
«Дорогі діти!  

      Знову закликаю вас з радістю слідувати за мною. Я прагну 

привести вас всіх до мого Сина, а вашого Спасителя. Ви не  
усвідомлюєте, що без Нього не матимете радості і миру, 
ні майбутнього, ні життя вічного. Тому, дітоньки, скорис-
тайтеся цим часом радісної молитви та відданості. 

Дякую, що відповіли на мій заклик.» 

 ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 
 25 липня 2010 року  
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«Дорогі діти!  

Сьогодні вас закликаю разом зі Мною почати 
будувати Небесне Царство у ваших серцях, щоб ви 
забули про особисте, і керуючись прикладом Мого 
Сина, думали про те, що Боже. Чого Він хоче від вас? 
Не дозволяйте сатані вести вас шляхами земного 
щастя, шляхами, на яких немає Мого Сина. Діти Мої, 
вони помилкові та 
недовговічні. Мій 
С и н  і с н у є . 
Я  пропоную вам  
вічне щастя і мир, 
єдність з Моїм     
Сином, з Богом. 
Я пропоную вам 
Царство Боже.    

Дякую вам!» 

 ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 
 2 серпня 2010 року  
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РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

Г О Л О С   М Е Д Ж У Г О Р ’ Я  

Благословенна Діва Марія, за 

свідченнями візіонерів, вперше 

з’явилася 24 червня 1981 року з 

Дитятком Ісусом на руках. Діва 
Марія, як Мати, дарує нам Господа 
і веде нас до Нього. Її роль матері 

не завершена. В посланнях 
відчувається, як сильно Вона 

прагне, щоб в наших серцях 
духовним способом народився Ісус. 

В сьогоднішньому посланні 
говорить нам: «Всіх вас хочу вести 
до Мого Сина і вашого Спасителя». 

Ніхто не знає Ісуса так, як знає 

Його Марія. Вона зачала Його від 
Святого Духа. Носила Його в 
своєму лоні. Породила Його і 

в и х о в а л а .  В о н а  л а г і д н о 
супроводжувала кожен Його крок, 

аж до Голгофи. 
Вона і сьогодні 

заступається за нас 
перед Своїм Сином. 

І сьогодні хоче, щоб 
ми Його пізнали, з 
Ним з’єдналися і 

Його наслідували.  
 З багатьох 

послань ми бачимо, 
я к е  в е л и к е 

прагнення Діви 

Марії, щоб ми 

наблизилися до 
Ісуса і щоб Його 
пізнали. Вона дуже 

добре знає, що без Нього не маємо 
життя і всього того, чого бажаємо. 

У своїх посланнях каже нам: «Дорогі 
діти, відкрийте Мені свої серця і 
дайте Мені все, що там є: радість, 

с м у т о к  і  к о ж е н ,  н а в і т ь 
найменший, біль, щоб Я могла їх 

жертвувати Ісусові і щоб Він 

Своєю безмежною ласкою запалив і 
перемінив ваш сум на радість 

С в о г о  в о с к р е с і н н я .  Д і т и , 
відречіться всього того, що вам 

заважає наблизитись до Ісуса. 
Хочу вас обновляти і вести Своїм 

Серцем до Ісусового Серця, яке і 
сьогодні терпить за вас і кличе вас 

до навернення і обнови. Закликаю 
вас відчинити браму свого серця 
Ісусові, як квітка розкривається до 

сонця. Ісус хоче наповнити ваші 
серця Своїм миром і радістю. Не 

досягнете, діти, миру, як не 
будете в мирі з Ісусом. Тому кличу 

вас до сповіді, щоб Ісус був вашою 
правдою і життям. Хочу всіх вас 

щораз більше наблизити до Ісуса і 
Його зраненого Серця, щоб ви 
змогли збагнути Його безмежну 

любов, даровану за кожного з вас. 
Мій заклик реалізувати послання, 

які вам даю – щоденний, бо хочу 
вас, діти, наблизити до Ісусового 

Серця. Тому, любі діти, закликаю 
вас сьогодні до молитви посвячення 

Ісусові, Моєму дорогому Синові, щоб 

кожне серце належало Йому.» Це 
лише кілька слів з послань, що    

линуть з материнського серця     
нашої Небесної Матері. В цих    

с л о в а х  в і д ч ув а єм о  в е ли к е 

сподівання Богородиці привести 
нас до Ісуса. Діва Марія хоче, щоби 

в нас пробудилося прагнення Ісуса,     
нашого Спасителя. Вона хоче, щоб 

ми прагнули Бога, щоб були 
витривалі і невтомні в молитві. 

Молитва – єдина дорога до Бога. 
Бог приходить шукати нас через 
Марію, але цього недостатньо. 

Треба, щоб ми самі відкрилися і 
допомогли Богу нас зустріти. Треба 

ВСІХ ВАС ХОЧУ ВЕСТИ ДО МОГО СИНА 
І ВАШОГО СПАСИТЕЛЯ  

...без Нього 

не маємо 

життя 

і всього 

того, чого 

бажаємо... 
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Г О Л О С   М Е Д Ж У Г О Р ’ Я  

Наша спільна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу, 7.08. 2010.   

В цьому місяці будемо молитися за  ВСЮ МОЛОДЬ, особливо 

за тих, які перебувають в труднощах і нещастях. 

прагнути Бога. Подібно як це 

трапилося в житті великої містички 
Анджели Фолінської, яка одного 

дня усвідомила, що має змінити 
щось в своєму духовному житті. 

Відчувала, що її душа прагне Бога, 
але водночас прагнула і інших 

речей з Богом. В один момент 
відчула ніби поштовх, який наново 
об’єднав все її буття, ніби тіло 

з’єдналося з душею і витворили в 
ній одне єдине прагнення. В тій 

хвилині в душі почула голос, який 
говорив: «Анджело, чого хочеш?». 

Вона з усієї сили вигукнула: «Хочу 
Бога!». А Бог відповів: «Я приведу 

твою душу до сповнення того, за 
чим тужиш.» То був крик її душі, 
почутий Богом. Бог справді 

приймає наші щирі благання і 

молитви. Він хоче чути волання 

нашої душі.  
Людина відчуває в собі 

бурління тисяч думок, планів і 
бажань. В шумі думок Бог почує 

волання нашої душі до Нього. І 
саме це волання може втишити 

весь гамір і розбурхані думки, і 
принести нам мир.  

Бог через Діву Марію кличе 

нас по імені і питає: «Чого хочеш?». 
Благословенні ті, що відповідають: 

«Хочу Бога!»  
Нехай Діва Марія, яка 

благословенна, бо повірила, 
випросить нам у Господа милість, 

щоб і ми могли разом з нею 
промовити: «Нехай зо мною 
станеться по Твоєму слову».  

П р о с і м о  П р е с в я т у 

Богородицю, щоб допомогла нам 

пізнати Ісуса, щоб ми могли увійти 
у вічне життя. Ісус сказав: «А вічне 

життя є в тому, щоб пізнали Тебе, 
єдиного правдивого Бога і того, 

кого Ти послав – Ісуса Христа.»  
Дозвольмо Марії вести нас 

до Ісуса, єдиного посередника між 
Богом і людьми. 

Помолімось: Благословенна 
Діво Маріє, до Тебе звертаємось з 
довірою, бо ніколи не чувано, щоб 
Ти покинула когось, хто до Тебе 

прибігав у молитві. Наша дорога 
Мамо, Ти, що в своєму лоні носила 

Ісуса, веди нас дорогою святості. 
Нехай в нашому серці зародиться 

велике прагнення Бога. Ти, о Маріє, 
сповнена Богом і цілковито 

зосереджена на Ньому, веди нас до 
Нього, щоб ми вже зараз зазнали 
миру і радості, яких нам може 

дати лише Ісус. Нехай наші серця 
стануть єдиним серцем з Твоїм 

Серцем і Серцем Твого Сина і 
нашого Спаса. Особливо просимо 

Тебе, Маріє, за всю молодь, що у ці 
дні буде прибувати у Меджугор’є 

на молитовній зустрічі молоді. 
Поклади на них Свої руки. Нехай в 

своїх серцях зазнають Твоєї 
Материнської любові. Нехай Твоя 
любов, о Маріє, приведе їх до Ісуса, 

єдиного правдивого лікаря душі і 
тіла. Нехай погляди молодих 

зустрінуться з повним любові 
Ісусовим поглядом, який кличе їх 

до Себе. Амінь.  
 

о. Любо Куртовіч  

«Я приведу 

твою душу 

до сповнен-

ня того, за 

чим ту-

жиш.»  
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Г О Л О С   М Е Д Ж У Г О Р ’ Я  

ДОРОГІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! 

Наша небесна Мати сього-
днішнє послання починає простим і 

щирим закликом: «Наслідуйте Мене 

з радістю».  

Ми вступили до Її школи, 

хочемо Їй подобатися. Від візіонерів 
чуємо: «Коли Діва Марія почала нам 

з’являтися, ми просто в Неї закоха-
лися, і зовсім не важко було щось 

для Неї зробити». Так і ми відчули Її 
материнську любов,  почули 

наполегливий заклик «допоможіть 
Мені, щоб Я могла вам допомогти». 

У відповідь на Її любов ми почали 
творити молитовні групи і зустріча-

тися на молитві, щоб стати Її про-
стягненими руками для цього світу. 

Будьмо відповідальні і вдячні за те, 

що пізнаємо правдиву дорогу.  

Бачимо, як важко людям в 
цей час, повний спокус, бо віддали-
лися від Бога. Багато людей без ра-

дості, миру, сенсу життя. Багато не 
знають, куди йдуть, для чого жи-

вуть, почуваються біженцями, загу-
бленими в лабіринтах матеріалізму, 

впадають в різні залежності, 
шукають заспокоєння у невідповід-

них місцях. Марія потребує нас, до-
віряє нам і ввіряє все людство. 

Любов до Неї заохочує нас молитися 
і служити, 

як Вона.  

В цьому   

місяці на-
магаймося 

наслідувати 
Її в покорі, 

в непоміт-
ному слу-
жінні, тихо-

му відданні 
себе Богові. 

Щодня нам випадає нагода 

вправлятися в чеснотах Діви Марії. 

М о л и т в о ю  п о с в я ч е н н я 
Богородиця крадькома входить у 

наше життя і проникає нас своєю 

ніжною присутністю. Вона приклад 
для нас. Але не для того, щоб ми зу-

пинитися, а щоб залишитися при 

Ній. Марія - це брама до Ісуса. 

В Меджугор’ї Богородиця нам 
говорить: «Я не важлива, важливий 
Мій Син». «Хочу всіх вас вести до 
Нього; в Ньому знайдете правдивий 
мир і радість вашого серця». Знову 
нагадує це нам в посланні минулого 

місяця.  

Коли читаємо Святе письмо, 
про Неї знаходимо лише кілька слів. 

Хай нас надихає Її покора, яку ба-
чимо в Євангелії. Цього місяця 

читаймо уривки з Євангелія, в яких 
йдеться про Марію. Побачимо, що 

Вона мовчки ніби проходить через 
все Євангеліє. Вона завжди на 

задньому плані, першість віддає 
Своєму Синові. Коли будемо на-

слідувати Марію, дуже швидко 

знайдемо Ісуса. 

І сьогоднішнє послання 
підтверджує: Марія - це шлях до 

Ісуса. 

З радістю і новим натхнен-
ням приймімо Її сьогоднішнє пос-

лання і наслідуймо Її, будьмо поза-
ду. Шукаймо останніх місць, щоб 

інші через Серце Марії могли 

бачити в нас Ісуса.  

Помолімось: Маріє, Мати 
наша небесна, любимо Тебе. 
Дякуємо Тобі за довір’я, яке до нас 
маєш.   Хочемо Тебе наслідувати з 
радістю. З Тобою не заблудимо. 
Приклад Твоєї покори – це наша 
дорога до Серця Твого Сина. Одягай 
нас, Мамо, своєю покорою, щоб ми 

були Твоїм образом. Амінь.  

 

Тереза Гажіова 

«Я не      

важлива, 

важливий 

Мій Син 

 

...  

 

в Ньому 

знайдете 

правдивий 

мир 

і радість 

вашого   

серця». 
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…Сьогодні взиваю вас серйозно прийняти мої послання і жити ними. 

Настали дні, коли маєте зважитися жити для Бога, для миру і добра. Нехай 

з вашого життя та думок зникнуть ненависть і заздрість, а запанує лише 

любов до Бога й ближнього. Так і тільки так зможете розпізнати знаки 

часу. Я - з вами і веду вас до нових часів – часів, які Бог дає вам як ласку, 

щоб ви могли Його повніше пізнати... 25.1.1993 

…Сьогодні простягаю до вас Свої руки. Не 

бійтеся їх прийняти. Вони хочуть дарувати 

вам любов, мир і допомогти вам у спасінні. 

Тому прийміть їх, діти Мої. Наповніть Моє 

серце щастям і Я поведу вас до святості. 

Дорога, якою веду вас – важка, повна 

спокус і падінь. Я буду з вами і Мої руки 

будуть вас тримати. Будьте витривалі, щоби 

в кінці путі ми всі разом в радості і любові 

могли триматися за руки Мого Сина. Йдіть 

за Мною, не бійтеся...  18.3.2008 

 ...Дітоньки, Я вела і тепер веду вас через цей час ласки, 
щоб ви могли усвідомити ваше християнське 

покликання. Святі мученики, помираючи, свідчили: "Я - 
християнин і люблю Бога понад усе!". Діти, сьогодні Я 

також запрошую вас радіти і бути радісними 
християнами. Будьте 

відповідальні і свідомі того, що 
Бог покликав вас бути тими 

радісними простягнутими руками 
для тих, що не вірують, щоб через 

приклад вашого життя вони могли 
увірувати і полюбити Бога... 

25.11.1997 

...Я закликаю вас, дорогі 

діти, тут, разом зі Мною 

дякувати Богові за всі ласки, 

що Він вам дає через Мене. 

Прагну, щоб ви збагнули, що 

Я хочу зробити це місце не 

тільки місцем молитви, але і 

місцем зустрічі сердець. Я 

бажаю, щоб Моє, Ісусове і 

ваше серце перемінилися в 

одне серце любові і миру. Ось 

чому, діти, моліться і радійте 

усьому, що Бог робить тут, 

всупереч тому, що сатана 

провокує чвари і неспокій. Я з 

вами і всіх вас проваджу 

дорогою любові... 25.7.1999 



« Д о р о г і  д і т и !  С ь о г о д н і  
благословляю вас і хочу сказати, що 
люблю вас і заохочую жити Моїми 

посланнями. Сьогодні благословляю 
вас урочистим благословенням, яке 
передав Мені Всевишній. Дякую, що 

відповіли на Мій заклик." (15 серпня 

1985)  

Кожна мати – вихователька. Вона 

дає своїй дитині не лише фізичне, але й 
духовне народження; вона поруч із нею 

протягом усього шляху її зростання.  

Все, що говорить Марія, Вона 
повторювала вже не раз. Цим Вона хоче 

надати своїм словам більше сили і 
виразності. Тільки любов здатна збагнути 

сенс цього повторення. Так само і 
закоханий не перестає говорити про свої 
почуття, щоб заслужити довір’я милої, яка 

теж хоче цих безперервних освідчень. Чи 
ми часто чуємо, щоб хтось протестував 

проти такого вияву почуттів словами на 
зразок «Я вже це чув» чи «Ти вже про це 
казав», або «Ти вже це робив»? Значно 

частіше буває навпаки – ми скаржимося 

на недостатність доказів любові.  

Як Мати, Марія добре знає, чого 

потребують Її діти. Вона живе силою 
любові. Вона нас виховує і тому повторює 

Свої послання. Наведене вище послання 
було дане на свято Успіння. Всі діти 
пресвятої Матері святкують цей день 

особливо урочисто. Проте це свято не 
лише для дітей, але і для Матері. Візіонери 

підтверджують, що у дні Своїх свят 
Богородиця приходить радісна, у 
святковому облаченні. Сотні людей з 

цілого світу приїхали на це свято. Наша 
Мати була щаслива і благословила нас. 
Вона використовує кожну можливість, 

щоб звернутися до своїх дітей і 

попросити їх жити за Її посланнями, а 
тому знову і знову висловлює нам Свою 

материнську любов. 

Господь це бачить і прославляється 
в Успінні Богородиці, Він одягає Її в 
сонце, кладе до Її ніг місяць і оточує 

зорями. Бог дає в ці дні особливі 
благодаті. З радості Пресвятої 

Богородиці народжується любов, сама 
породжена любов’ю. А це і є шлях 

любові.  

Співайте Господові нову пісню,  

А хвалу йому на зборі праведників.  

Нехай Ізраїль своїм Творцем радіє,  

Нехай своїм царем сини Сіону веселяться!  

Хай хвалять його ім’я танком,  

При бубні й при гарфі хай йому співають.  

Господь бо благоволить народові своєму,  

Оздоблює перемогою покірних.  

Хай торжествують праведні у славі,  

На своїх ложах хай ликують.  

(Пс. 149; 1-5) 

Славко Барбаріч OFM 

„„„В ШКОЛІВ ШКОЛІВ ШКОЛІ   ЛЮБОВІЛЮБОВІЛЮБОВІ“““ 

Я вас люблю  
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“Не вкради” 
 

Бог створив людину на Свій образ, відвів 

їй у творінні особливе місце. Людина важливіша 

за все інше, що було створене. Жоден з нас не 

подарував собі життя, рівно ж ми не є авторами 

своїх дарів і талантів. Ніхто з нас не створив неба 

і не спроектував гір чи квітів. Все це ми отрима-

ли з ласки від Небесного Отця як дар. Він нас 

створив і настановив, щоб ми володіли цими зем-

н и м и  д о б р ам и ,  п і к л ув ал и ся  н и м и , 

підпорядковували їх собі своєю працею і 

користувалися її плодами, але не як окремі осо-

би, а як суспільство. Бог створив нас для єдності 

з Ним і з ближніми, бо лише у спільноті можемо 

жити і розвивати свої дари і таланти. Живемо з 

любові і для любові. Ця заповідь скеровує нас і 

навчає, як конкретно жити у згоді з іншими. 

Вчить нас практичних кроків, як поводитись з 

ближніми, як обходитися зі своїм майном та май-

ном суспільним, яке є нашою спільною власніс-

тю.  

Сьома заповідь говорить нам про справед-

ливість і любов при користуванні земними блага-

ми і плодами людської праці, забороняє неспра-

ведливо забирати або марнувати майно ближньо-

го, у будь-який спосіб спричиняти ближньому 

майнову шкоду. Кожна людина має право прива-

тної власності, здобутої справедливо і чесно. Як-

що майно спільне і служить багатьом, ми повин-

ні поводитись з ним ощадно і бережливо.  

Проти цієї заповіді ми грішимо, коли при-

власнюємо щось, що нам не належить, через кра-

діжку, грабунок, затримання собі знайденої речі, 

хабар, вандалізм, шахрайство та ін. 

Часто ми себе оправдовуємо, мовляв, я 

взяв лише те, що мені належить, трапляється, що 

видається нормальним взяти чуже. Наприклад, 

прогулюючись, відірвемо кілька виноградин з 

грона і підемо далі без докорів сумління, думаю-

чи, якщо в когось виноградник повний виногра-

ду, то можна собі взяти без дозволу. На тому 

простому прикладі з виноградником уявімо, скі-

льки його власникові довелося працювати – рано

-вранці вставати, копати, підливати, обрізувати. 

Якби кожен, хто проходить мимо, відірвав лише 

одну ягідку, то за кілька днів у господаря нічого 

б не залишилося. Якби ми були на його місці, то 

як би почувалися? Відтак і дрібні крадіжки 

(наприклад, з роботи) заборонені, бо і вони чи-

нять комусь шкоду. Якщо людина наживає свій 

капітал неправедно, суспільство зазнає великих 

збитків. 

До крадіжок належать теж невиплата за-

робітної плати, спекуляція і шахрайство задля 

зиску за рахунок інших людей, підробка чеків, 

фактур та інших документів з метою збагачення, 

комерційне шахрайство, виплата несправедливої 

зарплати, завищення ціни, коли продавець корис-

тується непоінформованістю покупця. Ухиляння 

від сплати податків, зловживання громадським 

майном для особистого використання або 

відмова від обіцянок і контрактів — це теж кра-

діжки.  

Вкрадена річ ніколи не стане нашою влас-

ністю, навіть коли мине кілька років. Будь-що      

маємо вкрадене повернути і вчинену шкоду     

направити. Це умова до відпущення гріха 

(недостатньо лише визнати, що я цю річ вкрав). 

Треба цю річ повернути або якось відшкодувати. 

Буває, що сусіди роками не розмовляють через 

шмат землі. Часто вже навіть невідомо, хто     

помилився, але все-одно ворогують. Ми вище 

ДДДЕСЯТЬЕСЯТЬЕСЯТЬ   БББОЖИХОЖИХОЖИХ      
ЗАПОВІДЕЙЗАПОВІДЕЙЗАПОВІДЕЙ   ---   VIVIVIІІІ. . .    
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1. Разом можемо прочитати Лк 19,1-10 і 

порівняти життя Закхея до і після зустрі-
чі з Ісусом. Розважмо над тим, як змінило-
ся його життя. Задумаймося теж про на-

ше життя з Ісусом. 

2. Все починається з наших мрій. Те, про що 

мріємо, хочемо мати. Помолімося разом 
Псалом 63, щоб нашою найбільшою мрією 

було перебування з Богом.  

3. Конкретним способом допоможімо людям 

біля себе. Якщо ти при читанні цієї стат-
ті усвідомив, що когось обікрав, то мусиш 
шкоду направити, родинні суперечки вирі-

шити і т.п.  

4. Помолімось за тих, які обкрадають      

інших і не усвідомлюють, що своїми діями 

їх болісно кривдять. 

Пропозиції для розважань і дискусій  

  Джерела:  

- Біблія: (Бт.20, 15; Втор 5, 19; ) Мт. 19, 18.  

- ККЦ 2402 - 2463 

 

вже згадували, що створені любити Бога цілим 

серцем і свого ближнього, як себе самого. Тому 

живімо і поводьмося так, як ми хочемо, щоб інші 

ставилися до нас.  

Людина живе в певній системі і порядку. 

В родині діють певні правила, і тут треба діяти   

згідно з правом і справедливістю. Сьома заповідь 

забороняє дії, які спричиняють поневолення 

людських істот, зневагу до особистої гідності, 

продаж, купівлю чи обмін, ніби це товар. Саме в 

цій заповіді знаходимо соціальне вчення Церкви 

про працю, охорону життєвого середовища,   

охорону тварин і природи, економічні і соціальні 

питання, обов’язки влади та громадянина і т.п.  

Кожна чесна праця освячена, бо через неї 

ми стаємо співробітниками Бога – Творця світу. 

Не сміємо погорджувати будь-якою чесною пра-

цею. Людина має виконувати свою роботу чесно 

і відповідально, найкраще, як тільки може. Хто 

ухиляється від чесної праці, хоч може працюва-

ти, живе за рахунок інших - чинить гріх. Також 

грішить господар, який не платить своїм підлег-

лим. Держава має обов’язок і відповідальність за 

господарську діяльність. Нашим обов’язком, як 

віруючих, є брати участь в політичному і суспі-

льному житті згідно з Євангелію в кожній сфері 

(наприклад, участь у виборах і т.п.).  

Ця заповідь не забуває і про природу та       

тварин, адже все створене і дане нам як дар, про 

який маємо старанно дбати. Людській гідності 

суперечить жорстоке поводження та необережна 

поведінка з тваринами та їх життям. Не заборо-

нено любити тварин, але неприпустимо, коли  

вони стають об’єктом любові, яка властива лише 

людям. Сумно, коли люди витрачають гроші на 

іграшки, одяг, спеціальну їжу для тварин, коли в 

близьких чи далеких країнах інші люди            

помирають від голоду і холоду.  

Сьома Божа заповідь – це проста дорога      

любові до тих, що не мають стільки, як ми, до 

бідних. Це дорога, яка кличе нас до конкретних 

дій, щоб тим людям допомогти і повернути їм 

належну гідність. Сучасний світ хоче бачити 

християн як тих, що свідчать. Як людей, що 

вповні проживають своє християнське покликан-

ня. Це люди, які можуть жити як діти світла, а не 

темряви. Ці люди не крадуть, не нищать майно 

чи честь інших, не дають і не беруть хабарів, не 

шахрують в школі під час контрольних та іспитів 

і т.п. Світ потребує людей, які люблять Бога, а в 

іншій людині бачать свого брата і сестру. Він  

потребує свідків, які стають живим образом    

Небесного Отця, доброту і любов Якого нам   

показує ця заповідь. Живімо так, щоб і іншим 

біля нас було добре.  

Марта Пинцелова 

 

..Закликаю вас, дорогі діти, щоб у 

цей час ви розпізнали тих, хто потребує 

вашої духовної чи матеріальної допомоги. 

Своїм прикладом, дітки, ви будете 

продовженими Божими руками, котрих 

шукає людство. Тільки так зрозумієте, 

що ви покликані свідчити і ставати 

радісними носіями Божого слова і Його 

любові…  25.02.1997 
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Священик Леонід, редемпторист з України, 

взяв участь у 15-му міжнародному семінарі для 

священиків у Меджуґор’ї і дав свідчення спочатку 

іншим учасникам, а потім і на радіостанції Мир 

Меджуґор’є. Ми публікуємо це свідчення, як воно 

прозвучало з уст священика.  

«Моє перше паломництво до Меджуґор’я 

було пов’язане з моїми обов’язками та з моїм 

священичим покликанням. А саме, у 2005 році 

місцева церква довірила мені велику 

відповідальність та дала мені важку ношу - 

служити екзорцистом. Перші місяці та перший рік 

були сповнені Божою любов’ю та благодаттю, а 

також великими труднощами та спокусами. Найва-

жче трапилося під час однієї сесії екзорцизму над 

одержимою людиною. Та особа говорила зі мною 

дуже грубим, сповненим страху, голосом: «Я – 

страшний, я – могутній, і я знищу тебе. Я знищу 

твоє священство і все твоє життя.» Хоча це звучало 

досить погано, я зовсім не прийняв це серйозно. 

Зрештою, я мав сильну віру в Бога і не мав жодних 

причин для сумнівів. Я також знав, що, якщо б я 

мав страх перед дияволом, то виглядало б так, ніби 

я втратив дещо. Але Господь допустив, щоб ця 

ситуація трапилася, і я збираюся поділитися з вами 

тим, якою великою та могутньою є Його Мати і 

яким святим місцем є Меджуґор’є.   

Коли я відчував великий біль, коли я 

страждав і коли я щоденно мав спокуси, я зовсім не 

міг молитися. Я ходив до сповіді кожного дня, але 

сатана кожного разу спокушав мене. Спокуси були 

такі сильні, що я повністю втратив спокій у своїй 

душі. І не тільки це. Я також відчував, що втратив 

своє священство та покликання. Я відчував, що 

відбувається повне руйнування мого життя. В ці 

важкі хвилини, коли я все ще не міг зрозуміти, що 

зі мною відбувається, хтось запропонував мені 

поїхати до Меджуґор’я. І я поїхав. Я був із групою 

священиків. Я не міг молитися навіть тоді, коли 

вони молилися. Під час того паломництва я зустрів 

одного священика, отця Амброзія зі Словаччини. 

Він повністю присвятив своє життя і покликання 

роботі з людьми у Закарпатській області України. 

Він приїхав у Меджуґор’є невдовзі після серцевого 

нападу; також мав цукровий діабет. Це був 

францисканський священик, який вже п’ять разів 

до цього був у Меджуґор’ї. Він надзвичайно 

зворушив мене своїм життям та покірністю. Він 

став моїм другом. Я допомагав йому, тримав його 

під руку, так як він був старшою людиною. 

Одного разу ми піднімалися на Гору 

Об’явлень і там було об’явлення одній візіонерці. Все 

було переповнене людьми, священиками. Я сів поряд 

з о.Амброзієм і повернувся спиною до місця, де було 

об’явлення. Я відчував себе повністю негідним там 

бути. Але під час молитви Розарія в мене виникло 

бажання подивитися в тому напрямку, побачити, що 

там відбувається. В той самий час, коли я відчув це 

бажання, інший внутрішній голос казав мені не 

дивитися туди. «Ти – невдаха і ти закінчиш у пеклі», 

було те, що я чув. Це було жахливо. Але ті перші, 

позитивні відчуття спрямували мій погляд до місця 

об’явлення. Я почав дивитися і шукав знаку. 

Можливо, я мав побачити щось наприкінці. Надія 

починала повільно з’являтися у мені, але поставали 

також нові аргументи того, що моє принизливе 

становище не зміниться. Та я вірив у той 

вирішальний момент. Лише на мить. І в ту саму мить, 

коли відповідей на запитання ставало все більше, я 

зміг відчути, як Марія сходила з Небес на цей світ. В 

той момент було дуже страшно, тому що відчуття 

іншого світу було таким сильним. А потім я був 

заспокоєний ніжним, легким дотиком, немов 

лагідним вітерцем присутності Марії. Вона підходила 

ближче до мене. І в той час, як вона була близько 

мене сила злого зникала. У своєму серці я переживав 

нове відкриття. Я зміг відчути, якою могутньою є Її 

присутність, яка Вона покірна. 

Я не можу 

СВІДЧЕННЯ    жити без Меджуґор'я... 
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Я зрозумів, що Марія не виганяла злих 

духів, але вони самі тікали. Вони не в силі встояти 

перед Її чистотою та красою Її присутності. Вона не 

принижує їх і не відганяє. Вона просто любить їх, а 

вони не можуть цього витримати! Слідом за цим у 

мені відбулася зміна духів. Дух сатани, дух, який 

руйнує, зник разом із пригніченістю та страхами. 

Місце цього духа зайняв дух Марії. У своєму серці 

я чув голос: «Не бійся, я – твоя Мати! Я обіцяю, що 

тебе ніхто не зруйнує і що ти ніколи не зійдеш з 

вірного шляху.» 

Все змінилося. Те, що я пережив 

присутність Марії, стало чудом любові, яка 

врятувала мене, моє покликання і моє життя! Я 

почав відчувати присутність Марії під час кожного 

сеансу екзорцизму, який я проводив. Я поділюся з 

вами лише одним з багатьох прикладів.  

Наші священики мали справу з одержимою 

дівчиною, яка прийшла на сповідь до одного 

молодого священика, який нещодавно повернувся 

після навчання в Римі. А коли він давав 

розрішення, та особа, чи вірніше сатана у тій особі, 

так сильно вдарила священика, що той відразу впав. 

Потім та ж сама дівчина почала кликати іншого 

священика дуже дивним голосом. Священик 

налякався і покликав мене. Через деякий час та 

дівчина була біля мене і я почав молитися над нею. 

Коли я почав молитву екзорцизму, я відразу 

зрозумів її діагноз: дівчина була сильно одержима, і 

я запросив п’ятьох вірників, щоб і вони також 

молилися. Коли я читав традиційні молитви 

екзорцизму, то сатана просто сміявся. Він 

розмовляв зі мною англійською, принижував мене і 

постійно сміявся наді мною. Потім я почав молитися 

до Марії. Я був дуже виснажений і почав нервувати. 

Я відчував, що мені необхідно закінчувати молитву, 

але злий дух не виходив. Це був дух самогубства. Я 

взивав до Марії всім своїм серцем, так само, як 

дитина кличе свою маму. І в той момент прозвучав 

пронизливий крик: «Я вже більше не можу 

залишатися тут, тут Марія, я повинен йти геть». І дух 

вийшов. Це лише один з багатьох подібних випадків.  

На протязі цих п’яти років, коли мені 

довірили проводити екзорцизм, я зазнав багато 

спокус та випробувань. Я мав їх до цього часу і знаю, 

що в майбутньому також буду їх мати. Але Марія 

береже мене у своєму серці. Я ВЖЕ НЕ МОЖУ 

ЖИТИ БЕЗ МЕДЖУҐОР’Я І ЄРУСАЛИМУ. Мені 

необхідно бути в Меджуґор’ї та Єрусалимі кожного 

року. Ось що для мене означає віра. Тут я отримую 

віру, благословення та благодать. Я вдячний дорого-

му Богу, що я можу свідчити про благодать Марії в 

цей спосіб. Моїм бажанням є, щоб кожен із нас хотів 

все більше любити нашу Благословенну Матінку, 

Матінку Божу. Вона – наша мати. Вона любить своїх 

дітей. Вона готова зробити все, що Її діти від Неї 

попросять. Я вірю, що якби не Її присутність, то ми 

всі були б знищені. Ось чому ми повинні намагатися 

проживати кожну секунду нашого життя з Нею. Я 

відчуваю особисте запрошення допомагати іншим 

людям прийти до Меджуґор’я, привести сюди всіх 

людей, які переживають надзвичайні духовні 

страждання» 

Отець Леонід (Україна) 

Цими днями в Меджугор’ї відбувалася 21 всесвітня молитовна зустріч   

молоді – Mladifest 2010.  
Девізом цьогорічного фестивалю став уривок з Євангелія від Марка: « Учителю благий, 

що мені робити, щоб успадкувати життя вічне?» (Мк 10, 17).  

Фестиваль розпочався 1.08.2010 молитвою Вервиці, представленням країн-учасниць їхніми 

окремими представниками, після чого відбулася Св. Літургія та адорація. Програма 

фестивалю тривала в молитовному дусі і радості. 

Були доповіді, свідченнями і театральне дійство 

спільноти “Ченаколо”. Учасниками фестивалю стали 

молоді люди із 70 країн світу. Вечірню Св Літургію 

служило близько 500 священиків. Вся фестивальна 

програма синхронно перекладалася на 16 мов. 

Фестиваль завершився традиційним загальним 

походом на Кріжевац, ранковою Св. Літургією. 



Часопис „Голос Меджугор’я“ це заклик до всіх, хто хоче молитися в  

наміреннях Цариці Миру задля здійснення Її планів. Свідченням свого життя  

хочемо бути світлом Марії для цього світу, нести мир.  

 „Дорогі діти! Сьогодні моє серце переповнює радість. Хочу вам  

подякувати, що реалізовуєте мій план. Кожен з вас є важливий. Саме тому,  

любі діти, моліться і радійте разом зі Мною з приводу кожного серця, що  

навернулося і стало знаряддям миру у світі. Молитовні групи міцні і через них 
бачу, що Дух Святий у світі діє. Дякую, що відповіли на Мій заклик.“ 25.06.2004 

За посередництвом Голосу Меджу-

гор’я ми єднаємось з моли-
товними групами в різних кра-

їнах. З нами моляться наші брати і сест-
ри в Росії, Україні,  Литві, Латвії, Молдо-

ві, Білорусі, Таджикистані, Пакистані,  

Індії, США, Німеччині, Словаччині і Че-

хії ... 

 

НАМАГАЙМОСЯ ЖИТИ ЗА ПОСЛАННЯМИ  

БОГОРОДИЦІ: 
 

 щодня молитись три вервиці 

 постити в середу і п’ятницю 

 щомісяця сповідатись 

 часто брати участь в Літургії, прича-
щатись, адорувати Святі Тайни  

 молитись за священиків  

 зустрічатись в молитовних групах хоча 
б раз на тиждень 

Духовно ми єднаємося 
на молитві  

 в першу суботу 

місяця.  
Якщо можливо, члени гру-
пи того дня організовують  

молитовну зустріч, мо-
ляться три вервиці, бе-

руть участь у літургії, адо-
рують Найсвятіші Тайни, 
читають розважання з ча-
сопису. Увесь місяць мо-
лимось в наміренні, на-
друкованому у часописі. 

Часопис виходить щомі-

сяця з грудня 2004 після того, 
як Пречиста Діва дає послання 

25-того числа. Часопис розси-

лається через інтернет україн-

ською, російською, словаць-

кою, англійською, німецькою, 
литовською та латиською мо-

вами.  

Moлитовні групи зустрічаються за згодою 

їх членів переважно раз на тиждень. Зустрічі відбу-
ваються в храмах або в родинах. Молимося Верви-
цю, розважаємо над Божим Словом та Посланнями, 
молимось в наміреннях Пресвятої Богородиці, за 
потреби ближніх, посвячуємо себе Непорочному Се-
рцю Марії. 
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    Якщо бажаєте приєднатись до нас у молитві чи отримувати часопис, напишіть на  mail: gospa3@gmail.com   

                 Світло Марії  

Г О Л О С   М Е Д Ж У Г О Р ’ Я  



KOОРДИНATОРИ 

Росія Ольга Князєва tel.fax: 0073472771617 

              (pre Oľgu) 

tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru  

knyazev@anrb.ru 

Україна Дуда Мирослав tel:    00380 50 5026414 posmishka@mail.uz.ua 

Литва Дануте Тоторайтіте tel:     00370 52 343 330 mirija3@gmail.com 

Латвія Зінаїда Лапса tel. mob: 003718318855 

               003719139702 

zinaida@eriga.lv 

Молдова Владімір Надкренич-
ний 

  nadkrenicinii@mail.ru 

Пакистан Ферозе Надеем tel:    0092-053-3607924 christendomvillage@yahoo.com 

Словаччина Марта Ухалова tel:     00421 905 412040 marta@maria.sk 

Чеська Рес. Яна Прудка   jprudka@email.cz 

Меджугор’є Світло Марії tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 

gospa3@gmail.com 

Г О Л О С   М Е Д Ж У Г О Р ’ Я  
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 СЛОВАЦЬКА: www.gospa.sk 

 РОСІЙСЬКА: www.medjugorje.ru 

 УКРАЇНСЬКА: www.medjugorje.com.ua  

 ХОРВАТСЬКА, АНГЛІЙСЬКА, ФРАНЦУЗЬКА, НІМЕЦЬКА, ІТАЛІЙСЬКА, ПОЛЬ-
СЬКА, ІСПАНСЬКА: www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws 

 AНГЛІЙСЬКА: www.medjugorje.net 

 ЛАТИСЬКА:  http://katolis.eks.lv/  

MEMEMEДЖУГОР’ЄДЖУГОР’ЄДЖУГОР’Є      ввв      інтернетіінтернетіінтернеті::: 

Запрошуємо вас на: 

 Молитовну зустріч у Зарваниці (Україна) — 4-5/9/2010. 
(Відповідальний представник Ігор Прокопишин тел. 097 998 05 21;                                          

  e-mail: pellegrino.igor@gmail.com) 

 Міжнародний семінар для подружніх пар 29/9--2/10/2010 

Україна: м.Київ—Володимир Клименко (044 360 93 09; 050 545 85 80) 

м.Ужгород—Мирослав Дуда (050 502 64 14; 067 312 13 07)  

м.Івано-Франківськ—о. Мирослав Добровольський (063 176 08 25; 097 524 42 60) 

м.Тернопіль—Наталя Сирота (063 128 73 45; 067 208 01 09); Марія Небоженко — (093 305 13 80; 097 248 53 20; 096 732 35 40);  

м.Львів—Стефанія Дідух (096 643 46 27)  

 Семінар посту, молитви і тиші    

  Україна—12-17/9/2010  

OГОЛОШЕННЯ 
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