСЯЦЯ 

НАМАГАЙМОСЯ ЖИТИ ЗА ПОСЛАННЯМИ БОГОРОДИЦІ: 
 

- щодня молитись три вервиці 

- постити в середу і п’ятницю 

- щомісяця сповідатись 

- часто брати участь в Літургії,  причащатись, адорувати Святі  

  Тайни  

- молитись за священиків  

- зустрічатись в молитовних групах хоча б раз на тиждень 

- істотно служити, допомагати ближнім  
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КООРДИНАТОРИ 
CM 

Інтернет-сторінки про Меджугор’є: 

СЛОВАЦЬКА: 

www.gospa.sk 

 
ЧЕСЬКА: 

 www.medju.com 

 

РОСІЙСЬКА:  

www.medjugorje.ru 

 
УКРАЇНСЬКА: 

www.medjugorje.com.ua 

ЛАТИСЬКА: 

www.medjugorje.lv 

 
ЛИТОВСЬКА: 

www.medjugorje.lt 

 

АНГЛІЙСЬКА: 

www.medjugorje.net 

 
НІМЕЦЬКА: 

www.medjugorje.de 

ВЕЧІРНЯ МОЛИТОВНА 

ПРОГРАМА ON-LINE  

(В верхньому меню справа кликніть на “Multimedia”, потім 
“Live streaming Medjugorje”, попередньо необхідно 
зареєструватися (ввести своє ім'я, прізвище, країну і адресу 

електронної пошти). 

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 

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 го-
вориться на цих сторінках. Це право належить до компетенції і авторитету Церкви, якій автор повністю 
підкоряється. Такі слова як "об'явлення, чудеса, послання" та інші подібні вислови записані зі слів людей 

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 

РОСIЯ  
Ольга Князева 

tel.fax: + 7 3472 771 617 

tel.mob: + 7 9174 643 735 
olga_knyazeva@list.ru   

knyazev@anrb.ru 

УКРАЇНА 

Світло Марії  

моб. + 380 992 57 29 15 
svitlomarii@gmail.com 

 

ЛИТВА 
Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 

mirija3@gmail.com 
 

ЛАТВIЯ 

Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com 

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  

franciska.strode@inbox.lv  
 

МОЛДOВA 

Владимир Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

АНГЛОМОВНІ 
Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

НІМЕЦЬКОМОВНІ 
Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 
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