
«Дорогі діти!  

З великою радістю, також сьогодні, я 

прагну наново закликати вас: моліться, 

моліться, моліться. Нехай цей час буде 

для вас часом особистої молитви. На 

протязі дня знайдіть місце, де ви буде-

те зосереджено молитися в радості. Я 

вас люблю і всіх благословляю. Дякую, 

що відповіли на мій заклик.” 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 

25 серпня 2010 року  
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Дорогі друзі! 

 
Хочемо поінформувати вас про можливість 

перегляду прямої трансляції вечірньої програми з 
Меджугор’я. Трансляція доступна на сайті 
www.medjugorje.hr 

 

(У верхньому меню справа кликніть на “Multimedia”, далі “Live streaming 
Medjugorje” (доступний зліва), де кожен користувач при першому 
контакті повинен зареєструватися (ввести ім’я, прізвище, країну, е-mail 
адресу та пароль). 

 
Бажаємо вам успішного перегляду! 

 

 

ВЕЧІРНЯ МОЛИТОВНА ПРОГРАМА З 

МЕДЖУГОР'Я ОН-ЛАЙН  

http://www.medjugorje.hr/
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В цьому посланні, як і в 
попередньому, Діва Марія повторює 
слово «радість», закликаючи нас наслі-
дувати Її з радісним серцем. Сьогодні 
наша Небесна Мама сама приходить і 
звертається до нас з великою радістю, 
бажаючи і нас привести до тої радості, 
якої стільки в Її серці. Цим посланням 
Богородиця вказує нам шлях, яким 
маємо прямувати - шлях молитви. 
Більшість Її послань – це заклики до 
молитви. Ми могли б запитати: чому 
цей заклик повторюється з послання в 
послання? Причина - в кризі молитви і 
нашого молитовного життя, як 
особистого, так і в спільнотах та у 
родинах. Саме тому Діва Марія така 
наполеглива в Своїх закликах до 
особистої і спільної молитви. Часом ми 
запитуємо: що таке молитва? А 
запитаймо себе, чи молимося ми  
взагалі?  

Насправді більшість з нас 
покинули молитовну практику. Проте 
«голод» за молитвою відчутний сьогодні 
як ніколи, особливо серед молоді. 
Людина має глибоку потребу і 
прагнення молитись, шукає відповідей 

на запитання про сенс життя. 
Відповіді, які пропонує нам цей світ, 
поверхові і нетривалі; вони не можуть 
заспокоїти цього голоду.  

„Нехай цей час стане для вас 
часом особистої молитви“ - 
звертається до нас Пресвята Діва 
Марія. Її послання — це заклик до 
пізнання самих себе, тобто до пізнання 
Бога, Який в нас перебуває. Ісус гово-
рить нам: «А вічне життя у тому, щоб 
вони спізнали Тебе, єдиного істинного 
Бога, і Тобою посланого - Ісуса Христа. 
(Йн.17,3). Молитва - це спосіб пізнання 
Бога, наближення до Нього. Бог для нас 
- тайна. І молитва - теж тайна, скрита 
в глибині нашого серця. 

Для молитви необхідне одне 
важливе рішення: знайти час для Бога. 
Це непросто, адже ми такі 
завантажені. Коли ж ми покидаємо свої 
справи задля молитви, то тут же 
з'являється неспокій, нас відволікають 
думки про справи, що нас чекають, 
про служіння ближнім, про все, що 
мусимо зробити і влаштувати. Ці спо-
куси і випробування мають на меті від-
далити нас від Бога і від нас самих.  
Ми повинні знати, що молитва це не 
лише задоволення. Помиляється той, 
хто думає, що молитва це щось 
спонтанне і приємне, що для неї просто 
треба гарного настрою. Молитва - це 
завжди процес очищення, а не тільки 
радість. Молитва вимагає стриманості, 
самозречення і порушення звичного 
ритму життя. Молитва примушує нас  
боротися з самим собою, з нашими 
недоліками, кличе до переміни.  

Сучасна людина боїться 
самотності, тиші і мовчання, вона 
віддає перевагу гамірному оточенню, 
бездумно дивиться телевізор і слухає 
музику. У будь-якому випадку радше 
буде мислити поверхово, ніж 
входитиме в глибини своєї душі. Для 

„З ВЕЛИКОЮ РАДІСТЮ І СЬОГОДНІ Я ЗНОВУ 
ЗАКЛИКАЮ ВАС: МОЛІТЬСЯ, МОЛІТЬСЯ, 

МОЛІТЬСЯ“ 

Молитва 

це спосіб 

пізнання 

Бога, 

наближе

ння до 

Нього.  
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молитви людині необхідна відвага, щоб 
боротися: впоратися з самотністю, і в 
самотності – з самим собою.  

„Протягом дня знайдіть 
куточок, де зможете зосереджено і 
радісно молитися.“ – знову нагадує 
нам Богородиця. Можливо, коли відва-
жимося на молитву, не знатимемо, як 
почати, як молитися. Свята Тереза 
Авільська говорила, що молитися 
означає не багато мудрувати, а багато 
любити. Молитва не просто психологіч-
на потреба, це потреба любові. „Якщо 
хочеш“ - говорить нам Ісус. Якщо 
хочеш – це питання любові. 

Молитва не є вродженою 
здібністю, її треба розвивати і тренува-
ти. Навчитися молитві зможемо лише 
тоді, коли розпочнемо молитися, і 
будемо молитись витривало. В послан-
нях Богородиці, як і в Євангелії, не 
знайдемо практичних інструкцій по 
молитві. В Євангелії і в посланнях мо-
жемо почерпнути душевний настрій, 
необхідний для молитви. Перш за все 
треба перебувати в мирі зі своїми 
братами, бо без любові не зможемо 
молитися. Маємо бути в мирі з 
Господом і з ближніми. Крім того, для 
молитви потрібне смирення. У всій 
Євангелії бачимо Ісусову прихильність 
до тих, які покірно приймають свої 
людські нещастя, які перед Ним щиро 
відкривають всю свою гріховність. І 
ще, щоби вистояти, не сміємо втратити 
відваги, тобто маємо витривати аж до 
кінця. Нам треба молитися з великою 
довірою, що Бог відповість на наші мо-
литви. Насправді, не так важливо про 
що ми просимо, набагато важливіший 
самий факт молитви, наш молитовний 
стан, який демонструє наші істинні 
відносини з Богом. 

„Я вс і х  в ас  люб лю і 
благословляю.“ Словами про Свою 
любов Пресвята Діва Марія в цьому 

п ос ла нн і  п і д бад ь ор ює  нас  і 
благословляє. Будьмо і ми щирі в 
нашому рішенні йти шляхом, який 
Вона нам вказує. 

Помолімось: Пресвята Діво 
Маріє, з Твоєю поміччю і разом з Тобою 
хочемо йти до Твого Сина Ісуса. 
Дякуємо Тобі, Мати Божа, за Твою 
терпеливість до нас. Дякуємо Тобі, що 
не докоряєш нам за наші слабкості і 
недоліки. Дякуємо Тобі, що приймаєш 
нас такими, якими ми є. Всі Твої 
об'явлення, послання і материнські 
заклики ведуть нас до повноти  
радості і повноти життя, які є в 
Твоєму Синові Ісусові. О Маріє, просимо 
Тебе, молися з нами і за нас. Даруй 
нам Своє материнське Серце, повне 
благодаті, щоб і ми могли молитися 
Твоїм серцем, дякувати і любити Ісуса 
Нехай Твоє благословення і милість 
розпалять наші серця, щоб і ми могли 
витривати і зберегти вірність 
Господові в любові до кінця. Особливо 
просимо Тебе, Мати Маріє, за наші 
родини, за всі подружжя, за всіх, хто 
переживає важкі життєві кризи 
Нехай вони знову почнуть довіряти, 
прощати і вірити в нове життя з 
Богом і в Бозі. Твоєму Непорочному 
материнському Серцю вручаємо всю 
молодь. Пробуди в них прагнення 
правди, Бога, Який є Краса, Якого 
прагнуть їхні серця, щоб вони пізнали 
справжню радість життя. Нехай вони 
стануть на вузьку стежку і увійдуть 
в тісну браму, яку прийшов нам 
вказати Твій Син і наш Спаситель 
Ісус Христос. Амінь. 

 

Отець Любо Куртович 

 

Наша спільна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу, 4.09.2010.    

В цьому місяці будемо молитися за ДАР МОЛИТВИ СЕРЦЕМ 

І ПРАГНЕННЯ ОСОБИСТОЇ МОЛИТВИ. 

О, Маріє, 

просимо 

Тебе, 

молися з 

нами і за 

нас.  
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ДОРОГІ ДРУЗІ ЦАРИЦІ МИРУ! 

Коли молимось серцем, маємо      
досвід зустрічі з Господом подібно Його 
учням, які бачили живого Бога. Те, що 
відбувалося з першими апостолами, 
стається і з нами. В Євангелії читаємо: 
Андрій знаходить свого брата Симона і 
говорить йому: ми знайшли Месію;   
Пилип зустрічає Натанаїла і говорить 
йому: ми знайшли Месію (Йн 1:41,45). 
Так і нам цей досвід не дає спокою, ми 
хочемо поділитися своєю радістю.    
Жінка-самарянка зустрічає Ісуса біля 
криниці Якова і говорить: «…сказав  
мені все, що я робила» (Йн 4,29). Так 
само, як і всі ці особи в Євангелії      
зустрічали Ісуса, так і ми можемо     
зустріти Його в молитві серцем. 

Про цю радість говорить нам      
сьогодні наша Небесна Мама: «З       
великою радістю і сьогодні Я знову   
хочу вас закликати: моліться, моліться, 
моліться». Іншими словами — Марія 
знову з великою радістю закликає нас 
зустрічатися і дружити з Ісусом.  

Запросімо Її в кожну нашу 
особисту молитву просто і щиро: Маріє,           
допоможи мені молитися серцем. Вона 
з радістю допоможе нам, бо знає, де і 
як, можна зустріти Ісуса. 

В молитві з Марією ми станемо    
подібні до Неї. Разом з Нею все зносимо 

і переймаємося долею людства. Вона 
вчить нас жити, як жив Її Син. 

Ісус у молитві перебував в           
пост ійній  єдност і  з  Отцем,                
усамітнювався, шукав місця, де міг би 
зосереджено молитись. Всі Його діла  

починались з особистої молитви. В 
Євангелії читаємо, як Ісус покидав  
людей, щоб бути наодинці з Отцем. Ісус 
шукав місця, де б міг зосереджено    
молитися, але люди все-одно           
знаходили Його, не давали Йому      
спокою. 

Ми знаємо, що не завжди просто  
знайти час і місце для молитви. В нас 
так багато обов'язків, справ, зустрічей, 
ми завжди поспішаємо... Прекрасно, 
коли людина творить, працює,          
зустрічається з людьми. 

Марія запрошує нас протягом 
дня прибігати до Господа і припадати 
до Його ніг, вчить нас пам'ятати про     
вічність. Все величне, що походить від   
Бога, народжується в тиші і стає      
вічною цінністю. Щиро віддаючи себе в 
Божі руки, ми, як Марія, знову          
повторюємо Всевишньому «ТАК, нехай 
буде воля Твоя». Так будемо слухняно 
перебувати в ЇЇ школі. Будемо           
працювати не для того, щоб нас      
хвалили.  Полюбімо смирення            
Богородиці, Її ніжне материнське     
служіння. Коли наше серце буде        
належати Марії, Її присутність в нас 
стане втіхою для інших. Її любов, яку 
нам і сьогодні свідчить словами «Я всіх 
вас люблю і благословляю», через нас 
торкнеться кожного, кого нам посилає. 

Помолімось: Маріє, Мамо наша,    
дякуємо Тобі за сьогоднішнє послання, 
повне радості і надії. Дякуємо Тобі за 
те, що Ти знову і знову свідчиш нам 
свою любов, коли говориш «люблю вас і 
благословляю». Хочемо відповісти     
нашою любов'ю на Твою любов. З Тобою, 
Маріє, хочемо шукати місця і часу для 
зустрічі з Господом в молитві. З Тобою 
хочемо молитися за всіх, хто ще не  
пізнали радості молитви. Тобі           
присвячуємо цей час, хочемо його     
проживати в Твоєму Непорочному    
Серці. Молись за нас, щоб цей час став 
для нас часом особистої молитви, як 
Ти цього хочеш. Амінь. 

Тереза Гажіова 

 

Молячись 

серцем, ми 

маємо 

досвід 

зустрічі з 

Господом.  
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… Сьогодні закликаю вас відповісти на Мій заклик молитися. Я бажаю,  
дорогі діти, щоб у цей час ви знайшли куточок для особистої молитви.  

Хочу вести вас до молитви серцем. Тільки у такий спосіб зрозумієте, що  
ваше життя без молитви порожнє. Тоді збагнете сенс вашого життя, коли 
відкриєте у молитві Бога. Ось чому, дітки, відкрийте двері ваших сердець і 

тоді відчуєте, що молитва це радість, без якої не можете жити…  
25 липня 1997 

 
…І нині закликаю вас до 
молитви. Поновіть вашу 

особисту молитву і 
особливо наполегливо 

просіть Святого Духа, аби  
допоміг вам молитися  

серцем. Я заступаюся за 
всіх вас, діти Мої, і всіх 

вас закликаю до  
навернення. Якщо ви  

навернетеся, то всі  
довкола вас обновляться, 

і молитва їм стане  
радістю… 25 травня 2003 

… Сьогодні, любі діти, Я запрошую вас у  
молитві бути з Ісусом, щоб через особистий  
досвід молитви ви могли відкривати красу  

Божих створінь. Ви не можете говорити або 
 свідчити про молитву, якщо ви не молитеся. 

Ось чому, дітоньки, у тиші серця залишайтесь з 
Ісусом, щоб Він Своєю любов'ю перемінив і  

перетворив вас… 25 липня 1998  
 

 
… Сьогодні  
прошу вас  

віддати себе 
Всевишньому. 
Віддалення від  
Господа дає  
гіркий плід - 

брак миру у 
ваших серцях. 

Тільки Бог є 
мир. Тому  

наблизьтеся до 
Бога вашою 

щирою 
 молитвою, і  
заживе мир у 
ваших серцях. 
Мир із ваших 

сердець  
попливе рікою 
на весь світ. Не 

говоріть про 
мир, але  

творіть його!..  
25 лютого 1991  

…У цей час ласки Я кличу вас ще більше наблизитися до 
Бога через вашу особисту молитву. Добре використовуйте 

час відпочинку. Давайте вашій душі і вашим очам 
 відпочинок  у Бозі... 25 липня 2001  
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«Дорогі діти!  

Сьогодні хочу вас попередити, що 

Всевишній хоче зіслати на вас спо-

куси, витримати які вам допомо-

же молитва. Бог випробовує вас у 

щоденних справах. Моліться, щоб 

могли в мирі зносити кожне випро-

бування. З усіх випробовувань, ви-

ходьте більш відкритими до Бога і 

приступайте до Нього з любов’ю. 

Дякую, що відповіли на Мій за-

клик!»  
(22 серпня 1985)  

«І не введи нас у спокусу, але визволи 

нас від лукавого» - це слова нашої щоденної 

молитви. Проте ми знову і знову запитуємо 

себе: «Хіба Бог спокушає нас? Хіба Він посилає 

спокуси Своєму народові?» Щоб відповісти на 

це запитання, маємо розібрати його дуже де-

тально. Одне цілком очевидно: Ісус вклав у на-

ші вуста слова Своєї молитви.  

У посланні Діва Марія каже нам, що Бог 

нас випробовує, що Він посилає нам спокуси. 

В цьому посланні закладено щось дуже важли-

ве, яке нам складно прийняти. Спокуси дають 

нам можливість довести свою вірність. Подо-

лати їх можна лише молитвою, яка здатна обе-

рнути все нам на користь. Для Богородиці, 

Яка є нашою Матір’ю і Наставницею, зараз 

важливе саме це. Вона не пояснює, чому так 

має бути, лишень вказує нам шлях і відкриває 

те добре, у яке можуть обернутися спокуси 

для кожного з нас.  

Бог знає все, що з нами трапляється, бо 

ніщо не відбувається з нами мимо Його волі. 

Коли приходить терпіння, ми запитуємо: чи це 

воля Божа? Щоб страждав я, моя сім’я, моя 

країна? Терпіння – це школа, і Бог веде нас по 

ній. Марія приходить до нас саме для того, 

щоб ми відмовились від своєї власної,            

придуманої самими програми, щоб не заблу-

кали на своїх шляхах. А випробування і спо-

куси – це заклик повернутися до Бога або 

відкритись Йому ще більше.  

Спокуси можна подолати, зберігаючи 

в душі мир і любов! Бог з нами, навіть тоді, 

коли приходять випробування, які стали на-

слідком нашої поведінки чи нашого гріха. 

Дні спокус – це дні особливої Божої присут-

ності; дні, коли особливо зростає відкритість 

на Бога, і душа отримує такий необхідний їй 

мир. Але щоб збагнути це, треба молитися і 

переживати цей мир у своїй душі.  

«Майте, брати мої, повну радість, ко-

ли впадаєте в усілякі випробовування, 

знаючи, що досвідчення вашої віри дає 

терпеливість. А терпеливість нехай 

має чин досконалий, щоб ви досконалі 

та бездоганні були, і недостачі ні в чо-

му не мали.» 

(Як. 1:2-4) 

Славко Барбарич OFM: 

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

З МИРОМ І ЛЮБОВ'Ю 
ЧЕРЕЗ ВСІ СПОКУСИ 
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„Не свідчи ложно  

на ближнього твого “ 

 

Ця заповідь спонукає нас розважити, чи 

живемо в дусі правди, до якої нас кличе Господь, та чи 

вживаємо свого язика згідно заповідей любові, які дав 

нам Бог.  

Не говоритимеш…  

Дуже важливо усвідомлювати відповідальність 

за те, як вживаємо дар мови і слова. Бог дав нам мову, 

щоб ми нею Його славили, щоб ми використовували її 

на служіння головній заповіді любові до Бога і 

ближнього. Роль мови – слова полягає у тому, щоб 

передавати іншим правду, яку ми пізнали.  

Святий апостол Яків у другому листі пише про 

язик, що це малий член, але оскверняє ціле тіло. Ним 

ми благословляємо Господа і ним клянемо людей, що 

створені на подобу Божу. З тих самих уст виходить 

благословення і прокляття. Але ж так не має бути! (Як 

3,1-12).  

Дуже важливо, щоб ми охороняли і берегли 

цей дар мови, який Бог нам довірив. Хто стереже уста і 

язик свій, той стереже від лиха свою душу (Прип 

21,23).  

Не свідчитимеш ложно…  

Святе письмо свідчить, що Бог правдомовний   

(Рим 3,4), а правда є основою Його слів (Пс 119,160). 

Ісус Христос виголошує: “Я – путь, істина і     

життя!” (Йн 14,6) і говорить, що пошле нам Духа 

істини, який наведе нас на всю правду (Йн 14,17; 15,26; 

16,13). Ми, що створені на образ Божий і покликані 

свідчити Того, який Сам правда і хоче правди, маємо 

правду поважати і досвідчувати, проживати її всім 

своїм життям – в думках, прагненнях, словах, вчинках. 

Ісус в Нагірній проповіді мовить, що не прийшов закон 

усунути, але його доповнити (Мт 5,17). Він 

вдосконалює його, поширюючи його дію з вчинків на 

думки, слова і мрії (Мт 5,22) і закликає нас, щоб ми 

свої слова підтверджували діями і своїм життям (Мт 

23,3), щоб дотримувалися духу і букви заповіді (Мт 

5,20).  

Тому важливо, щоб слова, які вимовляємо, 

були правдивими, але важливо і необхідно йти ще 

дальше, глибше – наповнити правдою серця, бо «з 

повноти серця уста промовляють» (Мт 12,13), «із 

серця бо походять злі думки, …, лживе свідчення, 

…» (Мт 15,19). Ісус вчить нас безумовної любові до 

правди: «Хай буде ваше слово: Так, так; Ні, ні» (Мт 

5,37).  

Правда, або правдомовність називається ще       

чесністю, щирістю, відвертістю. Ці ознаки присутні 

тоді, коли наші думки згідні зі словами, коли ви-

стерігаємося дволичності, лицемірства, вдавання. 

Дволичність, лицемірство мають місце тоді, коли  

назовні демонструємо не те, що маємо всередині. 

Правдомовність допомагає зберігати рівновагу між 

тим, що треба сказати, і таємницею, яку маємо       

зберегти: поєднує в собі чесність і делікатність. Ми 

повинні все своє життя підпорядкувати заповіді     

любові. Керуватися нею в конкретних ситуаціях, коли 

треба вирішити, виявляти правду тому, хто питає, чи 

ні. Треба пам’ятати про добро і безпеку             

ближнього, пошану особистого життя, суспільне   

добро, обов’язок уникати згіршення.  

Повага до правди – таємниця  

Ми повинні берегти таємниці. Ділимо їх на такі 

види: 

Таємниця Сповіді – це найвища, свята 

таємниця, яка не може бути зраджена за жодних умов. 

Державна таємниця – нею зв’язані, наприклад, 

лікарі, психологи, політики, військові, юристи чи 

священики у справах, що не стосуються сповіді.  

Особиста таємниця – наприклад, листування, в 

тому числі сучасні мейли, смс.  

Якщо хтось нас питає про таємницю, також 

нашу особисту, можемо відповісти, що не знаю, або не 

знаю настільки, щоб міг про це говорити. Кожна   

людина має право на недоторканість приватного  

життя.  

Провини проти правди  

Брехня—це неправдиве твердження, 

висловлене навмисно, або дії проти правди з метою 

ДДДЕСЯТЬЕСЯТЬЕСЯТЬ   БББОЖИХОЖИХОЖИХ   

ЗАПОВІДЕЙЗАПОВІДЕЙЗАПОВІДЕЙ   ---VVVIIIIIIIII      
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Пропозиції для розважань:  

1. Прочитаймо у спільноті або в родині 18     

розділ Євангелії від Івана, вірш 37-38. 

2. Чи в своєму житті шукаю відповіді на        

запитання, що таке правда, чи мене, як і        

Пилата, це не стосується, тому приймаю      
багато неправильних рішень? 

3. Чи перевіряю правдивість інформації, яку   

довідуюся від людей, з медіа? 

4. Чи контролюю свою мову, коли говорю про 

себе та про інших? Чи усвідомлюю, що моє слово 
може зранити? (Як 3,2-12) 

Джерела:  

 Святе Письмо  

 ККЦ 2464 – 2513 

 Заклики фатімького послання – сестра Люція 

 Моральна теологія ІІ – Франциск Тундра  

ввести в оману. Ісус сказав євреям, які не вірили 

правді, яку Він виголошував: “Ваш батько диявол, і 

пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він 

був душогуб споконвіку, і в правді не встояв, бо правди 

нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо 

свого, бо він неправдомовець і батько неправді” (Йн 

8,44).  

Лестощі, підлабузництво – коли людина 

словом чи дією намагається догодити, стати приємною, 

оминути щось погане, заспокоїти якусь потребу, 

дістати вигоду. Підлещування є поважною провиною, 

якщо сприяє виникненню пороків або тяжких гріхів. 

Ісус закликає нас стерегтися фарисейської закваски. 

Хвалькуватість – самовихваляння.  

Іронія – зневажання інших через висміювання   

певних рис, поведінки. Злосливе висміювання –     

сарказм. Це теж гріх проти головної заповіді любові до 

ближнього.  

Фальшиве свідчення і кривоприсяга – 

твердження, що розходиться з правдою. Виголошене 

публічно перед судом – фальшиве свідчення. Якщо               

виконується під присягою, йдеться про кривоприсягу. 

Така поведінка стає причиною або засудження 

невинного, або оправдання винуватого.  

Осуд – нерозважливе судження, в тому числі 

мовчазне, часто без достатніх на це підстав, про 

моральні вади ближнього.  

Обмова – коли хтось без об'єктивно важливої 

причини виявляє перед людьми, які цього не знають, 

вади та провини іншого.  

Наклеп – слова, які суперечать правді, шкодять 

доброму імені інших і дають нагоду до їх фальшивого 

осуду.  

“Не обмовляйте, брати, один одного! Бо хто 

брата свого обмовляє або судить брата, той Закона 

обмовляє та судить Закона. А коли ти Закона 

осуджуєш, то ти не виконавець Закона, але суддя. 

Один Законодавець і Суддя, що може спасти й 

погубити. А ти хто такий, що осуджуєш 

ближнього?” (Як 4,11-12).  

Багато людей оправдовують ці гріхи тим, що     

нічого такого не вчинили, особливо, що стосується 

обмови, кажемо: “адже це правда”. Обмова та наклепи 

нівечать добре ім’я і честь ближнього, тому необхідно 

виправити вчинене зло. Наклеп маємо спростувати і 

заборонити надалі про це згадувати. При обмові 

вимагати, щоб це далі не поширювалося.  

Журналісти та публіцисти, які часто завдають 

шкоди честі і доброму імені інших, повинні за це  

відповідати. У новітньому суспільстві засоби 

соціальної комунікації відіграють важливу роль в 

інформуванні, розвитку культури та освіти. 

Інформація, передана масовими засобами, служить 

загальному добру. Суспільство має право на 

інформацію, якщо вона спирається на правду, свободу, 

справедливість і солідарність. В сьомій заповіді ми вже 

згадували, що коли несправедливо привласнюємо чужу 

річ, маємо її повернути, шкоду направити, проте коли 

“вкрадемо” комусь добре ім’я, репутацію, – хоч і 

спростуємо свої слова та відновимо справедливість – 

направити заподіяну шкоду буде важко.  

В книзі Мудрості читаємо: “Тож бережіться    

пустого нарікання і здержуйте язик від обмови, бо і 

потаємне слово не перейде гладко, і брехливі уста 

погублять душу” (Муд 1,11). Переступ цієї заповіді –  

річ дуже серйозна, бо вражає Самого Бога в особі 

ближнього. Це порушення заповіді справедливості і 

любові, яку нам дав Ісус Христос, щоб ми так        

поводилися з ближніми: “Це моя заповідь, щоб ви 

любили один одного, як Я вас полюбив” (Йн 15,12), а 

Господь нас полюбив настільки, що віддав за нас Своє 

життя. В іншому уривку Він говорить про те саме: 

“Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те 

ви чиніть, – це ж бо закон і пророки” (Мт 7,12).  

“Я мовив: Пильнуватиму мої дороги, щоб 

язиком не согрішити; уздечку накладу собі на рот” (Пс 

39,2) – дуже важливо, як ми вирішимо вживати дар 

мови, які слова дозволимо висловлювати нашому 

язику. Господь дав нам чудовий дар свободи, тому 

лише від нас залежить, як у свободі вирішимо 

використовувати всі свої дари і таланти, які нам 

довірені. Закличмо разом з Псалмопівцем: «Не забирай 

з уст моїх слів правди» (Пс 119,43). 

 

Марта Порубска 

 

Намагаймося в цьому місяці своїм 
язиком благословляти Бога, 

підтримати, потішити інших, бути 

добрим прикладом. 
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 Після молитви з моїх очей 

СВІДОЦТВО   і думок як би впала пелена... 

патичні ліки для кожного пацієнта. 

Провчившись п’ять років на різних кур-

сах, я довідалась, що гомеопатія являється інфо-
рмаційним лікуванням! Вчителі стверджували, 

що в гомеопатії діють не хімічні елементи, а ін-

формація. Коли я говорила, що мені це не зовсім 

зрозуміло, наді мною сміялись та запитували, хі-

ба я не знаю що таке кібернетика, адже цьому 

навчають у школах. Закривали мені рот, як дуро-
чці. Я успішно користувалась препаратом, а за-

кінчивши курси, я показала його брату інженеру-

електрику, спеціалісту по медичним приладах. 

Він розібрав його і виявив, що це щось на 

кшталт звичайної записної книжки. Сказав мені, 
що я наївна, якщо вірю в такі дурниці. 

Моя совість весь час говорила мені: «Не 

лікуй!» Я не розуміла, в чому справа, але мені бу-

ло тривожно. Я не знала, що причина цього дис-

комфорту полягає в гомеопатії. Я лікувала дітей 

гомеопатичними засобами, бачила, що вони ді-
ють, тільки не розуміла як. І я шукала відповідь. 

Одного разу мені потрапила до рук книга докто-

ра медичних наук Ерделіовей: «Альтернативна 

медицина у світлі Біблії». Автор порівнює альтер-

нативну медицину, до якої належить і гомеопа-
тія, з магією і окультизмом. Мене охопив жах від 

думки, що я можу мати, щось спільне з магією. Я 

була вдома, стала на коліна перед хрестом і моли-

лася. Це була справжня молитва серцем. Я про-

сила Ісуса, щоб він позбавив мене від духу магії і 

окультизму. Потім я просила про дари Духа Свя-
того. І тільки пізніше, дізналася, що молилася про 

екзорцизм сама за себе. Це так званий автоекзо-

рцизм, дозволений Церквою. 

Після цієї молитви з моїх очей і думок як 

би впала пелена. Я згадала про апарати, які ку-
пила собі. Нічого в них немає, але вони діють. Це 

має бути біла магія. Я подзвонила закордон жін-

ці, яка займається гомеопатією, і у якої я купила 

апарат PSION. Я їй сказала, що не буду більше їм 

користуватися, тому що це біла магія. Вона мені 

відповіла: «А що ж ви раніше думали, що це ще 
може бути?» Мене охопив жах, бо на курсах про 

магію не говорилося ні слова!!! Приховували це 

під словом «інформація». Я розібрала апарат EAV 

і виявила, що він працює як маятник, даючи 

тільки дві відповіді - так чи ні, як маятник. У 
цього апарата сучасний дизайн. Хто б міг поду-

мати, що лікар працює з окультним апаратом, із 

маятником? 

Я, однак, не могла відразу зрозуміти, що 

спільного між гомеопатією і окультизмом. Про 

Я лікар, матір чотирьох дітей. Коли мої діти 

були ще маленькі, мені часто в аптеці пропонува-

ли гомеопатичні сиропи від кашлю. Я відмовляла-
ся. Пізніше, я пішла на курси гомеопатії, щоб зро-

зуміти дію гомеопатичних ліків. Після закінчення 

цих курсів, я отримала сертифікат Австрійської 

школи гомеопатії, також я вивчала індійську-

революційну гомеопатію та відвідувала курс по 

BIHOST.  
Після перших курсів у 1995році я спробу-

вала гомеопатію на дітях, ліки допомагали. Завдя-

ки гомеопатії донька вилікувалась від бронхіту, 

запалення вух, частих ангін, опіку та бородавок. 

Кожний щасливий випадок надихав мене на по-
дальше вивчення гомеопатії. У мене ще не було 

своєї приватної практики, проте я думала про та-

ку можливість. Я придбала собі діагностичний 

апарат, оснований на методі EAV та препарат 

PSION, з допомогою якого могла підібрати гомео-



магію я, власне кажучи, нічого не знала. Розпо-

вівши чоловікові про те, що мене так мучить, я 

пішла на сповідь, захопивши з собою свої при-
лади. Я сказала священикові, що вони окультні. 

Чоловік купив мені книжку, пастирське послан-

ня тосканських єпископів «Магія, ворожіння і 

духовний вплив». Після сповіді я відкрила книгу 

і прочитала: «форма магії - схожа ...» У цей мо-

мент я зрозуміла дію гомеопатії. Зрозуміла те, 
що не могла збагнути за всі п'ять років мого на-

вчання!  

Гомеопатія виходить з двох основних 

принципів: 

Similia similibus curantur - подібне ліку-
ється подібним. Це принцип магії, за цим прин-

ципом діє гомеопатичне лікування. Тут працю-

ють не трави, це духовні ліки, окультне, біла ма-

гія. 

Принцип розбавлення і динамізм. Чим 

більше розбавляються гомеопатичні засоби, тим 
вище рівень їх дії. Тут мається на увазі тілесний, 

душевний і духовний рівень. Розбавлення 1023 

не містить навіть і краплі молекули вихідної ма-

терії, але все одно діє. Це можливо, тому що мо-

ва тут йде про духовне лікуванні, тут не потріб-
на ніяка матерія!  

Після того, як я дізналася правду, я вирі-

шила покінчити з гомеопатією. Всі гомеопатичні 

препарати я вилила в раковину. Я багато читала 

Святе Письмо. Тут я поступово знаходила відпо-

віді на свої запитання про те, що мені робити. 
Книги з гомеопатії я спалила, після прочитання 

слів: Дії.19:19 «Чимало з тих, що чарували, поз-

носивши докупи книги, палили їх перед усіма». 

Коли я спалила свої апарати, я відчула у серці 

спокій. Після прочитання Книги Даниїла 1:20 я 
почала постити з благословення священика кот-

рий мене сповідав - хліб, вода і тарілка супу в 

день. 

У моїх дітей виникли серйозні проблеми. 

Старша дочка (їй було 9 років) перед сном два ра-

зи бачила диявола. Він хотів, щоб вона йому ска-
зала своє «так». Ці видіння перестали повторюва-

тися після молитви про звільнення від духу гомео-

патії. Моя друга дочка не могла вночі дихати, не-

спокійно спала, злилася у сні і нікому не давала 

спокійно спати. Вдень з нею було все гаразд, але 
нічні кошмари повторювалися, і її стан погіршу-

вався. Одного разу я вирішила помолитися і, пок-

лавши на неї руки, молилася про звільнення від 

духу гомеопатії. Дівчинка заснула, і подібні явища 

зникли. Син, якому тоді було 3 роки, був дуже аг-

ресивний. Після молитви це у нього пройшло. 
Для того, щоб краще зрозуміти, що зі мною 

відбувається, я взяла участь у семінарі отця Велли 

про духовне звільнення, а також у реколекціях 

«молитви та посту» в Меджугор'є. Тут я навчилася 

постити. У дні посту я помічала, що діти не свари-
лися, і в будинку запановує мир. 

Молитва, читання Святого Письма, спо-

відь, піст, Свята Меса були засобами, якими я 

врятувалася від влади гомеопатії. 

Доктор мед. наук Емілія Влчкова 

Це свідчення ми наводимо в приклад з розмов з багатьма священиками, екзор-
цист та мирянами. З їх досвіду ми багато разів чули, що гомеопатія виробляє нега-

тивний вплив на їх духовний стан. Єдина Католицька церква в документі, званому 
"Ісус Христос - джерело води живої", відносить гомеопатію до практики Нью Ейдж 

(New Age). Цей журнал не спрямований на те, щоб ми дану проблематику доклад-
но розглядали. Тому, якщо у вас є особливий інтерес до цієї теми, якщо ви хочете 
дізнатися більше про гомеопатію - її засадах і принципах дії, про негативний вплив 
та наслідки лікування, ми радимо вам подивитися інформацію на цих сторінках: 

 
 ІСУС ХРИСТОС—ДЖЕРЕДО ВОДИ ЖИВОЇ - християнське міркування про 

рух New Age (Нью Ейдж) 

 SK - http://www.kbs.sk/print.php?cid=1116973610  
 EN - http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/

rc_pc_interelg_doc_20030203_new-age_en.html  
 Гомеопатія:  

UA - http://narodna.pravda.com.ua/sport/4b139035d889c/ 

RU - http://lib.komarovskiy.net/mistika-gomeopatii.html 
 The truth about homeopathy—Правда про гомеопатію 

EN - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2291211/?tool=pubmed  
 What is wrong with HOMEOPATHY? Що не так з ГОМЕОПАТІЄЮ? (Fr. James 

Manjackal MSFS) 

EN - http://www.jmanjackal.net/eng/enghomeo.htm  
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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.“ 25.6.2004 

За посередництвом Голосу Меджуго-

р’я ми єднаємось з молито-
вними групами в різних країнах. 

З нами моляться наші брати і сестри в 
Росії, Україні,  Литві, Латвії, Молдові, Бі-

лорусі, Таджикистані, Пакистані,  Індії, 

США, Німеччині, Словаччині і Чехії ... 

 

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 хо-
ча б раз на тиждень 

Духовно ми єднаємося на 
молитві  

 в першу суботу    

місяця.  
Якщо можливо, члени групи 

того дня організовують  моли-
товну зустріч, моляться три 

вервиці, беруть участь у літур-
гії, адорують Найсвятіші Тай-
ни, читають розважання з ча-

сопису. Увесь місяць моли-
мось в наміренні, надрукова-

ному у часописі. 

Часопис виходить щоміся-

ця з грудня 2004 після того, як 
Пречиста Діва дає послання 25-

того числа. Часопис розсилається 

через інтернет російською, сло-

вацькою, англійською, німець-

кою, литовською та латиською 
мовами.  

Moлитовні групи зустрічаються за   

згодою їх членів переважно раз на тиждень.        

Зустрічі відбуваються в храмах або в родинах.    

Молимося Вервицю, розважаємо над Божим Словом 
та Посланнями, молимось в наміреннях Пресвятої   

Богородиці, за потреби ближніх, посвячуємо себе 
Непорочному Серцю Марії. 

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

                 Світло Марії  



ОГОЛОШЕННЯ 

 СЛОВАЦЬКА: www.gospa.sk 

 РОСІЙСЬКА: www.medjugorje.ru 

ІНШІ сторінки: 

 УКРАЇНСЬКА: www.medjugorje.com.ua  

 AНГЛІЙСЬКА: www.medjugorje.net 

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

 

КООРДИНАТОРИ 
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 

Меджугор1є Світло Марії tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 

gospa3@gmail.com 

МММЕДЖУГОРЕДЖУГОРЕДЖУГОР'''ЄЄЄ      в інтернетів інтернетів інтернеті: : :  
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Запрошуємо вас на: 

 Молитовну зустріч в Зарваниці (Україна)  

   4-5/9/2010.  

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

 Семінар посту, молитви і тиші    

  Україна—12-17/9/2010  
  (Стефанія Дідух: тел.+38 096 6434627, email: stefa_didyh@ukr.net) 

  Латвія — 24-29/10/2010  
  (Aldis Camans +371 26544985 ; e-mail: aldej@inbox.lv) 
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