
„Дорогі діти!  

Нехай цей час буде для вас часом молитви.  

Мій заклик, дітоньки, прагне бути для вас закликом 
відважитись йти дорогою навернення. Тому моліться і 

просіть заступництва всіх святих. Нехай вони будуть для 
вас прикладом, стимулом і радістю на шляху до           

вічного життя.  

Дякую, що відповіли на мій заклик.”  

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 

від 2 листопада 2010 року 
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„Дорогі діти!  

З материнською  
наполегливістю і любов‘ю Я 

несу вам світло життя, щоби 

знищити в вас темряву смерті. 
Не відкидайте Мене, Мої дітки. 

Зупиніться і загляньте 
всередину себе, щоб побачити, 

які ви грішні. Пізнайте свої 
гріхи і моліться за прощення. 
Діти, ви не хочете прийняти 

своєї безпомічності і слабкості; 
але, виконуючи Божу волю, 
можете стати сильними і 

великими. Віддайте Мені свої 

очищені серця, щоб Я могла 
опромінити їх Світлом Життя, 

Моїм Сином. Дякую.” 
 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ ЦАРИЦІ МИРУ 

від 25 жовтня 2010 року 
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Треба 

пам'ятаmи, 

що 

святими  

не народ-

жуються , 

але 

стають 

такими 

день у день. 

ПРОСІТЬ ПРО ЗАСТУПНИЦТВО 

УСІХ СВЯТИХ 
Людині властиво забувати, тому 

дуже важливо постійно пригадувати 

собі послання Діви Марії, які Вона 
дала нам протягом всіх років Її 

об’явлень. В посланні від 25 грудня 

1989 року говорить нам: «…Тому, 
дорогі діти, щодня перечитуйте 
послання, які вам даю, і втілюйте їх у 
життя!». В посланні від 10 жовтня 

1985 року говорить нам: «Коли живете 
посланнями, даєте життя зародкам 
святості…» В багатьох посланнях 

Пресвята Богородиця закликає нас до 
святості: «…я хочу, щоби кожен з вас, 
хто був у цьому джерелі ласки, 
зайшов до Раю з величним даром для 
мене, яким є СВЯТІСТЬ. Отже, дорогі 
діти, моліться щоденно і змінюйте 
своє життя, аби ви стали 
святими…» (13 листопада 1986). «…
Прошу вас, щоб від сьогодні ви 
ступили на дорогу святості. Люблю 
вас, тому хочу, щоб ви були 
святими…» (25 липня 1987) «…Бог хоче 

вчинити вас святими; тому через 
Мене закликає вас до цілковитої 
відданості…» (25 квітня 1988) «…Дорогі 
діти, бажаю, щоб ви були чудовим 
букетом квітів, які б я могла 
принести Богові в день Усіх 
Святих. Закликаю вас відкритися і 
жити за прикладом Святих..» (25 

жовтня 1994) «Просіть своїх Святих 
покровителів, щоб допомагали вам 
зростати в любові до Бога…» (25 липня 

2002) «…Наслідуйте життя Святих, 
щоб були для вас прикладом і 
вчителями на дорозі святості…» (25 

жовтня 2004).  
Марія, Пресвята Богородиця, 

хоче, щоб ми, як і Вона, здобули 

повноту святості. Як вчить нас 

Катехизм Католицької церкви: «Більше 
ніж будь-яку іншу створену істоту 
Отець благословив її «із неба всяким 
духовним благословенням у Христі». 
Він вибрав її «ще перед заснуванням 

світу, щоб Вона була свята й 
непорочна перед Ним у любові»»(ККЦ 

492). 
Мати Марія хоче, щоб і ми 

разом з Нею могли промовити: «Ось бо 
віднині ублажатимуть мене всі роди. 
Велике бо вчинив мені Всемогутній, і 
святе Його ім’я.» В найновішому 

посланні Діва Марія говорить нам: 

«Просіть про заступництво усіх 
Святих». І так вчить нас катехизм: 

«Свідки, які випередили нас у Царстві, 
особливо ті, кого Церква визнає 
«святими», беруть участь у живій 
традиції молитви прикладом свого 
життя, своїми писемними працями, 
переданням наступним поколінням і 
своєю нинішньою молитвою. Вони 
споглядають Бога, славлять Його і не 
перестають опікуватися тими, хто 
залишився на землі. Увійшовши «в 
радість» свого Вчителя, вони були 
поставлені «над багатьма», їхнє 
заступництво - це їхнє найвище 

служіння задуму Божому. Ми можемо 
і повинні молитися, щоб заступилися 
за нас і за ввесь світ.» (ККЦ 2683).           

Підтверджують це і слова святого        
Домініка. Коли його співбрати 

побачили, що наближається час його 

смерті, то почали плакати. На що він 
їм промовив: «Не плачте наді мною. 

Буду для вас корисніший, коли вже 

тілом не буду між вами.»  
Справжня трагедія людського 

життя – це не бути і не ставати з дня 

на день святими. Всі добре знаємо, що 
жоден святий святим не народився, 

але своїм життям таким став. В 

одному анекдоті розповідається, як до 
одного села прийшов вчений. Зустрів 

там чоловіка і питає: «Чи у вашому селі 

народилася якась велика людина?» 
Простий селянин відповів йому: «В 

нашому селі не народжуються великі 

люди, лише малі діти.» 
Можемо думати, що святим 
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було легше, ніж нам. Уявляємо їх 
зовс ім  не  так .  Коли  будемо 

підкреслювати їхню святість, а не 

Божу дію в них, то будемо почуватися 
абсолютно нездатними на великі 

справи. Але і вони були лише людьми з 

такими самими вадами, поганими 
звичками, слабостями характеру, як і 

ми. Проте мали терпеливість, 

віддаючи себе при цьому Богові. 
З’ясували, що єдиною запорукою 

святості є безмежна довіра до 

Господньої любові і ласки. А це для      
людини найважче – мати безмежне     

довір’я, що Бог може все. 

Програма святості записана в 

душі кожної людини; святість 
призначена не тільки для вибраних. 

Євангеліє вчить нас, що святим може 

стати кожен – навіть злочинець, 
розп’ятий поруч з Христом, митник, як 

Матей і Закхей, проститутка подібна 
до Марії Магдалини і багато інших, 

про що нам протягом історії Церкви 

свідчать житія багатьох Святих. 
Єдиною умовою для того, щоб стати 

святими, є навернення, до якого нас і 

в цьому посланні кличе наша Небесна 
Мама.  

На цій дорозі навернення ми не 

самі. Ісус пообіцяв нам, що не покине 
нас як сиріт. Супроводжує нас багато 

святих, наші покровителі в небі. І 

сьогодні ми не покинуті; Бог посилає 
нам Матір Свого Сина Ісуса. Приймімо 

серйозно Її слова, які ведуть нас до 

життя вповні, яке дарував нам Ісус. 
 

Молімось: Благословенна Діво 
Маріє, Ти, яка є нашою Матір’ю і 
Царицею всіх Святих, заступайся за 
нас перед лицем Небесного Отця. Ти, 
що в славі прославленої Церкви, не 
забувай про нас, які ще в дорозі. 
Заступайся за подорожуючу Церкву 
Свого Сина Ісуса. Твоїй опіці ввіряємо 
всіх пастирів нашої Церкви, Папу, 
єпископів, священиків, монахів, 
монахинь, щоб своїм життям могли  
відповісти на Боже покликання і 
рости на дорозі святості. Нехай Твоє            
материнське Непорочне Серце буде  
близько до всіх тих, що перебувають у 

спокусах і життєвих кризах. Нехай    
витривають і повірять в Бога так, як 
Йому вірила і любила тільки Ти. Амінь  

 

Отець Любо Куртович 

Єдина  

умова   

святості - 

це          

безмежне 

довір’я до 

Божого 

милосердя 

і любові 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу 6.11.2010 року. 

У цьому місяці будемо молитися 

за Папу, єпископів, священиків і всіх, хто           

присвятив своє життя служінню Богові. 
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ДОРОГІ ПРИЯТЕЛІ ЦАРИЦІ МИРУ! 

на службу Божу, приймаймо і вклоняймося 

Ісусові цілим серцем.  

Щоб залишитися на цій дорозі навер-
нення, треба мати самодисципліну. Тобто 
постити в середу і п’ятницю, творити діла 
любові і об’єднувати наші малі обітниці з 
Ісусовою обітницею. Кожен день плануймо 
так, щоб мати час на особисту молитву, 

працю, близьких і відпочинок.  

В сьогоднішньому посланні знову зву-
чить заклик до молитви. «Нехай цей час стане 
для вас часом молитви». Час молитви це час, 
коли разом з Ісусом сіємо в своєму серці гір-

чичне насіння. З насінини виростає дерево, в 
кроні якого «в спекотні дні» всі можуть знайти 
мир, відпочинок, полегшення. Через молитву 
наше звичайне щоденне життя стане оазою 

Божої любові.  

Для того, щоб ми зростали в пізнанні 
Ісуса, Марія веде нас до Євангелії. Закликає 
нас щоденно його читати і конкретно щоден-
но ним жити. Не можна уявити собі святих 
без близького контакту з Божим словом. На-
приклад, св. Франциска Церква називає 
другим Христом. Багато святих знали Боже 

слово напам’ять, як Серафим Саровський.  

Сьогодні Богородиця нам нагадує: 
«Просіть про заступництво всіх святих. Нехай 
будуть вам прикладом і радісним заохочен-
ням до вічного життя». Знайдімо в цьому 
місяці час для читання життєписів святих. 
Скільки можна від них навчитися! 
Наприклад, з життя Івана Павла ІІ – відваги і 

достоїнства, з якою зносив свою хворобу в 
останніх роках свого життя. Чи від св. Терези 
від Дитятка Ісуса. Коли була дуже втомлена, 
хвора на туберкульоз, ходьба була для неї 
справжньою мукою. Але наперекір болю хо-
дила сходами монастиря, молячись: «Ісусе, 
жертвую Тобі цей крок за невідомого 

місіонера, який живе в бідності і напевно 
більше втомлений, ніж я». Так вона в болях і 
терпінні шукала мотивацію. Так і ми в хвили-
ни, коли кажемо собі «Я вже більше не можу», 
але своєю вільною волею вирішуємо подолати 
втому, нетерпеливість, поспіх, таким чином 
виховуємо себе до святості. Перед нами в небі 
стоять натовпи друзів, які готові допомогти 
нам ще більше, ніж коли жили на землі. Вони 
можуть нас провадити і випросити нам бага-

то милостей.  

Помолімось: Дякуємо Тобі, Небесний Отче, 
за те, що дозволяєш Марії приходити до нас і 
вести нас дорогою святості. Маріє, і цей 
місяць нашого життя належить Тобі. Через 
Тебе хочемо приносити Ісуса, світло Твого 
Серця, всюди туди, куди нас поведеш. Твоїй 
материнській опіці довіряємо кожного з нас; 
формуй нас, Маріє. Нехай через наше життя 
в Твоїй школі Бог може любити і обіймати 

увесь світ. Амінь.  

Тереза Гажіова 

Святість 

у школі 

Марії 

означає 

здійсню-

вати малі 

справи з 

великою 

любов'ю, 

творити 

їх серцем. 

Ці дні проживаємо серцем і з вірою в 
єдності з усіма святими і нашими дорогими 
померлими. Який великий дар мати перед 
собою сліди святих, які перед нами відійшли 
до вічності і залишили нам спадщину, про-
мінь світла, надію. Перед нашими очима на-
товп святих мужів, жінок, дітей, бідних, бага-
тих, батьків, матерів, священиків, пап, 
грішників… Своїм свідченням доводять нам, 

що справді можна подобатися Ісусові. Ми всі 
покликані стати великими святими. Ісус ста-
вить перед нами величне завдання, коли гово-
рить: «Тож будьте досконалі, як Отець ваш 

небесний досконалий» (Мт 5, 48).  

Як цього досягнути? Ісус сказав нам: 
«…навчіться від Мене» (Мт 11, 29), «…ідіть за 
Мною» (Мт 16, 24). В цей благодатний час 
Маріїних об’явлень, за Її посередництвом, 
веде нас дорогою святості. Вона нам гово-
рить: «Мої послання для всіх, які хочуть йти зі 
Мною дорогою святості; Мій заклик хоче бути 
для вас закликом до навернення…» Навернен-
ня означає відвернутися від гріха і поверну-

тися до Бога, ступити на дорогу святості.  

Святість в школі Марії не є чимось 
надзвичайним, радше це щось незвичне для 
щоденного життя – просто робити малі речі з 

великою любов’ю.  

Марія вчить нас, що першим і наступ-
ним кроком на шляху навернення є свята 
сповідь. Почнімо цей місяць зі святої сповіді. 

Як приймемо Ісуса в Євхаристії, скажімо 
Йому: «Хочу йти за Тобою». Приходьмо часто 
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…Святі мученики, помираючи, свідчили: "Я - християнин і люблю Бога понад 
усе". Діти, сьогодні Я також запрошую вас радіти і бути радісними 
християнами, відповідальними і свідомими, що Бог покликав вас бути 
радісними простягненими руками до тих, що не вірують, щоб через приклад 
вашого життя вони могли увірувати і полюбити Бога… 25 листопада 1997  

 
…Дітоньки, хочу, аби ви були чудовим букетом квітів, які 
б я могла пожертвувати Богові в день Усіх Святих. 
Закликаю вас відкритися і жити за прикладом святих.  
Мати-Церква вибрала Святих, щоб Вони були для вас 
прикладом у щоденному житті… 25 жовтня 1994  

 
... Дорогі діти! 
Сьогодні я прошу 
вас усіх щиро 
молитися і 
кожного дня 
змінювати ваше 
життя. Найбільше 
прошу вас, дорогі 
діти: живіть свято, 
з молитвами і 
жертвами, бо я 
хочу, щоби кожен 
з вас, хто був у 
цьому джерелі 
ласки, зайшов до 
Раю з величним 
даром для Мене, 
яким є СВЯТІСТЬ. 
Отже, дорогі діти, 
моліться щоденно 
і змінюйте своє 
життя, аби ви 
стали святими… 
13 листопада 1986  

 
…Сьогодні, в день 
покровителя вашої 
парафії, закликаю 
вас наслідувати 
життя святих. 
Нехай стануть для 
вас прикладом і 
заохоченням до 
святого життя. 
Нехай молитва 
буде вам легкою як 
повітря, яким 
дихаєте, а не 
тягарем. Діточки, 
Бог хоче показати 
вам Свою любов, 
тоді зрадієте, бо ви 
– Мої улюблені. 
Бог вас 
поблагословить і 
дасть вам повноту 
благодаті…  
25 липня 2007 

...Хай в серці вашої родини буде Ісус. Вчіться в молитві 
любити все, що святе. Наслідуйте життя святих, щоб вони 
були для вас прикладом і вчителями на дорозі святості. 
Хай кожна родина стане свідком любові у цьому світі, 
позбавленому молитви і миру… 25 жовтня 2004 
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«Дорогі діти! 

З дня на день одягаю вас у святість, доброту, 

слухняність, любов до Бога, щоб ви ставали 

ще кращими і достойнішими для свого 
Господа. Дорогі діти, слухайте і живіть за 

моїми веліннями! Я хочу вас провадити. 

Дякую, що відповіли на мій заклик." 

(24 жовтня 1985) 

Кожна мама намагається одягнути своїх 
дітей в найкращий одяг і робить все, щоб 
виглядали якнайкраще. Кожна добра мама 
хоче, щоб її дітям було добре і вигідно. Проте 
фактом є те, що багато сучасних батьків 
піклуються лише про зовнішній вигляд своїх 
дітей. Вони готові на все, лиш би їх діти мали 
все необхідне і якнайкраще. І це правильно, 
бо такими турботами не можна нехтувати, а 
недбальство в цих питаннях стає проявом 
безвідповідальності. Одначе, якщо батьківська 
любов обмежується тільки цим, то стає 
недостатньою, несправедливою і навіть 
небезпечною для дитини. Досконала краса 

людини неможлива без краси духовної. І тому, 
коли дбаємо про красу зовнішню і тілесну, в 
такій самій мірі – ні більше, ні менше – маємо 
дбати і про красу внутрішню, духовну. Це 
стосується розвитку всієї людини.  

Марія добре знає духовний одяг своїх 
дітей. Тому і говорить, що хоче з дня на день 
вдягати нас у святість, доброту, послух і Божу 
ласку.  

Святість - це ознака духовного стану 
особи, в ньому проявляється її духовне і 
тілесне здоров’я, її глибокий духовний зв’язок 
з Богом і людьми. Це стан цілковитої 
рівноваги між духом, душею і тілом. Така 
особа вже не відчуває себе самотньою чи 
покинутою; вона перебуває у новій єдності з 
Богом і людьми, і добре приготована до нових 
зустрічей.  

Доброта це та частина духовного одягу, 
завдяки якій у кожному створінні можна 
побачити і виявити благодать. Завдяки 
доброті людина приймає себе такою, якою є 

насправді, так само ставиться і до своїх 
ближніх. Доброта це та духовна сила, якою 
людина перемагає в собі злі нахили; нікого 
не осуджує і ніким не погорджує. Добра 
людина радо ділиться зі всіма своїми 
духовними і матеріальними надбаннями.  

Послух – це частина нашого духовного 
одягу, яка з’єднує нас з Богом-Творцем і 
Його волею. Коли смиренно і відкрито 
слухаємо Боже Слово, то намагаємося 
пізнати Божу волю. На відміну від гордості, 
яка відвертає людину від співпраці з Богом, 
покора і послух сприяють прийняттю 
Божого плану.  

Божа любов – це та частина духовного 
одягу, яка всьому надає вартості. Без неї 
справді все втрачає сенс і цінність. Марія 
була прикрашена всіма елементами цього 
одягу і саме тому Вона найкраща з усіх 
творінь. Вона прагне, щоб всі Її діти засяяли 
в такій же прекрасній одежі.  

«А саме: вам треба позбутися, за 
вашим попереднім життям, старої людини, 
яку розтлівають звабливі пристрасті, а 
відновитись духом вашого ума й одягнутись 
у нову людину, створену на подобу Божу, у 
справедливості й у святості правди.» (Еф 4, 
22-24) 

Славко Барбарич OFM: 

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

Шлях до спасіння 
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„Не пожадай нічого, що належить  

ближньому твоєму!» 

 

Говорить нам Ісус: «де твій скарб, там 

буде і твоє серце» (Мт. 6,21). Десята заповідь            

стосується наміру серця.  

Цією заповіддю Бог забороняє нам 

прагнути того, що належить ближньому. Коли 

чогось не прагнемо, то цього не вкрадемо, адже 

надмірне бажання мати підбиває до крадіжки. 

Від одного до другого – зовсім малий крок.  

Ця заповідь забороняє жадібність і 

непомірковану захланність та вимагає усунення з 

людського серця заздрості, яка може привести до 

найгірших злочинів. «Через заздрість диявола 

смерть увійшла у світ» (Муд. 2,24).  

 Заздрість - один з головних пороків. Вона 

означає смуток, який відчуваємо з приводу добра 

іншої людини, та непомірковане бажання 

присвоїти собі його навіть незаконно. Коли 

заздрість бажає ближньому тяжкого лиха, то 

вона є смертельним гріхом. Св. Августин бачив у 

заздрості «диявольський порок», а Св. Григорій 

Великий писав, що «від заздрості народжується 

ненависть, обмова, наклеп, радість з приводу 

нещастя ближнього і невдоволення з його 

щастя». Заздрість часто походить від гордості, це 

відкидання любові; охрещений повинен боротися 

з нею доброзичливістю, намагатися жити в 

покорі, бути відкритими на Духа Святого, Який 

насичує серце людини і спонукає його до 

прагнення Найвищого Добра.  

Десятою заповіддю Господь прагне 

захистити убогість нашого серця. Він сам нас 

вчить: «блаженні вбогі духом, бо їх є Царство 

Небесне». Ісус славить радість бідних, яким вже 

належить Царство Боже. Св. Григорій Нісський 

припускає, що Христос «називає «вбогістю духа» 

добровільне смирення духа людського; і апостол 

ставить нам у приклад убогість Бога, коли 

говорить: «Він задля нас став бідним (2 Кор. 

8,9)» Напередодні Своїх страстей Ісус своїм 

учням дав за приклад бідну єрусалимську вдову, 

яка, незважаючи на свою бідність, віддала все, 

що мала на прожиток. Виконання заповіді 

свободи від багатств є необхідне, щоб увійти в 

Царство Небесне. Довіра до Бога і відданість 

провидінню Небесного Отця звільняє людину від 

турбот про завтрашній день і приготовляє до  

блаженства убогих. «їх є Царство Небесне», хто 

побачить Бога. Прагнення бачити Бога це       

прагнення справжнього щастя, бо у Святому 

Письмі «бачити» означає те саме, що «володіти».  

Тому просімо Святого Духа, щоб керував 

нашими прагненнями і спрямовував їх до того        

правдивого багатства, яке приготоване нам у   

вічному блаженстві, і яким будемо володіти,   

коли бачитимемо Бога. Говорімо часто Йому і 

своїй душі разом зі Святим Августином: «для 

Себе створив нас, о Господи, не заспокоїться   

наше серце, поки не спочине в Тобі».  

  

Марта Порубска 

 

 

 

ДЕСЯТЬ БДЕСЯТЬ БДЕСЯТЬ БОЖИХОЖИХОЖИХ   
ЗАПОВІДЕЙЗАПОВІДЕЙЗАПОВІДЕЙ   ---   X.X.X.   
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Можливі питання для роздумів і дискусій 

1.Прочитаймо разом в спільноті або в 

сім'ї (Мт, 6,25-34) 

2.Розважмо над простим і лагідним 
поглядом на життя, що стосуються 
матеріальних речей у вище зазначеному 
тексті. Наскільки мої погляди схожі на 

погляди Ісуса? 

3.Чи розумію я, що все матеріальне 
так само є Божим даром? Подякуймо 

Джерела:   
 Біблія - Мт. 6, 25 –34;  
 ККЦ 2534-2557 
 Сповідь— Святий Августин 

Господеві особливим чином за все, чим 

Він обдарував вас. 

Відпусти в листопаді  

"Дорогі діти!  

Сьогодні прошу вас щоденно молитися за душі в чистилищі. Кожна душа в чистилищі 
потребує молитви і милосердя, щоб дійти до Бога й Божої любові. Цим і ви, дорогі діти, 

отримаєте нових покровителів, які допоможуть вам зрозуміти, що земні речі для вас не 
важливі, - тільки неба маємо прагнути. Дорогі діти, моліться безперестанку, щоб могли 

допомогти самі собі й іншим, бо тільки молитви приносять радість. Дякую, що відповіли на 
мій заклик." (6 листопада 1986) 

 

 

Отримання відпустів в період від 1 до 8 листопада 
1. Вірні, які в день Пам’яті всіх померлих відвідали храм чи каплицю і помолилися Отче наш і 

Вірую, можуть отримати повний відпуст, який належить душам в чистилищі. Крім цього, треба 

виконати ще три умови:  

 св. сповідь (незадовго до або після) 

 св. причастя (найкраще в той самий день)  

 Молитва в наміренні 
Найсвятішого Отця (Отче наш, 

Богородице Діво і Слава…). 

Важливо в цей час вистерігатися 
гріхів, в тому числі і повсякденних. Ці 
відпусти можна отримати від 

полудня попереднього і до опівночі 

призначеного дня.  

2. Вірні, які побожно відвідали 
кладовище чи хоча б в думці 
помолилися за померлих, можуть 
отримати відпуст для душ в 
чистилищі один раз на день в період 
від 1 до 8 листопада. Також треба 

виконати згадані умови. На всі 
відпусти достатньо однієї св. 

сповіді. 
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Слава Ісусу Христу!  

Я називаюся с.Самуела Мухова. Моє хресне 

ім’я Алена. До Боснії і Герцеговини приїхала більш ніж 

дев’ять років тому. Вдома залишила своїх батьків і 

трьох сестер. Власне це була моя перша подорож за 

межі рідної Словаччини. Я хотіла на деякий час укри-

тися під Маріїним покровом. До того часу про Діву 

Марію мені було відомо лише те, що Вона – Мати мого 

Ісуса, що до Неї Церква молиться Вервицю, а мій 

народ почитає Її як Семипечальну Діву Марію. Про 

Меджугор’є вперше я почула від свого сповідника і 

приятеля Франтішка. Він розповів мені, що це місце 

молитви і миру. Як тільки пролунало слово «мир», 

мені вже більше нічого не треба було… Отже з групою 

паломників я вирушила до Меджугор’я. Я не вірила, що 

можна віднайти мир за 5-6 днів, тому шукала можли-

вості залишитися на 2-3 місяці. Цікаво було, що, 

оглядаючи місце мого перебування, я в серці 

відчувала мир. Мабуть, це сталося за посередництвом 

отця Славка Барбаріча. Думаю, ви зрозумієте, коли 

скажу, що молода людина наївна і невинна, (хто знає 

різницю між цими словами…), довго не розмірковує, 

коли хоче йти за покликом серця. Просто віддає себе 

Провидінню, бо вірить, що так може йти за Богом. Чим 

людина старша, тим важче приймає, як несподівані 

Божі заклики, так і власні мрії. Більше перевіряє, 

вивчає, розважає, важче зрікається того, що здобула в 

трудах, на відміну від молодої людини, яка ще нічого 

не здобула – не надбала. Що ж, я не знаю, що ви на це 

відповісте, але зі мною було власне так.  

Я знайшла для себе місце на два місяці в 

спільноті «Оаза миру», а коли цей термін наблизився 

до закінчення, то я вже знала, що існує шлях, яким маю 

йти, але ще не знала, який він. Цей час був для мене 

дуже благодатний. Щодня ходила на Св. Літургію, на 

Подбрдо або Кріжевац, щоб зрозуміти, якою дорогою 

веде мене Бог. Познайомилася з гарними сестрами – 

Шкільними сестрами францишканками, - які 

працювали в місцевій парафії. Мушу визнати, що вони 

мене і дуже притягали, і одночасно відлякували. При-

тягали, бо я прагнула до них приєднатися, а відлякува-

ли, бо наближався час повертатися додому. Я прийшла 

на могилу отця Славка і сказала: “Отче Славко, мені 

здається, що Діва Марія в цьому місці щось для мене 

приготувала. Допоможи мені Її зрозуміти. Якщо Вона 

хоче мати мене тут, то хай знайде мені в Меджугор’ї 

місце ще на якийсь час, щоб я могла краще познайоми-

тися з сестрами францишканками.” І от коли я після Св. 

Літургії поверталася від могили отця Славка, зустріла 

свою товаришку Терезу, яка йшла назустріч з новиною, 

що одна сім’я потребує допомоги у догляді за дітьми. 

Мама родини очікувала народження десятого синочка. 

Коли я з’явилася перед дверима тої родини, то вкрай 

здивований батько через довшу мить промовив: «Я 

бачив тебе кожного ранку на службі Божій і просив Бога, 

щоб ця дівчина могла допомогти моїй дружині з 

дітьми...»  

О Провидіння! За той час я змогла глибше 

пізнати Господа, сестер і себе, і так прийняла своє пок-

ликання. Сестри теж прийняли мене до себе, за що я їм 

дуже вдячна. Зараз живу в монастирі в Мостарі, де 

третій рік вивчаю теологію в місцевому університеті. Як 

Бог дасть, то за дев’ять місяців складатиму вічні обіти, 

тож прошу і вас про молитву. Звертаюся до молодих: 

Не бійтеся! Коли почуєте всередині себе поклик, якщо 

ви закохані в Ісуса, не бійтеся! Господь не каже 

«Прийди і залишися» - Він каже «Ходи і побачиш». 

Дехто нам говорить: «О, вам легко, ви вже знайшли 

свою мету...» Але я хочу вам сказати, що бути 

монахинею – це не мета. Це лише дорога до мети, на 

якій ми впевнені, що не заблукаємо. І на ту дорогу 

запрошую і вас.  

сестра Самуела 

Свідчення 
Я хотіла укритися під Маріїним Покровом 
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Послання Богородиці  
25 листопада 2000 

"Дорогі діти! 
Сьогодні, коли небо в особливий 
спосіб так близько біля вас, Я 
закликаю вас до молитви, щоб 
через молитву ви ставили Бога на 
перше місце. Дітоньки! Сьогодні Я 
близько біля вас і благословляю 
кожного з вас Своїм особливим 
материнським благословенням, щоб 
ви мали силу і любов для всіх людей, 
яких зустрічаєте у вашому 
земному житті, і щоб ви роздавали 
Божу любов. Я радію з вами і хочу 
вам сказати, що ваш брат Славко 
народився для Неба і заступається 
за вас. 
Дякую, що відповіли на Мій заклик." 

 

В листопаді пригадуємо собі 10-і роковини смерті чи, краще кажучи, «народження для неба» 

отця Славка Барбаріча, священика, але передовсім прекрасної людини, який присвятив своє життя 

Діві Марії і поширенню Її послань з Меджугор’я. Кожен, хто хоч раз зустрівся з отцем Славком, вже 

ніколи про нього не забув. І хоч минуло вже 10 неймовірних років, як отець Славко відійшов від нас, 

його присутність між нами постійно відчутна, хоча і в інший спосіб.  

Далі наводимо кілька висловів цього достойного священика, щоб ми змогли бодай трохи 
пригадати його життя і засади, які він вказував нам своїм життям.  

Не треба 
творити нічого 

нового. Треба 

лише відновити 

свої почуття до 

Бога, до людей, 

до речей і взагалі 
до життя. 

Іншими словами, 

треба побачити 

щоденне чудо, 

чудо, яке 
відбувається 

між нами.  

Золоте правило духовного життя 

говорить: Закінчуй день тоді, коли 

закінчується, і не починай дня до того, 
поки не почнеться. 

Наше життя стане правдивим перед 

Богом, коли ми своїм внутрішнім 

зростанням стаємо подібними до Бога. 

Християнин може молитися і 

постити, йти на Літургію і 

сповідатися, чинити добрі справи, 
проте не шукати Бога з любов’ю. 

Воскресіння починається в той момент, коли вирішимо боротися зі злом в собі і коло  

себе, коли почнемо вірити, що вигідно любити і прощати, що вигідно бути великодушним 

і милосердним. 

Коли ми 

збагнемо сенс 

життя, то все 
переживається  

по-іншому:             

і здоров’я,              

і хвороба,                     

і багатство,                       

і бідність,                      
і молодість,               

і старість.                  

А коли 

втрачається сенс, 

тоді все стає 
терпінням. 

Десяті роковини „народження отця Славка 

Барбарича на Небесах“ 

http://www.medjugorje.ws/ru-mini/messages/001125m/minibrowser?css=messages-single&type=single&findmode=aa
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Християнське покликання 

може реалізуватися лише 
коли не чекаємо, щоб 

почали інші, але починаємо 
самі. 

Бачити спершу людину, а не її гріх чи 

відмінності в національності, у вірі, 
прихильника іншої політичної сили, 

алкоголіка, наркомана…, означає 
почати бачити Божими очима. 

Гріх веде до 

відвернення від 
самого себе, від 

людей і від Бога. 
В сповіді 

навертаємося, 

тобто 
повертаємося до 

себе, до Бога і 
інших людей. 

Хто каже «дякую», той позитивна 

людина, з якою гарно жити. 

Кохана особа ніколи не постаріє, ніколи не 

стане нудною і нецікавою, завжди 
неповторна, навіть коли все робить 

однаково. 

Любов це той матеріал, який вкладаємо одні в одних, щоб рости 

згідно Божого плану щодо нас.  

 

Коли    

священик 

каже «Ідіть з 
миром», тоді 

починається 
наша літургія 

для інших. 

Без любові 

не може 
існувати ні 

особа, ні 
родина, ані 

вся Церква. 

Все нічого 
не варте, 

коли нема 
любові. А з 

любов’ю 

все, хоч і 
склянка 

холодної 
води, 

набуває 

вічної 
цінності. 

Хто більше 

любить, 
той в своїх 

почуттях 
до інших 

простіший. 

Правда, що людина не може жити без 

Бога, але може створити собі інших богів 
і поклонятися їм. 
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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  молитовну 

зустріч, моляться три вервиці, 

беруть участь у літургії, адорують 

Найсвятіші Тайни, читають роз-

важання з часопису. Увесь місяць 

молимось 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 відбува-

ються в храмах або в родинах. Молимося Вервицю, 
розважаємо над Божим Словом та Посланнями, мо-

лимось в наміреннях Пресвятої Богородиці, за пот-

реби ближніх, посвячуємо себе Непорочному Серцю 

Марії. 

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

                 Світло Марії  



OГОЛОШЕННЯ 

 www.medjugorje.ru 

 www.medjugorje.com.ua  

 www.gospa.sk 

 www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws 

 www.medjugorje.net 

Молитовні зустрічі 

6. 11. 2010 – в костелі св. Альберта в Ризі, Латвія, відбудеться перша 

«Молитовна зустріч в Школі Діви Марії».  

Koнтакт: Marite 00371 26 300 819; Franciska: 00371 29 496 878 

  

8.11. – 11. 11. 2010, Санки-Петербург і 12. — 15. 11. 2010 Москва, відбу-

дуться зустрічі в дусі послань Діви Марії з Меджугор’я  

Контакт: Єлена Александрова: + 7 926 363 73 44  arrial2000@mail.ru  

КООРДИНАТОРИ 
Росія Ольга Князєва tel.fax: 0073472771617 

              (для Ольги) 

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 

zinaidaz@inbox.lv 

Молдова Владімір Надкренич-
ний 

  nadkrenicinii@mail.ru 

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

Словаччина Марта Ухалова  marta@maria.sk 

Чехія Яна Прудка  tel:     00421 905 412040 jprudka@email.cz 

Меджугор’є Світло Марії tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 

gospa3@gmail.com 
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