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ПОСЛАНННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 

ВІД 25 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ, МЕДЖУГОР'Є 

«Дорогі діти! Закликаю вас знову: почніть боротьбу 

проти гріха як в перші дні, ідіть до сповіді і зважтеся на 

святість. Божа любов почне текти через вас у світ, мир 

запанує у ваших серцях, і Боже благословення 

наповнить вас. Я з вами і заступаюся перед Моїм Сином 

Ісусом за всіх вас. Дякую вам, що відповіли на Мій 

заклик.» 

ПОСЛАНННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 

ВІД 2 КВІТНЯ 2014 РОКУ, МЕДЖУГОР'Є 

«Дорогі діти, материнською любов’ю хочу допомогти 

вам, щоб ваше життя молитви і покаяння було 

істинним зусиллям наближатися до Мого Сина і Його 

Божественного світла, щоб ви вміли відділитися від 

гріха. Кожна молитва, кожна Служба Божа і кожен піст 

є зусиллям наблизитися до Мого Сина, спомином про 

Його славу і прибіжищем від гріха, шляхом до повторного 

возз'єднання доброго Батька і Його дітей. Тому, дорогі 

Мої діти, відкритим серцем повним любові взивайте ім'я 

Отця Небесного, щоб вас освітив Духом Святим. Через 

Святого Духа ви станете джерелом Божої любові. З 

того джерела будуть пити всі ті, хто не знає Мого 

Сина, всі ті спраглі любові і миру Мого Сина. Дякую вам! 

Моліться за своїх пастирів. Я молюся за них і хочу, щоб 

вони завжди відчували благословення Моїх материнських 

рук і підтримку Мого Материнського серця.» 

КВІТЕНЬ/2014 
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ІДІТЬ НА СПОВІДЬ (о. Любо Куртович) 

Одне з перших послань Матері  

Божої у Меджугор'є говорить: «Мир, 
мир, мир повинен запанувати між 

людиною і Богом і між людьми». Щоб 

настав мир, нам необхідно виконати 
деякі умови. Мир - це Божий дар. І 

щоб цей дар ми змогли прийняти, 
потрібно підготувати своє серце, 

якезможе його прийняти. Однією з 
перших умов миру у нас, миру між 

нами і Богом є свята сповідь. 
Згадаймо деякі з послань 

Богородиці, в яких Вона кличе нас до 
святої сповіді: «Сьогодні Я хочу 
закликати всіх вас до сповіді, навіть 

якщо ви сповідалися декілька днів 
тому... Закликаю вас до примирення з 

Богом. Закликаю вас відкрити двері  
свого серця Ісусу, як квітка, яка 

відкривається сонцю. Ви не можете, 

діточки, досягнути миру, якщо ви не є 
у мирі з Ісусом... Нехай свята сповідь 

буде вашим першим вчинком 
навернення, а потім, дорогі діти, 

зважитеся на святість. Нехай ваше 
навернення і рішення на користь 

святості розпочнеться уже сьогодні, а 
не завтра. Відкрийте своє серце, 

дітки, через святу сповідь Богу... 
Відкрийте ваше серце Божому 

милосердю в цей час Великого посту. 
Небесний Отець бажає позбавити від 

рабства гріха кожного з вас. Тому , 

дітки, використовуйте цей час і через 
зустріч з Богом - у сповіді, залиште 

гріх і зважитеся на святість... Дорогі 
діти! У цей час зречення, покаяння і 

молитви знову закликаю вас: ідіть, 
сповідайте свої гріхи, щоб благодать 

відкрила ваші серця, і дозвольте їй 
міняти вас». 

Це заклики для нас, що йдуть з 

материнського серця. Такі прості і 
вимогливі. У них відкривається 

глибоке материнське бажання, щоб ми 
жили повнотою життя і справжнім 

щастям. Слова послань Богородиці – 
одночасно, молитва, з якою Вона 

 

...Коли гріх через сповідь виходить на світло,           

тоді він втрачає свою силу... 

http://hu-benedikt.hr/?m=20120409 

РОЗДУМИ НАД ПОСЛАННЯМ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 
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звертається до нас з надією, що ми 
почуємо Її слова і втілимо їх у життя.  

Найважче для людини визнати, 
що віна грішна. Передумовою 

повернення людини до Бога є її 
усвідомлення і визнання себе грішною. 

Людині неможливо осягнути і 
прийняти відчуття своєї гріховності 

власними силами і здібностями. 

Усвідомлення і визнання своєї 
гріховності - це дар благодаті. Якщо ми 

дивимося на себе чесно у світлі 
Божому, то завжди знайдемо в собі 

“частини” свого буття, що не є у Бозі,  
не для Бога, які не служать любові. 

Особливо через свою власну гординю є 
важко сповідати свої гріхи, однак 

навіть не це найважче в житті. Просто 

вимовити якийсь свій гріх у сповіді –  
недостатньо. Цього замало. Необхідно 

покинути гріх. І в цьому є проблема. 
Якби справа обмежувалася лише 

сповіданням гріха, то це не було б 
таїнством. Суть таїнства сповіді - це 

покаяння,  також оновлення, 
навернення, початок нового життя. 

Таїнство сповіді підрубує самий корінь 

нашої гордині. Корінь усякого гріха - 
це гордість, гординя: я хочу бути сам 

для себе, маю право на себе самого, 
маю право на свою ненависть і на своє 

пожадання, на своє життя і на свою 
смерть. І дух, і тіло людини хворіють 

через її гординю. Людина у своїй 
зіпсованості хоче бути, як Бог. Сповідь 

перед  братом, священиком -це досвід 

глибокого смирення. Вона болить, 
понижує. Сповідь жорстко б'є по 

гордині. Стояти перед братом як 
грішник - соромно, це майже 

неможливо винести. У сповіді з 
ганьбою вмирає стара людина, для 

того щоб народилася нова людина. Ісус 
на хресті взяв на себе ганебну смерть 

грішника і тим відкупив нас. 

Шлях до воскресіння йде через 
хрест, через ганебну смерть старої 

людини і таїнства примирення. Ми не 
можемо воскреснути, якщо не готові 

померти. Через страх перед таким 
умиранням, людина перебуває в 

спокусі спробувати і в сповіді себе 
виправдати. А в сповіді потрібно 

дозволити Богові нас виправдати. 
Сповідь - це можливість спробувати, 

що таке любов небесного Отця. У 
сповіді ми можемо знову пережити 

воскресіння. Тому що плата за гріх - 
смерть, а сповідь – це нове життя, яке 

нам дає Бог. Це означає пережити і 
почути слова Отця: «Цей мій син, моя 

дочка були мертві, а зараз ожили». 

Гріх - це духовна реальність, що 
нас ставить в конкретне відношення 

до Бога. Якщо людина віддаляється від 
Бога і Його світла, тоді й гріх стає 

невидимою реальністю, яка змушує її 
гнити і вбиває її. Без Бога ми 

опиняємося в духовній темряві. А гріх 
не виносить світла і тому піддає 

гниттю все людське життя. За 

допомогою сповіді в пітьму серця 
входить світло Євангелія. Коли гріх 

через сповідь виходить на світло, тоді 
він втрачає свою силу. Висловлений і 

визнаний в таїнстві сповіді гріх стає 
безсилий.  

Тож наважмося померти для себе, 
щоб знайти повноту Христового 

воскресіння. Папа Павло VI називав 

сповідь «таїнством смирення і радості». 
Нам необхідна смиренність, щоб 

визнати власну убогість, щоб пережити 
радість прощення. Однак прощення – 

це радість не лише для нас, але 
передусім для Бога, що ми 

повернулися до Нього. 
Нехай Марія, смиренна слугиня 

Господня, веде нас до повноти життя у 

Христі. 
 
Молитва: 

 

Пресвята Діво Маріє! Присвячую 
Тобі все те, що я ще не присвятивТобі, 

все те що ще не дав Тобі. Візьми все це, 
прошу Тебе,о Мати! Торкнися, очисти , 

подолай все в мені, що страхається 

Тебе і чого я не усвідомлюю. Я хочу 
прийняти Тебе  до  себе ,  в 

найпотаємнішу глибину свого буття, 
подібно апостолу Івану, почувши, що 

Ісус звелів йому з хреста  «Сину, ось 
матір твоя!» Покрий мене Собою, так 

як Дух Святий покрив Тебе Своїм 
сяйвом. Амінь. 
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БОЖА ЛЮБОВ ПОЧНЕ  

ТЕКТИ ЧЕРЕЗ ВАС У СВІТ 
(Тереза Гажіова) 

На півдорозі до святкування 
Воскресної перемоги Небесна Мама 
сьогодні заохочує нас: «Закликаю вас 
знову: почніть боротьбу проти гріха». 
Ї ї  материнські  слова любові 
піднімають нас так само, як у 
дитинстві, коли нас вчила ходити 
наша мама. Коли при перших кроках 
ми падали, мама нас піднімала, ста-
вила на ноги і говорила: «Не бійся, 
іди, ходи!» Ідіть до сповіді – це 
м а те ри н ськ ий  з а к ли к  з н о в у 
підвестися після падіння, знову від-
важитись на новий крок вперед, но-

вий шанс, нове сьогодні. 
Щира свята сповідь – це 

улюблене таїнство покірних апостолів 
Діви Марії. І хоч ми горді – клякаємо 
покірно на коліна перед священиком, 
у сповідальниці вмирає в нас 
гордість. 

У посланні від 2 липня 2007 р. 
Марія говорить нам: «В великій Божій 
любові приходжу сьогодні до вас, щоб 
вести вас дорогою покори і тихості. 
Першою стацією на цій дорозі, діти 

Мої, є сповідь. Відкиньте свою 
гордість і станьте на коліна перед 
Моїм Сином. Зрозумійте, діти Мої, 
що ви нічого не маєте і нічого не 
можете. Єдине, чим ви володієте, це 
ваш гріх. Очистіться і прийміть 
тихість та смирення. Мій Син міг 
перемогти силою, але вибрав 
тихість, покору і любов. Наслідуйте 
Мого Сина. Дайте Мені свої руки, щоб 
ми разом зійшли на гору і перемогли». 

У святій сповіді на нас чекає сам 
Господь Ісус в особі священика. Коли 
він нас благословляє, молиться над 
нами, тоді відбувається чудо нашої 
внутрішньої переміни. Це зустріч з 
Господом у глибокому смиренні 
серця. У Його прощенні приймаємо 
Й о г о  с а м о г о :  м и р ,  Й о г о 
благословення, силу крокувати 
вперед. У посланнях з минулих років 
Цариця миру говорить нам: «Ісус хоче 
наповнити ваші серця миром і 
радістю. Діти Мої, не зазнаєте миру, 
поки не примиритесь з Ісусом. Тому 
кличу вас до сповіді, щоб Ісус став 
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вашою правдою та миром… 
Віддайтеся Богові, щоб міг вас 
оздоровити, втішити і відпустити 
вам все те, що є перешкодою на 
дорозі любові. Бог може перемінити 
ваше життя і ви будете зростати в 
любові. Славте Бога, діти Мої, гімном 
любові, щоб Божа любов могла 
зростати у вас з дня на день аж до 
повноти». Подібні слова чуємо і 
сьогодні: «Божа любов почне текти 
через вас у світ, мир запанує у ваших 
серцях, і Боже благословення 
наповнить вас».  

У школі Марії ми знаємо, що 
покликані до святої сповіді кожного 
місяця, або й частіше, якщо 
потребуємо. Марія вчить нас, що 
мало зректися гріха, але треба знову 
зважитись на святість. Під час 
сповіді Вона радить запитати у 

священика: «Що мені робити далі, як 
маю зростати?» Радить знайти собі 
духовного провідника, священика, 
який вестиме нас дорогою святості. 
« … Д і т о ч к и ,  з і  с м и р е н н і с т ю 
досліджуйте, що не так у вашому 
серці, і ви зрозумієте, що маєте 
робити…» Цю материнську пораду 
знаходимо у посланні від 25 квітня 
1996 р.  

Коли відстежуємо послання 
Богородиці, читаємо про заклик 
працювати над своїм серцем, як на 
полі. Такою працею може стати часта 
щира сповідь. З досвіду знаємо, що 
якщо будемо обробляти землю 
недбало, не дістанемо доброго 

урожаю. Найкращим плодом для 
нашого серця буде любов, що росте, 
збільшується, оздоровлює, очищує у 
таїнстві примирення. 

Про святу сповідь дуже часто 
згадується у посланнях. Меджугор’є 
називають сповідальницею світу. 
Любляча ,  добра  присутн і сть 
Богородиці є тою небесною силою, 
яка сприяє відновленню серця. Сюди 
приїжджають мільйони прочан і 
починають усвідомлювати свої гріхи. 
Меджугор’є - це Маріїне світло, ми 
приходимо сюди засліплені гріхом і 
починаємо бачити те, чого раніше не 
бачили. В Її світлі знаходимо 
втрачене, а саме: мир, радість, сенс 
життя… все, чого прагнемо. 

 
Молитва:  
 

Маріє, до Тебе простягаємо руки 
після кожного упадку. Допоможи нам 
встати. У Твоєму серці хочемо 
готуватися до святої сповіді, знову 
відважуватися на святість. Ввіряємо 
Тобі цей благодатний час посту, веди 
нас  до  Воскресно ї  перемоги . 
Допомагай нам старанно працювати 
над своїм серцем. Вводь нас у глибини 
духовного життя в простоті, покорі, 
служінні, любові. Амінь. 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу 5. 04. 2014  

В цьому місяці будемо молитися  

ЗА МИР У ЦІЛОМУ СВІТІ, ОСОБЛИВО НА 

УКРАЇНІ. 

...Мій Син міг перемогти 

силою, але вибрав                      

тихість, покору і любов. 

Наслідуйте Мого Сина... 



С В І Т Л О  М А Р І Ї |  2 0 1 4 / 4  | 6 |   

ЗВАЖТЕСЯ НА СВЯТІСТЬ... 

...Нехай ваша свята сповідь буде початком вашого навернення і тоді, дорогі 

діточки, вирішіть вибрати святість. Нехай ваше навернення і постанова стати 
святими починається сьогодні, а не завтра. Дітоньки, Я закликаю вас усіх на 

дорогу спасіння і бажаю показувати вам дорогу до Неба. Ось чому, дітоньки, будьте 

Моїми і здобувайте зі Мною святість... 

(25 листопада 1998 р.) 

...Моя молитва сьогодні 
за вас усіх, хто просить ласки 

навернення. Стукаєте у двері 
Мого Серця, але без надії та 

молитви, в гріху і без 
Таїнства Примирення з Богом. 

Діти Мої, полиште гріх і 

станьте на сторону 
святості... 

(25 травня 2011 р.) 

...У любові вас закликаю: 
наверніться, якщо ви далеко 

від Мого Серця. Не забувайте: 
Я є ваша Мати і відчуваю біль 

за кожного хто є далеко від 

Мого Серця, але не залишу вас 
самотніми. Вірю, що можете 

залишити дорогу гріха і 
зважитися на шлях 

святості... 
(25 вересня 2005 р.) 

...Відновіть піст та молитву, 
бо сатана підступний та 

схиляє багато сердець до гріха 
та погибелі. Я закликаю вас, 

діточки, до святості і до 
життя у благодаті... 
(25 жовтня 2012 р.) 

...В цьому часі Великого посту 
відкрийте свої серця Божому 

милосердю. Небесний Отець 
хоче кожного з вас визволити з 
рабства гріха. Тому, дітки, 

добре використайте цей час і 
через зустріч із Богом в сповіді 

зречіться гріха і зважтеся на 
святість. Зробіть це з любові 
до Ісуса, який Своєю кров’ю 

відкупив всіх вас, щоб ви були 
щасливі і в мирі. Не забувайте, 
дітоньки, що ваша свобода – 

ваша слабкість, тому 
слідуйте Моїм закликам із 

серйозністю… 

(25 лютого 2007 р.) 

wallpapersbuzz 
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СЛАВКО БАРБАРІЧ OFM 

Триває піст. Це час, коли 

пригадуємо Христову любов, з якою Він 
терпить за нас. Це можливість 
зрозуміти, що саме терпіння не 
принесло, ні заслужило спасіння, але 
любов, з якою Христос переніс Свої 
страждання і Свій хрест. Як діла 
допомоги іншим стають ділами 
милосердя тоді, коли їх чинять радісно, 
смиренно, з любов’ю і з любові, так і 
терпіння хреста стає відкупительним 
терпінням лише тоді, коли хрест 
несеться з любов’ю. Христова засторога 
єрусалимським жінкам, щоб не плакали 
над Ним, але над собою і своїми 
синами, яким потрібне навернення, є 
відповіддю всім нам. Ми не спогадуємо 
Великий Піст, ні не згадуємо Христові 
муки, щоб оплакувати те, що Він 
перетерпів, але щоб відновити свою 
любов до Нього. Спогадуємо Великий 
Піст, щоб здобути новий стимул для 
росту в любові, аби ми могли свої 
хрести і свої терпіння носити з 
любов’ю. Адже без любові вони не 
матимуть тої вартості для вічності, яку 
повинні мати. А це би було справжньою 
втратою.  

Марія знає людське життя і бажає 
нас виховати. Вона досвідчила, що у 
терпінні куються справжня дружба і 
зріла любов. Вона знає, що, дивлячись 
на Христа, ми можемо рости в любові 
до Нього. І так щоразу зростати у 
любові, яка носить хрест і терпіння, 
перетворюючи їх на добро для нас і 
Богу на славу. Споглядати на Христову 
любов у терпінні, входити у таємницю 
цієї любові – означає ставати здатним 

до життя, достойного людини. Думати і 
роздумувати, зустрічатись і перебувати 
з Христом, Який терпить, – означає 
відкрити справжню любов і в ній 
безперестанку зростати. Ціною зрілої 
любові є терпіння. Між тим, любов’ю 
збільшується терпіння, адже тільки той, 
хто любить, може і терпіти. На стеблі 
терпіння найкращим плодом є любов. 

«Він, мов той пагін, виріс перед 
нами, мов корінь із землі сухої. Не 
було в Ньому ні виду, ні краси, – 
ми бачили Його, – ні вигляду 
принадного не було в Ньому. 
Зневажений, останній між 
людьми, чоловік болів, що зазнав 
недуги; немов людина, що перед 
нею обличчя закривають, 
зневажений, і ми Його нізащо 
мали. Та Він наші недуги взяв на 
Себе, Він ніс на Собі наші болі. Ми 
ж, ми гадали, що Його покарано, 
що Бог Його побив, принизив. Він 
же був поранений за гріхи наші, 
роздавлений за беззаконня наші. 
Кара, що нас спасає, була на 
Ньому, і Його ранами ми 
вилікувані… Після трудів душі 
Своєї Він побачить світло і 
насититься Своїм знанням. Слуга 
Мій виправдає багатьох, їхні 
беззаконня понесе на Собі. Тому Я 
дам Йому, як пай, премногих; Він 
з сильними буде ділити здобич, бо 
видав на смерть Свою душу і був 
зачислений до лиходіїв, коли Він 
узяв на Себе гріхи багатьох і за 
грішників заступався»  
(Іс 53, 2-5, 11-12) 

«Дорогі діти.  
І сьогодні взиваю вас, щоб ви жили Страстями 

Ісуса у молитві та в єдності з Ним. Постановіть 
дарувати більше часу Богові, Котрий дарував 

вам ці дні благодаті. Ось чому, дорогі діти, 
моліться та особливим чином відновіть любов 

до Ісуса у своїх серцях. Я є з вами і супроводжую 

вас Своїм благословенням та молитвами. 
 Дякую, що відповіли на Мій заклик.»     

(25 березня 1991 р.) 

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

Відновлення любові до Ісуса 
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ПОГЛЯД НА СІМ'Ю ОЧИМА ЦЕРКВИ 

батьківської любові? Батьківство 
стверджується через дитину. Не тільки 
батько має прийняти дитину, але й 
дитина має прийняти батька, пізнати 
його… 

…Як же в такому світі в правді 
промовити «Отче наш»? Проста пораду: 
моліться так, як вас навчив Христос – 
«Отче наш», і додає: «Моліться в правді» 
– в правді цієї молитви. Це велика 
вимога, адже як нам огорнути любов’ю 
всі родини світу, тобто всіх людей? Все 
простити? Все прийняти? 

А Святіший Отець пропонує 
світові цей рецепт – моліться, моліться 
отак: «Отче», «Отче наш» – мій, твій, 
його, усіх. Молись, хоч і не знаєш, що 
це означає, хоч не розумієш, бо саме з 
цієї молитви може прийти розуміння. 
Дитина не мусить розуміти батька, 
вистачить довіряти йому. Світові 
бракує довіри – надто багато ран, 

надто багато зради. То молися 
більше. А якщо не розумієш, то хай 
за тебе молиться хтось інший, і так 
довго, поки на тебе не зійде 
благодать. 

Що перешкоджає татові молитися 
з дітьми і перед дітьми? Батьки самі 
не знають що, іноді говорять: «Якось 
ми перестали молитися». Але якщо 
вдається зібрати всіх домашніх і 
вмовити молитися разом, все 
міняється – зростає любов. Проте 
часто є дуже важко подолати 
перепони, які мають якусь 
незрозумілу природу. Втома, поспіх, 
якась фальшива сором’язливість, 
трохи несміливості і, нарешті, 
гордість! Сучасна людина має 
подолати багато перепон, щоб 
могти, як колись, клякнути при 

своїх дітях і промовляти разом з ними 
«Отче наш» . Сам якось ще 
справляється, десь у закутку, але не 
перед дітьми, а особливо не перед 
дорослим сином. Але йдеться якраз про 
жест – стати перед Богом на коліна, 
про твоє свідчення віри. Кожен з нас 
багато разів промовляв «Отче наш», але 
Святіший Отець хоче, щоб ми 
промовляли те саме, але по-іншому, 
зовсім по-іншому – у правді!  

Роздуми про Церкву і родину 
взяті з книги: Родинам, щоб 

були сильними в Бозі..., Ванда 

Полтавська (SALI-FOTO, 2010) 

ДО РОДИН, ЩОБ БУЛИ СИЛЬНІ В БОЗІ...  
(Ванда Полтавська) 

«Це Послання до родини є передусім 
проханням до Христа, щоб перебував у 
кожній людській родині, закликом до 
Нього, щоб через малу родину батьків і 
дітей перебував у великій родині 
народів, щоб ми всі разом з Ним справді 
могли промовити «Отче наш»  

(Послання до родин, 4). 
 

Палкий заклик Святішого Отця, щоб 
всі у правді могли сказати Богові «Отче 
наш», є ключем до вирішення всіх проблем 
світу – як таких, що стосуються світу, так і 
тих, що відносяться до конкретного життя 
осіб, а також конфліктів між людьми і 
народами. 

Це також є ключем до любові 
заручених… Любов заручених вимагає ціл-
ковитого дарування. Дар людини є повним 
тільки тоді, коли людина володіє собою і 
живе в правді про себе. Власне, правда про 
те, що людина є Божою дитиною, стає 

ключем до взаємовідносин перед шлюбом і 
основою для дотримання дошлюбної чис-
тоти. 

...Проте багато хто, теж і віруючі, 
повністю не усвідомлює, що Бог є нашим 
Отцем. Багато хто не відкидає Божого 
існування, але їх Бог не має рис Отця... Є 
люди, які вже не знають, що означає 
«батько»... Криза сучасної сім’ї дуже часто 
викликана відсутністю батька. 

...Батьківство перебуває під загрозою 
як в людстві, так і щодо Бога! Але кожен 
прагне батька, тата, яким буде 
захоплюватись і якому буде довіряти… 

…Як нам на цій землі знайти взірець 

...Дитина не мусить розуміти батька, 

вистачить довіряти йому..  

http://www.spuntik.zoznam.skd88079Otec-a-dieta 
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Ніхто не може точно сказати, скільки 

сталося чудесних оздоровлень від того 

часу, коли в меджугорській парафії 

об'явилася дітям Пречиста Діва Марія. 

У Меджугор’ї їх записано більше як 

шістсот. Задокументовано оздоровлення 

від найважчих хворіб до загоєння види-

мих ран. Між тими численними 

оздоровленнями деякі фундаментально 

досліджені і нау-

ковотеолог ічно 

оброблені, тому 

немає ніяких 

с е р й о з н и х 

сумнівів у їх 

надзвичайному 

характері. Одне з 

таких оздоров-

лень, які не 

п і д л я г а ю т ь 

п о я с н е н н я м , 

отримав 51 -

літній Артур Бов-

ле, американець 

із Гінґаму біля 

Бостону, котрий 

був на крок від смерті. Він хворів на 

рак нирок, а пізніше ця хвороба 

поширилася і на легені. Лікарі, 

розвівши руками, передбачили йому 

скору смерть. 

«Року 1999-го констатували, що в 

мене рак. Спочатку це був рак нирок, 

які були прооперовані. Вилучили одну 

нирку. Вважалося, що цією операцією 

буде усе вирішено. Вісім місяців пізніше 

я пішов на контроль, і лікарі виявили 

три ракові пухлини у правій легені. 

Дали мені менше п’яти відсотків шансу 

вижити. Не змогли допомогти ні 

радіаційне випромінювання, ні 

хіміотерапія… Єдиною надією лишилась 

операція з вилучення правої легені. В 

той час мій найкращий приятель 

запитав, чи я чув про Меджугор’є. Я 

пригадав, як десять років тому моя 

дочка, котра вивчає медицину, 

привезла книжку з Меджугор’я під 

назвою «Меджугорські послання» і 

подарувала її своїй мамі – моїй дружині. 

Моя дружина читала мені ці послання, 

але я на них не звертав особливої уваги. 

І після того, як мій приятель запитав 

мене про Меджугор’є, я пішов додому і 

запитав дружину: «Що це таке 

насправді Меджугор’є, що саме ти мені 

говорила про Меджугор’є?» Вона мені 

розказала все про це місце молитви, 

любові, миру, 

оздоровлення… 

Т и ж д е н ь 

пізніше нас 

троє: я, чоловік 

сестри моєї 

дружини Кевін 

Ґіль і приятель 

Р о б е р т 

Ґріффін, – сіли 

в літак і 

прибули до 

Меджугор’я». 

Після довгої 

п о д о р о ж і 

А р т у р  з 

важким раком 

легенів, відразу по приїзді до 

Меджугор’я, з приятелями пішов до 

церкви св. Якова на вечірню Службу 

Божу. В церкві було дуже багато людей, 

він разом з іншими молився вервицю. 

Між молитвами всі співали «Аве Марія». 

Його дуже зворушило, коли побачив, як 

усі водночас, від цілого серця, співають. 

Це його підбадьорило, додало йому сили. 

Наступного дня він з приятелями пішов 

до сповіді. Знайшли священика, який, 

як потім казали, був дуже до них 

приязним. Коли Артур закінчив сповідь, 

депресія і переживання, котрі його 

охоплювали, вийшли з нього. Став як 

нова людина. Потім вони пішли до 

меджугорської ювелірної крамниці і 

там, грою долі, зустріли візіонерку 

Віцку. Після того, як їй розповіли про 

Артурову хворобу, Віцка молилася над 

ним. У той момент пережив дуже 

важливий і сильний досвід. Після того 

вирішив із приятелями вийти на гору 

 

ЗЦІЛЕННЯ НА ГОРІ КРІЖЕВАЦ (АРТУР, США) 
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Крижеваць.  
Мир з Меджугор’я 

Того дня дощило. Коли я вилізав на 
гору, дуже змучився і відчував сильні 
болі, мав відчуття, що ставало все гірше 
і гірше... В грудях мене усе боліло так, 
як ніколи до цього часу. Вилізли ми на 
вершину. Були лише ми втрьох на горі 
Крижевац. Молилися всім серцем, щоб 
Бог простив нам усі наші гріхи і щоб 
поміг мені оздоровитися. Ми, троє 
дорослих мужчин, молилися плачучи… 
Опісля я подзвонив по мобільному 
телефону до дружини, бо мав таке ж 
відчуття, як і мій приятель, що зі мною 
щось чудесне стається і сталося якраз 
на горі Крижевац. Вона мені сказала, 
що за чотири дні після мого повернення 
з Меджугор’я відбудеться операція з 
вилучення моєї правої легені. Я 
попросив дружину, щоб запитала в 
лікаря, чи можна ще раз перед 
операцією, коли повернуся до Америки, 
оглянути все і повторно встановити 
діагноз, і щоб усе це вона організувала, 
наскільки це можливо. Незабаром після 
того секретарка лікаря, котрий мав 
зробити операцію, подзвонила мені і 
сказала: «Пане Бовле, ми знаємо, що ви 
у Меджугор’ї, і знаємо, чому ви там. Це 

дивна річ. Але ви маєте рак, і він не 
зникне, повірте мені. Будьте 
переконані, ми повинні зробити 
операцію». Після такої відповіді моя 
дружина зв’язалася з іншим лікарем. 
Коли я приїхав додому, всім сказав: 
«Бог мене оздоровив, я оздоровився у 
серці. Духовно оздоровився. Все, що я 
мав у собі гниле і нездорове, я викинув 
із себе у Меджугор’ї на сповіді». Тоді 
розказав їм усе, що зі мною сталося, і 

тим самим пояснив те, що я їм сказав 
на самому початку. Був мир у серці, 
коли я це говорив. Це той мир, котрий я 
привіз зі собою із Меджугор’я. А все те, 
що я сказав пізніше, підтвердилося, 
коли я пішов до іншого лікаря і зробив 
новий аналіз. 

«Я пішов до іншого лікаря, з котрим 
дружина домовилася про огляд, і приніс 
йому всі попередні і нові рентгени. 
Лікар попросив мене почекати п’ять 

хвилин, а потім запросив увійти до 
свого кабінету. Чухав бороду і дивно 
виглядав. Сказав мені, що рак просто 
зник, немає його. Ми покликали всіх 
лікарів, які мали бути при операції, і 
повідомили їх про це. Всі з великим 
здивуванням прийняли цю новину.  

МОЛИТОВНА ЗУСТРІЧ В ЛАТВІЇ ТА ЛИТВІ 

«Бо де двоє або троє зібрані в 
Моє ім'я, там Я серед них» (Мт. 18, 
20). 

 

22 березня в Латвії (Рига), а 23 
березня – у Литві (Тургеляй) відбули-

ся щорічні молитовні зустрічі в дусі 
послань Діви Марії з Меджугор’я. 
Віруючі зустрілися, щоб присвятити 

Богові день, проживаючи його в 
школ і  Д іви  Марі ї .  До  них 

приєдналася група з Білорусі. Наша 
небесна Мама знову зібрала Своїх 

дітей і поєднала їх в дусі любові і 
молитви. 

Під час зустрічей ми вчилися, 

як на практиці жити тим, чого вчить 
нас Богородиця у Меджугор’ї. Даючи 

нам п’ять головних послань, 
Пречиста просить нас два з них 

виконувати щодня – це молитва 

серцем та читання Святого Письма. 
Зустріч почалася з молитви на 

вервиці. «Коли молитесь Вервицю, – 
говорить нам Діва Марія, – Я беру 
вас за руку і веду до Свого Сина». 
Розважаючи над радісними і 
с т р а с н и м и  т а ї н с т в а м и ,  м и 

намагалися заглибитися у життя 
Ісуса і  Марії .  Демонстрація 

барельєфів з  гори Подбрдо 
допомогла нам уявляти події 
кожного таїнства. 

Діва Марія також закликає нас 
розважати про Боже слово. У Своїх 

посланнях Вона часто нагадує нам, 
як важливо читати Святе Письмо, 
розважати про нього і проживати 

його у своєму житті. Вона і сьогодні 
повторює слова, сказані слугам на 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 

весіллі у Кані Галилейській: «Що лиш 
скаже вам, – робіть» (Ів. 2, 5). Вона 
хоче навчити нас читати і 

виконувати слово Свого Сина. Під 
час зустрічі ми розважали над 
уривком з Євангелія від Івана, коли 

Ісус розмовляє із самарянкою, яка 
прийшла по воду до криниці Якова 

(Ів. 4). 
Як конкретно жити посланнями 

Богородиці на щодень, краще 

зрозуміти нам допомогли свідчення 
отця Петера, Вероніки, Стефана та 

Терезії зі Словаччини і Артура з 
Латвії. 

Ми мали можливість приступи-

ти до святої Сповіді і з чистим 
серцем зустріти Ісуса у таїнстві 

Пресвятої Євхаристії. Вінцем 

зустрічі була Служба Божа і 
адорація, яку провадив отець Петер. 

В особливий спосіб хочемо 
подякувати отцю Петеру за його 
участь у зустрічі та за приклад 

доброго пастиря, який веде свої 
«вівці» до Ісуса. 

За допомогою презентації з 
меджугорськими фотографіями та 
піснями у виконанні молоді з 

Даугавпілсу ми на якийсь час у 
думках опинилися у Меджугор’ї. 

З усього серця дякуємо всім 
учасникам та організаторам 
молитовних зустрічей! 

Ось декілька відгуків учасників зустрічі: 

радості, яку зауважило багато 

учасників. Після цієї зустрічі я 
відмітила два моменти. Перше, я 
мала відчуття, ніби до того 

дивилась на речі через пелену, яка 
зараз впала. Другим фактором була 
св. Сповідь. І ще одна цікава річ. 

Слово «úžasný» по-словацьки має 
цілком протилежне значення 
російському «ужасный». Воно 

означає «дивовижний». Тому, щоб 
висловити своє враження про 
останню зустріч по-словацьки, 

скажу, що вона було úžasnа.» 

(Ірина, Латвія). 

«Ця зустріч – це відпо-

чинок для душі, обнова. Для 
мене найважливішими були 
свідчення. Вони глибоко 

торкаються душі, очищують 
і оздоровляють. Під час 
зустрічі я особисто відчувала 

Ісусову близькість»  

(Ядвіга, Литва) 

 

«Для мене ця зустріч 
стала обіймами Бога, 
близькістю серця Діви Марії, 

Яка витирає наші сльози. 
Плодом цієї  зустрічі  стало 
прагнення серця працювати над 

особистим наверненням і дбати про 
спасіння інших. Я ще довго буду 

відчувати благословення отця 
Петера, його повільну процесію з 
Н а й с в я т і ш и м и  Т а й н а м и  і 

незабутній голос Терези – голос її 

серця»  

(Ауксе, Литва) 

 

«Я була вже на багатьох 
Меджугорських зустрічах, але ця 

зустріч в Ризі була особливою. 
Важко пояснити чому. Можливо, 
через відчуття єдності і тихої 

 



СВЯТО БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ,                                  

27 квітня 

 
«Будьте апостолами Божого Милосердя під люблячим 

материнським проводом Марії ».  

(Іван Павло II, 22 червня 1993 року) 

 
Іван Павло ІІ запровадив святкування Неділі Божого 

Милосердя як свято для усієї Церкви. Це свято 
відзначається у першу неділю після Великодня. Про цей 

день Іван Павло ІІ сказав: «Це найщасливіший день 
мого життя». 

 
В цьому році це свято припадає на 27 квітня.  

 

«Проси Мого вірного слугу, щоб він у цей день сказав цілому світові про це Моє велике милосердя, 

що хто в цей день приступить до Джерела Життя, той отримає цілковите відпущення гріхів і кар. 

Людина не знайде заспокоєння, доки не звернеться з вірою до Мого Милосердя.» (Щод. 300). 

 

 

«Це свято вийшло з середини Мого Милосердя і затверджене у глибинах Моїх змилувань. Кожна 

душа, яка вірить і довіряє Моєму Милосерді отримає його.» (Щод. 420). 

 

 

«Доню Моя – дивись у безодню Мого Милосердя і віддай цьому Моєму милосердю честь і хвалу, а 

зроби це таким чином – збери усіх грішників з усього світу і занур їх у безодні Мого Милосердя. 

Прагну перебувати з душами, душ прагну, дочко Моя. У Моє свято – у свято Милосердя, будеш 

обходити весь світ і приводитимеш зімлілі душі до джерела Мого Милосердя. Я вилікую їх і 

зміцню.» (Щод. 206). 

 

 

«О третій годині благай Мого Милосердя, особливо для грішників, і хоч на коротку мить 

заглиблюйся у Моїх Страстях, особливо у хвилю конання. Це година великого милосердя для усього 

світу. Дозволю тобі вникнути у Мій смертний смуток, у цю хвилину не відмовлю душі ні в чому, яка 

просить Мене заради Моїх Страстей…» (Щод. 1320). 

 

 

«Я бороню кожну душу у годину її смерті, як Свою славу, якщо вона відмовлятиме ту вервицю, або 

якщо при вмираючому інші відмовлять – доступляться такого самого відпусту.» (Щод. 811).  

 

 

Дев’ятниця до свята Божого Милосердя розпочинається 18 квітня, у Велику П’ятницю.  
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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: 

 

 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. 

 

Программи семінарів та більш детальну інформацію Ви можете      

знайти на: 

http://www.gospa.sk./downloads/Seminary%202014.pdf 

http://www.gospa.sk./downloads/Seminary%202014.pdf
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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.gospa.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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