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«Дорогі діти!  

Бачите, чуєте, відчуваєте, що в серцях  

багатьох людей немає Бога. Не бажають Його,  

тому що далеко від молитви і не мають миру.  

Ви, діточки, моліться, живіть за Божими Заповідями.  

Ви будьте молитвою, ви, хто з самого початку сказав 

“так” Моєму заклику. Свідчіть про Бога і Мою  

присутність і не забудьте, діточки,  

Я з вами і люблю вас.  

День у день всіх вас ввіряю Моєму Сину Ісусу.  

Дякую вам, що відповіли на Мій заклик!» 

БЕРЕЗЕНЬ/2014 
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Пречиста Діва Марія звертається зі 
своїми посланнями до тих, які можуть і 
бажають її чути. Це ті, які духовно 
прокинулись. Ті, які моляться і відчува-
ють Божу присутність у їхньому житті. 
Всі ті, які дозволили Богу перебувати у 
їхніх серцях. Ті, які завдяки молитві під-
готували місце для Бога, аби Він міг 
прийти і попіклуватися про людину. Діва 
Марія бажає, щоб ця Божа присутність 
приносила плід і свідчила для інших. Бога 
не можемо втримати для себе. Бог бажає 
з нашою допомогою притягнути людей до 
Себе. Ми тут не для того, щоб 
переконувати людей в існуванні Бога, але 
щоб свідчити про Нього, і не стільки 
словами, скільки своїм життям. 

У цьому посланні, як і в багатьох 
інших, Богородиця пов’язує молитву з 
миром. Ті, які перебу-
вають далеко від 
молитви, не можуть 
мати мир. У посланні 
від 25 березня 1995 ро-
ку Діва Марія чітко ка-
же: «Дітоньки, немає 
миру там, де немає 
молитви, і немає любові 
там, де немає віри». 
Молитва нас поєднує з 
Богом, а Бог – єдиний 
наш мир. Це дуже ясно 
висловив св. Августин: 
«Неспокійне наше сер-
це, Боже, доки не 
спочине в Тобі». Псал-
мопівець також каже: 
«Лише в Бозі душа моя 
має спочинок». Бог до 
нас може прийти і 
дарувати Свій мир і 
самого Себе тільки тоді, 
коли будемо здатні 
кожного дня створити 
оазу миру, тобто виділити Богові частину 
свого часу, у якій зможемо Йому 
дарувати себе з усім, чим ми є і що є у 
нас. В нас є глибока туга за вічністю, туга 
за Богом. І Він єдиний до кінця може 
сповнити це прагнення. 

Коли Пресвята Богородиця каже: 
«Будьте молитвою», то бажає нам сказати, 

щоб ми дозволили Богові перемінювати 
наше серце, зробити його подібним до 
Свого Серця. Про св. Франциска 
розказують, що він не лише молився, але 
сам став молитвою. Цілий преобразився у 
молитву. Молитва є немов канал, який 
з'єднює нас з джерелом, тобто з Богом. 
Бути молитвою – означає навернутися, 
перемінити своє серце за зразком Серця 
Марії. 

Усі великі вчителі духовності 
погоджуються, що молитва – це зусилля і 
боротьба. Молитва і комфорт не можуть 
іти разом. За молитву вартує боротися. 
Молитва є розмовою і зустріччю з Богом. 
Для кожної зустрічі потрібен час. Дуже 
добре знаємо: якщо молимося 
нашвидкоруч, зі звички, не виділяючи 
часу, то такі молитви не можуть привести 

нас до миру. Тоді до Бога говоримо лише 
пустими словами, а серце залишається 
закрите і тривожне. З таких молитов, які 
“відпрацюємо” на швидкості ми 
виходимо ще більш порожніми і 
втомленими. А молитва – це відпочинок 
душі. Молитва – це розмова з Богом, у 
якій ми виявляємо бажання нашого 

БУДЬТЕ МОЛИТВОЮ (о. Любо Куртович) 

...Молитва – це розмова с Богом,                              

у якій ми виявляємо бажання  

свого серця, а Бог нам дарує багатство                       

Свого Серця... 

www.samopismo.net 
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НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЩО Я ЛЮБЛЮ ВАС 
(Тереза Гажіова) 

серця, а Бог нам дарує багатство Свого 
Серця. 

Дозвольмо Пречистій Діві Марії 
повести нас, аби ми могли бути свідками 
Божої любові і присутності Богородиці 
між нами. 

 
Молитва. 
Діво Маріє, сповнена любові і 

материнської турботи про кожну свою 
дитину, дай нам відчути твою любов, 
щоб зцілитися і бути радісними. Тобі 
поручаю всіх, хто шукає Бога через тебе, 

Мати Божа. Вимоли, щоб і ми могли у 
своєму серці носити Бога і свідчити Його 
всім, які знаходяться далеко від Нього і 
від миру. Сповни наші серця своєю 
милістю і близькою присутністю, 
особливо всіх тих, які у тривозі, без надії і 
в темряві. Відкрий їм духовні очі, аби 
вони могли побачити істину життя і 
вічності. Вимоли нам витривалість, щоб 
ми ніколи не змучилися шукати Бога і ще 
більше тужити за Ним. О, благодатна 
Маріє, повна Бога, заступайся за нас 
перед своїм Сином. Амінь. 

Діва Марія ділиться з нами болем, 
коли нам каже: «Бачите, чуєте, 
відчуваєте, що у багатьох серцях нема 
Бога. Не хочуть Його, бо вони далекі 
від молитви і не мають миру». Не знати 
про те, що Бог любить нас є 
найважчою хворобою людини. Тому 
Господь посилає до нас майже 33 роки 
свого посланця любові – Марію. Її 
метою є приблизити нас до Божої 
любові; зранених, хворих нас 
приводити до Бога. Діва Марія не 
зупиняється тільки біля «визначення 
діагнозу – нестача Божої любові», але 
навчає нас як лікувати цю хворобу. 
Сьогодні нам каже: «моліться, живіть 
Божими заповідями». У молитві Божа 
присутність перемінює нас, наповнює 
нас миром. Молитвою наближаємося до 
Бога, з відкритим серцем можемо 
прийняти Його любов. У молитві 
народжується прагнення відповідати 
на Його любов любов’ю. Молитися 
означає любити. 

У школі Марії вчимося любити 
конкретно, а не сентиментально. Вона 
пригадує нам прості та зрозумілі слова 
Ісуса: «Якщо любите ви мене, будете 
зберігати мої заповіді» (Йо 14,15). Всі 
Божі заповіді і так на кінець приводять 
нас до любові. 

Коли нам Марія каже будьте 
молитвою, хоче нас закликати – будьте 
любов’ю! Вона є наш ідеал, Марія є 
істинною молитвою. Її земне життя 
було покірним злиттям з Божою волею, 

даруванням себе у служінні Господу і 
ближнім. 

Сьогоднішнє послання є перед нами 
простим закликом тренуватися в 
любові. 

Коли будемо намагатись кожну мить 
чувати у любові, любов проникне наше 
життя де б ми не знаходилися – вдома, 
на роботі, у школі, на вулиці… Так 
будемо давати свідоцтво про Бога, 
Його любов. Там, де є любов, там є Бог 
– пише євангелист Іван – апостол 
любові у школі Марії. 

Який це дар – зрозуміти своє 
завдання на цій землі, знати, що ми 
люблені і дарувати любов далі. Дуже 
радо згадую досвід візіонерки Марії 
Паловіч: «Коли мені Діва Марія 
з’являється, то приходить з такою 
покорою, що маю відчуття ніби я була 
королевою, а Вона приходить, щоб мені 
служила». 

Любити означає дарувати себе – 
передає нам своє пізнання св. Терезка 
з Лізьє. 

І сьогодні нам Небесна Мати визнає 
любов і нагадує «не забувайте – я з 
вами і люблю вас». Марія на нас 
розраховує. Полюбімо Маріїну покору, 
Її тихе, непомітне служіння у молитві, 
усмішці, малих жестах з великою 
любов’ю. Даруймо їй виконання 
обов’язків з любов’ю і тоді Ісус буде 
приходити через Марію на цю землю. 

Пригадайте собі декілька люблячих 
закликів: «Дорогі діти, з великою 
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любов’ю і терпеливістю намагаюся 
перемінити ваші серця, щоб стали 
подібними до мого серця. Намагаюся 
вас своїм прикладом навчити покорі, 
мудрості і любові, бо потребую вас. Не 
можу без вас, діти мої. Вибираю вас 
згідно Божої волі, Його міццю вас 
укріплюю. Тому, діти мої, не бійтеся 
відкрити мені свої серця. Дам їх своєму 
Сину і Він за це подарує вам Божий 
мир. Будете нести Його всім, кого 
зустрінете, життям будете свідчити 
Божу любов і через себе даруватимете 
мого Сина.» (2.01.2013). 

«Всіх вас люблю. Ви всі, всі мої діти, 
ви всі є у моєму серці. Всі маєте мою 
материнську любов і всіх вас хочу 
вести до пізнання Божої радості. Тому 
вас кличу. Потребую покірних 
апостолів, які з відкритим серцем 
приймуть Боже Слово і допоможуть 
іншим, щоб через Боже Слово 

зрозуміли сенс свого життя. 
Діти мої, щоб ви це могли, 
мусите навчитися через 
молитву і піст слухати серцем і 
коритися. Маєте навчитися 
відкидати все те, що вас 
віддаляє від Божого Слова і 
прагнути тільки за тим, що 
в а с  д о  н ь о г о 
наближає» (2.09.2013). 
 «Тут я розпочала з цією 
парафією і покликала увесь 
світ. Багато хто це прийняли, 
але величезна кількість тих, 
які не хочуть ані почути, ані 
прийняти мій заклик. Тому ви, 
які сказали “так”, будьте 
с и л ь н и м и  і 
рішучими» (25.08.2011). 
 «Закликаю всіх, хто 
сказав мені “так“, щоб 

обновили своє посвячення моєму Сину 
Ісусу, Його Серцю і мені, щоб ми могли 
вас ще інтенсивніше зробити 
знаряддям миру у цьому неспокійному 
світі. Меджугор’є є знаменням для вас 
усіх і запрошенням, щоб ви молилися і 
здійснювали дані благодаті, які вам дає 
Бог. Тому, дорогі діти, прийміть 
с е р й о з н о  з а к л и к  д о 
молитви» (25.04.1992). 

 

Молитва:  
Маріє, дякуємо Тобі за запрошення до 

спільної молитви з Тобою. У Твоєму 
серці хочемо ставати молитвою. 
Повторюємо тобі своє “так“. Від Тебе, 
твоїм способом прагнемо навчитися 
давати свідоцтво про Божу любов. 
Чувай з нами у любові. Нехай наше 
життя просякне Твоєю материнською 
любов’ю, якою хочеш любити через нас. 
Амінь. 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу 1. 03. 2014  

В цьому місяці будемо молитися  

ЗА ТИХ, ХТО ДАЛЕКО ВІД БОГА. 

...У школі Марії вчимося любити 

конкретно, а не сентиментально... 

Автор: Ладислав Заборски 
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Я ЛЮБЛЮ ВАС... 

...Дітки, ви дорогі Мені. Я люблю вас усіх і кличу вас бути біля Мене, щоб ваша 

любов до Мого Непорочного Серця була палкішою. Я бажаю відновлювати вас і 

провадити через Моє Серце до Серця Ісуса, яке ще сьогодні терпить за вас і 

закликає вас до навернення і віднови. Через вас Я прагну відновити світ. 

Зрозумійте, дітки, що ви сьогодні є сіль землі та світло світу. Діти, 

закликаю вас, люблю вас і в особливий спосіб прошу: “Наверніться”!...                                          

(25 жовтня1996 р.)  

...Я вже казала вам, що вибрала 

вас особливим способом - таких, 

якими ви є. Я, Матір, люблю усіх 

вас. І кожної миті, коли вам 

важко, не бійтеся. Я люблю вас і 

тоді, коли ви далеко від Мене і 

Мого Сина... 

(24 травня 1984 р.) 

...Сьогодні хочу сказати вам, що люблю вас. Люблю вас усією Своєю 

Материнською Любов’ю та закликаю відкритися Мені повністю для того, 

щоб через кожного з вас могла навернути та врятувати світ, який 

наповнений гріхом і всім тим, що не є добром. Тому, Мої дорогі діти, 

відкрийтеся Мені цілковито, щоб Я могла відкрити і показати вам Бога, 

який вас любить... 

(25 серпня 1992 р.)  

...Натомість 

увесь цей довгий 

час, який Я 

перебуваю з вами, 

є знаком Моєї 

безмежної любові 

й Мого бажання, 

щоб кожен з вас 

став святим... 

(9 жовтня 1986 р.)  

...Прошу вас, щоб ви віднині стали 

на дорогу святості. Я люблю вас і 

тому хочу, щоб ви були святими. 

Не хочу, щоб сатана 

перешкоджав вам на цій дорозі... 

(25 липня 1987 р.) 

http://www.medjugorje.ws/sk-mini/messages/861009w/minibrowser?css=messages-single&type=single&findmode=aa
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СЛАВКО БАРБАРІЧ OFM 

Головний вимір Христових учнів – 

милосердна любов. Це одна з 
найконкретніших Христових вимог, 

за якою Він буде пізнавати Своїх 
учнів і дарувати їм життя у вічній, 
милосердній, божественній любові; 

або, через недостатність життя по 
милосердній любові, залишить тих, 

котрі Його іменем називалися, 
навіть в Його ім'я проповідували, у 
вічній немилості, без любові. 

Марія нас вчить як треба чинити 
діла милосердя. Очевидно, що не 
достатньо лише дещо зробити, але 

важливим є те, як це робити. Те, що 
робимо для інших, треба чинити з 

любов'ю і з любові. Вчинки, котрими 
допомагаємо іншим, які  не 
робляться з любов'ю і з любові, 

принижують того, хто їх приймає, а 
також можуть живити зарозумілість 

і гордість тих, хто їх робить. 
Смиренно чинити діла милосердя – 
означає бути свідомими, що все, що 

маємо, ми прийняли від Бога за 
посередництвом людей. І все, що 
нам не є потрібне, слід віддати 

нашим братам і сестрам, котрим це 
необхідно. Марія нас з любов'ю і 

вдячністю до Бога закликає чинити 
д і ла  милосердя ,  щоб  наша 
захланність і скупість не перемінили 

божественні виміри і не знайшлися 
у тому, що не належить до 
божественних правил. 

Все ж таки не можемо занедбати 

слова з послання: «Ваші і мої брати 

та сестри». Отже, Марія не 
почувається лише Марією і 

Учителькою, Заступницею і 
Провідницею, але й Сестрою усіх 
нас. Матір’ю є нам, бо Ісус з хреста 

їй нас передав і її попросив, щоб 
прийняла нас, як своїх дітей. 
Вчителька наша, бо вчить нас 

молитися і вірою жити, а Сестра 
нам, бо і вона Бога називала своїм 

Отцем, як Його наймиліша і 
найкраща дочка і слугиня. І 
наприкінці, все, що робимо, 

потрібно, щоби було не лише з 
любов'ю і з любові, але і з радістю. 

А радість народжується у хвилині, 
коли людина знає, що її вчинки і 
слова згідні з внутрішнім голосом 

сумління, а тому є по волі Божій. 
 
«Ми дякуємо Богові, Отцеві 
Господа нашого Ісуса Христа, 
завжди за вас  молячись, 
прочувши про вашу віру в 
Христа Ісуса та про любов, яку 
маєте до всіх святих через надію, 
приготовану в небі для вас, що 
про неї давніше ви чули в слові 
істини Євангелія, що до вас 
прибула, і на цілому світі 
плодоносна й росте, як і в вас, з 
того дня, коли ви почули й 
пізнали благодать Божу в правді» 

(Кол 1, 3-6). 

“Дорогі діти! Сьогодні вас закликаю, робіть діла 
милосердя з любов’ю і з любові до Мене, а також 

до ваших і Моїх братів та сестер. Дорогі діти, 

все, що ви робите іншим, робіть з великою 
радістю і покорою перед Богом. Я є з вами і 

кожного дня передаю ваші жертви і молитви 
Богові за спасіння світу. Дякую, що відповіли на 

Мій заклик” 

(25 листопада 1990 р.)  

«««В ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІ»»»   
 

             З любов'ю і з любові 
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ПОГЛЯД НА СІМ'Ю ОЧИМА ЦЕРКВИ 

І. Зустріч 

"Святкування Року Родини дає 
мені бажаний привід для того, щоб 
постукати у ваші двері, виявити 
вам любов, привітатися і побути 
разом з вами" (Послання до родин, 

1). 
Під час позачергової аудієнції у Івана 

Павла II членів Папської ради для родин 
єпископ Станіслав Стефанек, який брав 
участь у засіданні, подякував Святому 
Отцю за Послання до сімей. Папа на це 
відповів йому: "Не дякуйте, але читайте!"  

А справді, чи люди читають документи, 
написані Папою? А якщо так, то як? Що 
розуміють і що з прочитаного здійснюють 
на практиці? В першому короткому 
уривку Папа говорить про три речі: про 
своє бажання постукати в двері, 
привітатися і зустрітися. Постукати - 
значить, хоче, щоб ми йому відкрили, бо 
хотів би зайти у кожні двері без винятку. 
Хто знав Івана Павла II близько, розуміє, 
що це було не просто проголошенням, але 
справжнім прагненням його серця. 
Святий Отець гаряче бажав того, щоб 
кожна сім’я відкрила двері серця 
Христові, в Ім’я Якого він проповідує. 
Стукати – це означає, що він бере 
ініціативу в свої руки, не чекає поки хтось 

прийде, але йде від одних дверей до 
інших, особисто до кожного. Господь від 
віків проявляє таку ініціативу по всьому 
світу - Бог шукає людину, і тому кожна 
людина може опинитися на своєму шляху 
до Дамаску.  

Незначна, на перший погляд, фраза у 
вступі Послання до сімей криє в собі 
велике зобов’язання. Вона робить виклик 
для всіх священиків і єпископів, щоб вони 
вийшли назустріч людям, і це стає 
програмою на Рік родини. Відзначення 

Року родини не повинно перетворитися у 
пасивне очікування, саме навпаки: воно 
має стати особливою діяльністю - 
смиренним, терпеливим стуком в двері, у 
всі двері. Незалежно від того, відчинять їх 
чи ні. Треба стукати!... 

… Стукати, щоб зустріч відбулась. 
Зустрітися - значить наблизитися лицем 
до лиця, не здалеку, а безпосередньо, 
особисто. Це зустріч на рівні "я" і "ти", 
коли ти бачиш, хто приходить. Зустріч 
заохочує до пізнання, хоча і 
короткочасного, вона дає можливість 
роздивитись ближнього. Наприклад, я з 
кимсь зустрівся і тому знаю, як виглядає 
ця людина, я зустрічаю його погляд і, 
зустрічаючись, створюю відносини. Папа 
ясно говорить, про яку зустріч йдеться. У 
вступній частині він говорить про намір 
цієї зустрічі, мета якої - привітати! 
Привітання означає прийняття. 
Сердечними словами, які я вимовляю, я 
тебе приймаю, і висловлюю бажання бути 
з тобою. Привітання!... 

… Стукаю в твої двері для того, щоб ти 
мене впізнав, запросив у свій дім, і щоб я 
міг проявити свою любов, просто тому, що 
ти мій ближній! В цьому полягає зміст 
першого виклику. На перший погляд, 
здається простим, але він не є легкий! 
Люди так часто закривають двері один 

перед одним, так часто не хочуть знати 
один одного, говорять слова, які зовсім не 
підходять для привітання?! ... 

… Цей виклик звернений до всіх людей 
—до розсварених родин, де їх члени 
роками не розмовляють один з одним; до 
одиноких людей, яких покинули, і у їхні 
двері ніхто не стукає, і лише через 
декілька днів після їх смерті хтось 
помітить, що їх вже нема; до людей, які 
заціпеніли у своїх болях і гніві, які до всіх 
повернулися спиною. Святий Отець 

ДО РОДИН, ЩОБ БУЛИ СИЛЬНІ В БОЗІ…  

Протягом наступних місяців ми хотіли б «наблизити» до вас Апостольське Послання  

родинам Папи Івана Павла ІІ через слова його багаторічної співробітниці та сімейної 

приятельки - Ванди Полтавскої. Ванда Полтавска, психіатр, під час ІІ світової війни провела 
чотири роки у концентраційному таборі Равенсбрук у Німеччині, є членом Папської 

Академії захисту життя. В 1967 році в Кракові вона заснувала Інститут  Богослов'я  сім’ї, 

яким керувала 33 роки. 

Співпрацює з Папською радою пасторації для працівників охорони здоров’я і разом зі 

своїм чоловіком від 1983 року є членом Папської ради у справах сім’ї. Ванда Полтавска 

більше 50 років присвятила подружнім та сімейним консультаціям. У Ванди та її чоловіка 
Анджея чотири дочки і вісім внуків. 

Світло Марії 
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представив Рік родини як завдання, котре 
потрібно виконати. 

 

II. Родина —шлях ЦЕРКВИ 

«Родина походить від тої самої 
любові, якою Творець обнімає 
створений Ним світ...» (Послання 

родинам, 2) 
… Доля людства тісно поєднана з 

дорогою Церкви. Священик стає свідком 
при звершенні Таїнства Шлюбу; священик 
хрестить дитину; священик є сповідником 
при першій сповіді та при всіх наступних 
сповідях; священик, як і єпископ, 

присутні при звершенні Таїнства 
Миропомазання; священик присутній в 
момент смерті і на похороні, священик 
служить щоденну Святу Літургію, під час 
якої здійснюється присутність Бога і він 
дає Його людям як їжу! Поза сумнівом, 
Церква постійно перебуває з людьми, з 
людством, з кожною окремою родиною на 
парафії ... 

... Папа звертає увагу на те, що "Церква 
вважає служіння родині одним зі своїх 
головних завдань". Він підкреслює це, щоб 

ніхто не забував про таке служіння. 
Церква для родини, але і родина для 
Церкви! І хоча тут Святий Отець не 
згадує, маю на увазі спільноту, якою є і 
має бути парафія. Саме через парафію 
може відбуватися служіння і допомога 
родинам. Люди мають можливість пізнати 
свого настоятеля, свого пастиря, а він має 
можливість пізнати їх. Щоб служити їм, 
він має знати їх настрої, потреби, а вони в 
свою чергу мають дозволити йому пізнати 

це. Іноді я питаю 
людей, хто настоятель в 
їхній парафії? Дуже 
часто виявляється, що 
вони не знають навіть 
його імені, який він; 
іноді я чую якісь 
критичні вислови. ... 

... Чи багато парафіян 
у с в і д о м л ю ю т ь , 
н а с к і л ь к и  в а ж к е 
служіння людям і 

родинам? Скільки 
важких людських 
проблем має вмістити 
серце священика! 
С в я щ е н и к  в 
сповідальниці сидить і 
с л ухає ,  а  перед 
сповідальницею стоїть 

довга черга, яка так дивує людей із 
Заходу. Людям іноді не вистачає уяви. Як 
рідко навіть віруючі замислюються над 
тим, що подібне служіння потребує 

духовних сил людини, як і міцної нервової 
системи. Незважаючи на те, що священик 
отримав особливу благодать покликання, 
в ін залишається людиною, він 
втомлюється від стількох справ, які він 
має робити, справ, що вимагають великої 
зосередженості і уваги ... 

... Кожне людське життя, яке прагне 
осягнути спасіння, все ж потребує Церкви 
і священика, який дає людині можливість 
звільнитися від гріха у сповіді, де гріхи 

дійсно прощаються. Родина —шлях 
Церкви! Більше того, родина є творцем 
Церкви, адже і всі священики походять з 
родин, можна додати — з добрих родин! ... 

... Церква прямує до спасіння через 
родину, в якій має реалізуватися єдина 
умова спасіння — святість. Церква на 
цьому шляху розміщує вказівники, але 
люди, на жаль, не вміють ними 
користуватися, як і не можуть зрозуміти, 
яким даром є їх приналежність до Церкви. 
... 

... Послання своїм розділом "Родина –
шлях Церкви" може викликати вдячність 
за те, що Церква взагалі існує і за те, що 
вона служить родині.  

 

Роздуми про Церкву і родину 

взяті з книги: Родинам, щоб були 

сильними в Бозі . . . ,  Ванда 
Полтавска (SALI-FOTO, 2010) 

 

Друзі Івана Павла II - подружжя Ванда і Андрій Полтавські  
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Багато разів я замислювалась 
про зміст слова «євангелізація», коли 
про неї говорили священики під час 
проповіді чи на зустрічах з молоддю. 
Коли сім років тому я вперше брала 
участь у Квітному вік-енді (зустріч 
молоді з єпархіальним єпископом на 

Квітну неділю), нас вислали вийти на 
вулицю, щоб ми запросили людей на 
якусь християнську акцію та 
розповідали їм про Бога. Тоді я 
сказала собі, що це не моє. Що я там 
буду говорити їм про Бога, в мене 
своє життя, у них – своє, мені нема 
чого сказати… Так тривало якийсь 
час. 

В міру того, як мої відносини з 
Богом стали поглиблюватись, почала 
Його пізнавати, моя думка і 
ставлення почали змінюватись. Я 
усвідомила, що не можу давати 
комусь того, чого не маю, кого не 
знаю. У кожного свій спосіб і стиль 
знайомити інших з Господом, 
кожному підходить щось інше. Я свій 
спосіб ще шукаю. За цей короткий 
час я навчилась,  що людей 
т о р к н е т ь с я  к о н к р е тн е  д і л о , 
конкретний чин любові та намір, з 
яким це робиться. Я можу про щось 
говорити, але коли я цим не живу, це 
будуть лишень пусті слова, які 
проминуть. «Якщо будете носити 
послання в своєму серці і жити ними, 
всі це відчують, тому не потрібні 
будуть слова, які слугують для тих, 
хто не слухає. Вам не потрібно 
говорити слова. Вам, дорогі діти, 
ними треба жити і свідчити своїм 
життям.» (20 вересня 1985).  

У спільноті Світло Марії я вже 
другий рік. Життя тут вчить мене 
багато чому, але найбільше – 
пізнавати саму себе, даруватися 
іншим, пізнавати Господа та вчитися 
жити  посланнями  Пресвято ї 
Богородиці. І все це взаємопов’язано. 
Послання Діви Марії ведуть до зв’язку 
з Нею і Господом Богом. А коли я 

знаю, що Вони в моєму серці, тоді 
можу краще пізнавати себе і жити 
тут для інших. 

Зв’язок з Господом не може 
поглиблюватись іншим способом, ніж 
молитвою. Мій духівник сказав, що 
молитва як мотор. Коли його вимкну, 

він ще трохи буде теплим, але 
поступово охолоне. Так само з будь-
яким зв’язком: він помалу згасне, 
якщо не буде контакту. 

Діва Марія закликає нас у 
родинах поставити на видному місці 
Святе Письмо, щоб ми його читали. 
Не можу пізнати Бога, коли не пізнаю 
Письма, бо у слові присутній Він Сам. 
Читанням Святого Письма пізнаю 
Божу мову, спосіб, у який Господь зі 
мною спілкується. Це так само, як 
дитина вчиться говорити. Вона 
повторює слова за батьками. 
Постійним читанням Святого Письма 
до серця потрапляють Божі слова, 
думки, які згодом виходитимуть з 
мого серця як молитва, прослава, 
подяка, просьба, зворушення… 

Зв’язок з Богом подібний до 
зв’язку з особою. Чим частіше ми з 

кимсь зустрічаємось, тим ми 
уважніші, вразливіші, чутливіші, 
відкритіші один до одного. Так само і 
у зв’язку з Господом. Він настільки 
увійде до мого серця, наскільки я 
Йому дозволю. «Отець Небесний є у 
кожній людині, кожну людину 
любить і кожну людину кличе по її 
імені. Тому, діти Мої, в молитві 
слухайте волю Небесного Отця. 
Розмовляйте з Ним. Майте особисті 
відносини з Отцем, які ще більше 
поглиблять ваші відносини - 
спільноти Моїх дітей, Моїх апостолів. 
Як матір, Я хочу, щоб через любов до 
Небесного Отця ви піднеслися над 
земною марнотою і допомогли іншим, 
щоб поступово пізнали Небесного 
Отця і наблизились до Нього...» (2 
листопада 2013). 

Всяка любов ранить – одна 

ТІЛЬКИ ВІН ПРИВЕДЕ МЕНЕ ДО ДОСКОНАЛОСТІ... 
(Вероніка, Словаччина)  
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СВІДОЦТВО 

більше, інша менше. Божа любов теж 
ранить. Але тільки для того, щоб 
могти оздоровити. Бог допускає різні 
зранення, але лиш для того, щоб ми 
могли до Нього наблизитись, 
довіритись і щоб Він міг наповнити 
нас Своєю любов’ю. Часом легше 
віддати Йому великі болі, ніж 
щоденні плани, щоденне життя… Для 
прикладу: я мала певний план, який 

змінився, і це мене дуже розстроїло. 
В мене було дві можливості, як 
поступити. Перша: закритися в 
к і м н а т і ,  н а д у т и с я ,  в с і х 
звинувачувати і жаліти себе. Друга: 
в іддати все  в  руки Божі і 
використати цей час якнайкраще, 
навіть якщо буду з цим воювати. 
Перший варіант нічого мені не 
дасть, а другий дозволить йти 
далі і дозволить Богові 
оздоровити той малий біль. 
«Діточки, відкрийте свої серця 
і віддайте Мені все, що в них є: 
радість, смуток і будь-який, 
навіть незначний, біль, щоб Я 
все могла віддати Ісусові, щоб 
Він Своєю безмежною любов’ю 
запалив і перемінив ваші 
печалі у радість Свого 
Воскресіння…» (25 лютого 

1999). 
Одної неділі читалося 

Євангеліє про помноження 
хлібів. З того уривку мене 
вразив стих від Марка 8, 2: 
«Шкода мені люду, - ось уже 
три дні перебуває зо мною, а 
не має що їсти.» Тоді я 
усвідомила, як Богові шкода, 
коли я голодна духовно. Я 
замислилась над тим, яким є 
мій голод за Богом. Чи 
усвідомлюю я цей голод? Що я 
роблю з цим голодом? Що 
роблю, коли хочу молитися, 
коли хочу зустрітись з Ним? 
Відповідь: дуже часто нічого. 
Моє серце прагне зустрічі, але 

цей голод я намагаюся притлумити 
роботою, думкою, що втомлена, 
відмовками, що не маю часу, 
лінощами, страхом з того що про себе 
дізнаюся… 

Знаєте, що у цьому найкраще? 
Що Господь ніколи не здається. Він 
завжди буде мене любити і щодня 
даватиме можливість почати 
спочатку. Ісус має слабку пам’ять на 
наші гріхи, падіння і слабкості. 
Важливо довіряти. У Його очах ніколи 
не впаду так глибоко у темряву, щоб 
не могти бачити світла. 

Мені дуже подобається Святе 
Письмо, хоч мені ще багато треба над 
ним працювати, я не можу цитувати 
його напам’ять і багато чого не 

 



розумію. Проте я знаю, що коли 
читатиму, Господь у моєму серці буде 
давати розуміння, як провадити своє 
життя. А Діва Марія у своїх 
посланнях не говорить просто так, 
Вона як Мати знає, що добре для Її 
Сина, Вона Його знає і дає нам до 
Нього дорогу. У посланні говориться: 
«Дорогі діти, ви не усвідомлюєте всієї 
любові, якою любить вас Бог. Тому 
Він і дозволяє Мені бути з вами, щоб 
Я наставляла вас і допомагала 
знаходити шлях миру. Але без 
молитви ви не зможете знайти цей 
шлях. Тому, любі діти, залишіть все і 
присвятіть час Богові, і тоді Він 
обдарує вас і благословить. (…) Тому 
моліться так, щоб ваша молитва і 
ваша відданість Богові були для 
інших дороговказом; тоді ваше 
свідчення матиме цінність не тільки 

для вас, але й для вічності.» ( 25 
березня 1988). 

З поміччю Божої любові я тепер 
вмію розповісти вам про це. Я не 
могла би про це говорити, якби у 
серці не мала хоч трохи Божої любові. 
Просто хотіла поділитися тим, як 
відчуваю свій зв’язок з Богом за 
допомогою послань Діви Марії і над 
чим ще маю працювати. Той зв’язок 
вчить мене не забувати про свою 
убогість і бідність, дозволити Його 
любові протікати в моєму серці і 
вірити, що тільки Він приведе мене 
до досконалості. «Дорогі діти, 
вирішіть вибрати любов, щоб любов 
завладла в усіх вас, але не людська 
любов, а любов Божа. Дякую, що 
відповіли на Мій заклик! » (20 
листопада 1986). 
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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. 

 СЕМІНАР «ПІСТ. МОЛИТВА. ТИШИНА» 

  6 -11.04.2014 п.Стефанія Дідух 096 643 46 27; 032 222 44 97. 
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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 
говориться на цих сторінках. Це право належить до компетенції і авторитету Церкви, якій автор повністю 
підкоряється. Такі слова як "об'явлення, чудеса, послання" та інші подібні вислови записані зі слів людей 

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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