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ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ,  

від 25 грудня 2016 року, Меджуґор’є 

 "Дорогі діти! З великою радістю сьогодні вам приношу мого Сина 

Ісуса, щоб Він дав вам Свій мир. Відкрийте ваші серця, діточки, і 

будьте радісними, що можете Його прийняти. Небо є з вами і 

бореться за мир у ваших серцях, сім’ях і світі, а ви, діточки, 

допоможіть вашими молитвами, щоб так і було. Благословляю 

вас із моїм Сином Ісусом і закликаю вас не втрачати надії та щоб 

ваш погляд і серце були завжди направлені до неба і вічності. Так 

ви будете відкриті Богові та Його планам. Дякую вам, що 

відповіли на мій заклик.!"  

 

 На останньому щоденному явлінні, 12 вересня 1998 року, Богородиця сказала 

Якову Чоло, що тепер він матиме явління щорічно один раз на рік 25 грудня, на 

Різдво. Так було і в цьому році. Явління почалось о 14:20 і тривало 10 хвилин. Потім 

Яків передав нам послання: 

 "Дорогі діти! Сьогодні, у цей благодатний день, особливим 

способом закликаю вас молитися за мир. Діти, я прийшла сюди як 

Цариця миру і стільки разів вас закликала молитися за мир, але, 

діти, ваші серця є немирними. Гріх перешкоджає вам повністю 

відкритися благодаті й миру, які Бог вам бажає дарувати. Щоб ви 

жили миром, діти мої, маєте мати мир найперше у своїх серцях і 

бути повністю відданими Богові та Його волі. Не шукайте миру і 

радості в земних речах, бо це все минуще. Прагніть істинного 

милосердя і миру, який походить тільки від Бога, і лише так ваші 

серця будуть наповнені справжньою радістю, і лише таким чином 

ви зможете стати свідками миру в цьому немирному світі. Я 

ваша мати і заступаюся за кожного з вас перед своїм Сином! 

Дякую вам, що відповіли на мій заклик!" 

ЩОРІЧНЕ ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ,                 

через візіонера Якова Чоло, 25 грудня 2016 року 
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Як свідчать візіонери в Меджуґор’ї, під 
час явлінь на Різдво Пресвята Діва Марія 
являється з Ісусом на руках. Так було і в 
найперший день об’явлень 24 червня 1981 р. 
Нічого більшого та дорожчого Марія не може 

для нас дати, ніж Її Син, – це Вона багато 
разів повторювала у Своїх посланнях. 
 “І нема ні в кому іншому спасіння, бо й 
імени немає іншого під небом, що було дане 
людям, яким ми маємо спастися” (Ді. 4, 12). 
 Марія народила Бога і веде нас до Нього. 
Вірою і послухом Божому Слову Вона стала 
Матір’ю Божою. І як 
говорили Отці Церкви, 

«яка мені користь, якщо 
Христос народився 
одного разу від Марії у 
Вифлеємі ,  але  не 
народжується через віру 

в моїй душі?» Ісус і 
с ь о г о д н і  б а ж а є 
народитися в наших 
душах за допомогою 
віри. Як саме це 

відбувається? Як може Ісус народитися у 
нашій душі? Сам Ісус учить нас тому, в який 
спосіб це можливе:“Мати моя і брати мої – 
це ті, що слухають слово Боже і його 

виконують” (Лк. 8, 21). 
Відкрийте ваші 

серця, діточки, і будьте 
радісними, що можете 
Його прийняти. Наше 
серце створене так, що 

може Бога прийняти, і 
тільки Він може цілком 
н а п о в н и т и  й о г о 
справжнім миром і 
сенсом життя. Наша 

вчителька в цьому – 
Мар ія ,  яка  вм і л а 
зберігати в собі всі події і 
роздумувати про них у 
Своєму серці. Добре 

згадати всі події в 
нашому житті – як 
радісні, так і сумні. 
Важливо у всьому 

розпізнати невидиму 
Божу руку, яка нас через 
все вела. Важливо 
усвідомлювати, що Бог 
боровся за нас, на 

нашому боці. І тому ми 
залишилися живі. Існує 
чимало ситуацій і подій, 
яких Богородиця не 
розуміла, але проживала 

їх із вірою. В Її серці 
глибоко відгукувалися 
слова ангела: «Для Бога 
н е м а є  н і ч о г о 
неможливого». І сама 

Марія також зростала і 
просувалася у вірі. Їй 
відомо, що віруючими не 
народжуються, а стають 
день у день . 

Закликаю вас не 
втрачати надії та щоб 
ваш погляд і серце були 
завжди направлені до 
н е б а  і  в і ч н о с т і . 
 Б аг ато ,  н ав і ть 
віруючі, живуть без надії, 
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ПРИНОШУ ВАМ МОГО                        

СИНА ІСУСА 

 

 

 

 

 

Ісус                                    
і сьогодні                       

бажає 
народитися в 
наших душах                 
за допомогою 

віри... 
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із відчуттям своєї безпорадності. 
Не без підстав три Папи прямо 
говорили про те, наскільки 
необхідна надія. Папа Франциск 
згадує про надію в апостольському 
зверненні Evangelii Gaudium – 
Радість Євангелія. Там він, 
зокрема,  пише :  «Одн ією з 
найсерйозніших спокус,  які 
душать завзяття і сміливість, є 
почуття поразки, що перетворює 
нас у незадоволених і розчарованих 
п е с и м і с т і в  і з  к и с л и м и 
обличчями» (EG 85). Песимізм – це 

хвороба духу, нерідко це свого 
роду одержимість злом, а віруючі-
песимісти – у якомусь сенсі 
дезертири життя, які вважають, 

що світ злий і в ньому немає 
с п а с і н н я . . .  Ч и  п о д і б н и й 

сьогоднішній світ до біблійного 
Содому? Навіть якщо для деяких 
це і так, християни не можуть 
забувати, що за це місто Авраам 
заступався перед Богом! (Буття 18, 

16). Навіть якщо до сьогоднішньої 
ситуації в суспільстві та світі 
можна застосувати слова з книги 
Буття про те, що “людська злоба на 
землі велика” (Буття 6, 5), 
згадаємо все ж, що через Ноя, 
який залишився невинним і 
праведним, Бог вирішив відкрити 

шлях до порятунку і дав, таким 
чином, можливість нового початку 
людству. 

«Для надії достатньо всього 
однієї доброї людини», – пише папа 
Франциск у своїй останній 
енцикліці (Laudato si ', п. 71).  

А для того, щоб проживати 
свої дні з надією на Бога, потрібно 

відкрити серце небесній Матері. 
 
Молитва: 
 
Маріє, Мати Ісуса і наша 

Мати, Ти прийшла до нас і 
продовжуєш приходити сюди, щоб 
повернути нашим сповненим 
песимізмом  і  негативними 
думками серцям надію і світло, які 
приходять від Бога через Тебе. 
Випроси нам милість уже сьогодні 
жити відкритими тому світлу, 
який просвітлює кожну людину – а 
це Ісус, єдиний, хто може дати 
мир нашим немирним серцям. 
Навчи нас вірити й жити Твоїм 
серцем, щоб і ми вміли зберігати і 
роздумувати у своєму серці про всі 
події і тим самим поглиблювали 
та зміцнювали свої відносини з 
Богом і один з одним. Амінь. 

M.M 
 

 

 

 

Важливо у всьому розпізнати 
невидиму Божу руку, яка нас 

через все вела… 



И сегодня Дева Мария призывает 

нас к активному сотрудничеству, 

говоря: «молитесь в Моих намерениях». 

Она рассчитывает на нас, ибо когда мы 

молимся в Её намерениях, то забываем 

о своих нуждах и отдаём себя в Её 

распоряжение.  

 

Молитва: 

Мария, Матерь Наша, благодарим 

Тебя за то, что Ты вновь и вновь  

повторяешь: «Я с вами и заступаюсь за 

вас». Ты говоришь: «В одиночку вы 

ничего не сможете, не можете 

остановить зло, которое хочет 

завладеть миром и уничтожить его. 

Но по Божьей воле, все вместе вы 

можете изменить всё». Вместе с Тобой 

молим о мире, за Твои намерения. 

Соединяем наши молитвы с Твоими, 

чтобы осуществилось всё то, к чему 

Ты нас призываешь. Аминь. 

(Терезия Гажиова) 
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У  р і з д в я н о м у  п о с л а н н і 
Богородиці ми чуємо відзвуки 

Євангелія: “Не бійтесь, бо я звіщаю 
вам велику радість, що буде 
радістю всього народу: Сьогодні 
народився нам у місті Давидовім 

Спаситель,  в ін  же Христос 
Господь” (Лк. 2,10). 

Тільки що було Різдво, і знову ми 
відсвяткували те, що Бог є з нами! 

Лише Він нам може дати мир, якого 
прагне кожне людське серце. 
Залежить уже від нас, чи ми Його 

приймемо, чи відкриємося. Ключ від 
серця є в наших руках, ми Його 
можемо прийняти або відкинути. 

“Відкрийте ваші серця і будьте 
радісними, що можете Його 
прийняти,” – закликає нас наша 
небесна Мати. Досі є так, що серце 

відкривається зсередини. Емануїл 
стоїть день у день перед дверима і 
чекає. І тоді, коли не слухаємо або 
сумніваємося в тому, чи це 

НЕБО Є З ВАМИ І БОРЕТЬСЯ ЗА МИР... 

насправді Він. Вистачає нашої ледь 
помітної відповіді – і Він вступить зі 
Своїм миром. Серце відкриваємо 

тому, кому віримо. Завжди, коли 
відкриємося для Ісуса, відбувається 
Різдво. 

35 років і 6 місяців нас Марія 

вчить, як це може відбутися: 
молитвою, постом, роздумуванням 
над Божим Словом, святою 
Сповіддю, тим, що закохаємося в 

Євхаристію. 
“Відкрийте свої серця і дайте 

мені все, що в них є: радості, печалі і 
кожену, навіть і найменшу біль, щоб 
могла віддати її Ісусові, аби Він 
своєю безмірною любов’ю запалив і 

перемінив ваші печалі у радість”. 
“Відкрийте Ісусові свої серця і 

даруйте Йому все, що в них є: 
радості, смуток і хвороби”. 

“Відкрийте своє серце, дорогі 
діти, у святій Сповіді Богу і 
приготуйте собі душу, щоб знову у 

вашому серці  м іг 
народитися малий Ісус. 
Дозвольте Йому, щоб 
Він вас перемінив і 

привів на дорогу миру і 
радості”. 
 “Дивлюся на вас і 

бачу у ваших серцях 
с м е р т ь  б е з н а д і ї , 
неспокій і голод. Немає 
ні молитви, ні довіри до 

Бога, тому Всевишній 
дозволяє мені принести 
вам надію і радість. 
Відкрийтеся. Відкрийте 

ваші серця Божому 
милосердю – і Він дасть 
в а м  у с е ,  ч о г о 

п о т р е б у є т е ,  і 
наповнить ваші серця 
миром, бо Він є мир і 
ваша надія”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У молитві з Марією і небом ми можемо 

опам’ятатися, прийти до тями і знову 

усвідомити, що щоб не діялося – наше 

життя в Божих руках і Маріїному серці... 
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молитвами, щоб так і було”. 
У молитві з Марією і небом ми 

можемо опам’ятатися, прийти до тями і 

знову усвідомити, що щоб не діялося – 
наше життя в Божих руках і Маріїному 
серці. З нею ми віднаходимо мир на 
всіх рівнях: у совісті, у серці, у 

відносинах, у сім’ях, у світі. 
Маріїне серце б’ється для цілого 

світу; коли молимося з нею, то 
о б і й м а є м о  ц і л и й  с в і т .  Ї ї 

найулюбленішою молитвою є молитва 
Вервиці, на зернятках «Радуйся, Маріє» 
мир приходить до наших сердець, 

сімей і цілого світу. 
 

Лише Бог нам може дати 
мир. Мир не здобувається 
війною, насильно. Жодна зброя 

нам не може дати відчуття 
цілковитого миру й безпеки, 
лише Бог. Зустріч із любленою 
особою сприяє радості та 

заспокоює. У молитві серцем ми 
зустрічаємося з Богом.  

Про цей досвід нам пише 
с в я т и й  а п о с т о л  П а в л о : 

“Радуйтеся завжди у Господі; 
знову кажу: Радуйтеся! Хай 

ваша доброзичливість буде всім 
людям відома. Господь близько! 
Ні про що не журіться, але в 
усьому появляйте Богові ваші 

прохання молитвою і благанням 
з подякою. І мир Божий, що 
вищий від усякого уявлення, 
берегтиме серця й думки ваші у 

Христі Ісусі”. 
2.01.2017 Марія говорить 

нам: “Діти мої, не втрачайте 

часу, ставлячи питання, на які 
ніколи не отримуєте відповіді. У 
кінці вашої земної дороги 

Небесний Отець вам їх дасть. 
Завжди знайте: Бог усе знає, Бог 
бачить, Бог любить”. 

Її завданням є збирати 
переляканих учнів до молитви, 

особистої та спільної. “Небо є з 
вами і бореться за мир у ваших 

серцях, сім’ях і світі, а ви, 
діточки, допоможіть вашими 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На зернятках «Радуйся, Маріє»                  

мир приходить до наших сердець, 

сімей і цілого світу... 

 

 Молитва: 

 

 Маріє, і сьогодні з радістю поспішаєш, щоб нас обдарувати тим 
найбільшим даром – своїм Сином Ісусом і Його миром. Допоможи нам 

відкрити серце, щоб ми могли його прийняти і радіти. Дякуємо тобі за 
запевнення, що небо є з нами і бореться за мир у наших серцях, сім’ях й у 
світі. З Тобою просимо: нехай так і буде. Віддаємо Тобі цей рік, який 
відкривається перед нами, нехай кожен день буде прожитий задля Твоїх 

намірень і здійснення Твоїх планів миру. Амінь. 
 

Терезія Ґажіова 
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“Тож відкрийтеся Божим 

планам і Його задумам, аби 

змогли співпрацювати з Ним 

заради миру і добра...” 

(25.12.1992) 

 

  “Усі ті, хто молиться і 

належить до молитовних груп,                  

у своїх серцях відкриті                        

Божій волі і радісно свідчать про 

Божу любов...” 

(25.09.2000) 

“Моліться, а в молитві Ви є 

відкриті Божій Волі, і так у 

всьому, що робите, здійснюєте 

Божий план у вас і через вас...” 

(25.03.2003) 

“Поверніться до Бога і молитви, 

і нехай у ваших серцях, сім’ях, 

спільнотах запанує молитва, 

аби Святий Дух провадив вас і 

надихав з кожним днем бути 

відкритішими на Божу волю і 

Його план для кожного з вас...” 

(25.07.2014) 

  “Якщо ви молитеся, 

дітоньки, ви зі мною і шукаєте 

волю мого Сина та живете нею. 

Будьте відкриті й живіть 

молитвою...” 

(25.06.2012) 
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Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

  
в суботу, 07.01.2017. 

      
  

В цьому місяці будемо молитися 

 

за мир 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

2 СІЧНЯ 2017 РОКУ, МЕДЖУҐОР'Є 

“Дорогі діти, мій Син був джерелом любові та світла, коли на 

Землі говорив до народу всіх народів. Апостоли мої, наслідуйте 

Його світло. Це не легко. Маєте бути малими. Маєте 

зробитися меншими від інших, з допомогою віри наповнитися 

Його любов’ю. Жодна людина на землі без віри не може 

пережити досвіду чуда. Я з вами. Об’являюся вам цими 

приходами, цими словами, хочу вам свідчити про мою любов і 

материнську турботу. Діти мої, не втрачайте часу, ставлячи 

питання, на які ніколи не отримуєте відповіді. У кінці вашої земної дороги Небесний 

Отець вам їх дасть. Завжди знайте: Бог усе знає, Бог бачить, Бог любить. Мій 

улюблений Син освітлює життя, розсіює темряву, а моя материнська любов, яка 

несе мене до вас, несказанна, таїнственна, але справжня. Я висловлюю свої почуття 

до вас: любов, розуміння і материнську прихильність. Від вас, апостоли мої, прагну 

ваших троянд молитви, що мають бути ділами любові. То для мого материнського 

серця наймиліші молитви. Їх приношу своєму Синові, народженому заради вас. Він 

вас бачить і чує. Ми завжди близько біля вас. Це є любов, яка кличе, єднає, навертає, 

підбадьорює та наповняє. Тому, апостоли мої, завжди любіть одні одних, а понад 

усе любіть мого Сина. Це єдиний шлях до спасіння, до вічного життя. То моя 

наймиліша молитва, яка найкращим запахом троянд наповняє моє серце. Моліться, 

завжди моліться за своїх пастирів, щоб мали сили бути світлом мого Сина.                 

Дякую вам."  
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ПІСТ В ЖИТТІ СВЯТИХ 

 Таке ставлення обумовлене не 
лише тим, що 17 вересня 1225 р. в 
Ла Верні св. Франциск отримав 

рани Христові на своєму тілі, але й 
усім способом його життя й 
ставленням до людей, природи й 

Бога. Його Пісня створіння – одне з 
найвидатніших проявів любові до 
творіння й Бога – Творця всього 

сущого.  
Франциск своїм життям 

надихає людей, а своїм прикладом 
спонукає й закликає до переміни 

життя, згідно зі старим правилом, 
яке гласить, що святі знаходяться 
тут не тільки для того, аби ними 

захоплювалися,  але щоб їх 
насл ідували.  Вони –  наші 
заступники, але так само й 
к о н к р е т н и й  п р и к л а д  д л я 

наслідування. 
Звичайно, набагато легше 

захоплюватися, аніж наслідувати. 

Однак навіть св. Франциск став 
тим, ким він став, не без серйозних 
зусиль: він молився і постив. 

Франциск багато молився – його 
називали «сама молитва», але так 
само багато він і постив. У Правилі, 
затвердженому буллою, в третій 

главі він пише: «І нехай постять від 
свята Всіх святих аж до Різдва 

Господнього. Хто добровільно 

постить у святий сорокаденний 
піст, сорок днів підряд, починаючи 
від Богоявлення, у дні, які Сам 

Господь посвятив Своїм святим 
постом  (пор ів .  Мт 42) ,  ті 
благословенні Господом, але й тих, 

хто не постить під час цього посту, 
не слід примушувати – вони 
поститимуть сорокаденний піст 
перед Пасхою. В інший же час не 

повинні постити, окрім п’ятниць». 
Крім цих трьох сорокаденних 

постів, відомо, що св. Франциск 

д о т р и м у в а в с я  щ е  о д н і є ї 
чотиридесятниці – перед святом Св. 
Архангела Михаїла 29 вересня. Під 
час такого посту в Ла Верні він і 

сподобився Христових ран, ставши 
цілковито подібним до Христа. У 
Правилі, не затвердженому буллою, 

у главі третій він пише: «Також 
нехай усі брати постять від свята 
Всіх святих до Різдва і від 

Богоявлення, коли Господь наш Ісус 
Христос почав постити, до Пасхи». 
Як видно, у Незатвердженому 

правилі, сорокаденний піст від 
Богоявлення не залишається на 
добровільний розгляд [братії], на 
відміну від Затвердженого правила.  

Ті, кого надихає приклад св. 
Франциска і хто не бажає лише 
захоплюватися, починають більше 

Святий Франциск Асизький  

 Cв. Франциск своїм життям, прожитим за 

Євангелієм, надихнув багатьох людей, особливо 

молодих – не тільки з-поміж католиків, але й тих, 

хто належить до інших християнських спільнот. 

Навіть нехристияни сприймають його як людину, 

яка надихає їх. А християнська традиція називає 

його людиною, яка протягом свого життя 

найбільше уподобилася Христу.  
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молитися і  постити, бо за 
допомогою посту й молитви людина 

відкривається благодаті Божій та 

продовжує уподібнюватися до 
Христа. Постом і  молитвою 
здобувається внутрішня свобода – а 

тільки у свободі ми можемо 
зростати в любові й відкривати 
красу життя та Божого творіння. 
Тільки тоді стає можливим прощати 

й переносити навіть тягарі з 
радістю і любов’ю, називати смерть 
«своєю сестрою» і вітає її. Ставлення 

Франциска до природи особливо 
надихає в наш час, коли ми стали 

свідками того, в якій небезпеці вона 
опинилася, і коли виникає все 

більше екологічних рухів на захист 
природи для того, щоб урятувати 
довкілля, а тим самим і людину. А 

коли ми турбуємося про творіння, 
то через це виявляємо любов і 
повагу до Творця.     

Ф
о
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 «Якщо є серед них бідні, котрі 

потребують допомогу, всі постять 

два або три дні, потім зазвичай 

посилають їм харчі, які мали для 

себе.» 

 

 Арістид пише Адріану про 

перших християн 

 

 
 «У той день, коли постиш, 

нічого не їж, крім хліба та води; а з 

їжі, що ти цього дня збережеш 

таким чином, відклади й віддай 

удові, сироті або бідному; у такий 

спосіб ти усмириш свою душу, а 

той, хто отримає від тебе, 

наситить свою душу і буде за 

тебе молитися Господу. Якщо 

будеш здійснювати піст так, як я 

повелів тобі, то жертва твоя буде 

приємна Господеві».   

Пастир Єрма (прибл. 150 р.) 

 

Короткі висловлювання про піст                 
із  традиції Церкви 

 «Чи буде твій піст любий 

Богові, якщо забудеш про свого 

брата? Постити і ділитися – 

молитва підноситься на цих двох 

крилах. Постіть так, щоб інші 

могли насичуватися замість тебе 

– але й ти радій, що мав 

можливість їсти свою трапезу. 

Той, хто не мав харчів, хотів, щоб 

його наситили в злидареві. Будьмо 

уважні, аби в злидареві не 

знехтувати своїм Богом, Який у 

ньому голодний». 

Св. Августин (354-430 рр.) 



 

“Протягом усієї історії людства 
відбуваються надприродні явління та 
знамення. Вони яскраво виявляються в 
самому серці людських подій і, дивуючи 
вірних та атеїстів, відіграють свою 
роль у розкритті історії. Ці одкровення, 

не перечачи змісту віри, повинні 
вказувати на центральну тему, 
проголошену Христом, – на любов 
Отця. Вона спонукає людей до покаяння 
та навернення й дарує ласку всеціло 
вручити Йому себе з дитинною 
відданістю. Фатімське послання, 
настійливо закликаючи нас до 
навернення та покаяння, проникає в 
наші серця й наближає нас до серця 
Євангелія”.    

Цими словами в 2000 році 

Архієпископ Тарчізіо Бертоне, секретар 
Когрегації Віри, починає офіційний 

коментар Церкви на Фатімське 

послання.  
13 травня 1917 року в селі Фатіма, 

у центрі Португалії, трьом дітям – Люсії, 
Жасінті, Францішку, коли вони пасли 

овець, явилася на хмарі прекрасна 
Пані, осяяна сліпучим світлом. 

Протягом шести місяців Мати Божа 
являлась дітям 13 числа кожного 

місяця. Вона закликала до покаяння та 
молитви на вервиці за грішників. Під 

час об’явлень відбувалися різні чудеса і 
Мати Божа давала дітям послання. 1930 

року Фатімські об’явлення були визнані 

Церквою.  
13 июля 1917 року Мати Божа 

відкрила дітям так звані «три таємниці».  
Перше –  видіння пекла. 

 Друге – пророцтво гонінь на 
Церкву і Святішого Отця, закінчення 

Першої і початок Другої світових війн, 
установлення вшанування Пресвятого 

Серця Марії, заклик до посвячення Її 
Серцю всього світу й особливо Росії для 

відвернення майбутніх катастроф. Ці 
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два послання були опубліковані в 1941 

році.  
Третє послання зберігалося 

Святим Престолом у таємниці і було 
відкрите набагато пізніше. Воно вказує 

на замах на «єпископа в білому одязі», а 

також говорить про смерть інших 
єпископів, священиків і віруючих. У 

2000 році Конгрегація Віри 
опублікувала офіційний коментар 

Церкви з приводу третьої таємниці. 
У 2017 році ми святкуємо 100-

літній ювілей об’явлень Матері Божої у 
Фатімі.  

Протягом останніх ста років Мати 
Божа Фатімська відігравала особливу 

р о л ь  у  с л у ж і н н і  Р и м с ь к и х 
Первосвящеників. Слід згадати деякі 

факти: 

Папу Пія називали Папою Матері 
Божої Фатімської. У послуху посланням 

Богородиці у Фатімі Папа посвятив світ 
Непорочному Серцю Марії, але без 

особливого згадування Росії. Під час 

100 РОКІВ ОБ’ЯВЛЕННЯ ДІВИ МАРІЇ У ФАТІМІ  

Один крок назад зі Святими 



Марией в 

благодатном и 
радостном 
ожидании 
прихода Господа 

в каждое сердце 
и во все то, что 
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понтифікату Папи Пія ХІІ почалася 

Друга світова війна, перед початком 
якої також і сам Папа був свідком 

обіцяного у Фатімі знаку – північного 
сяйва червоного кольору, яке 

спостерігалося в 1939 році. 

Папа Йоан ХХІІ відвідував Фатіму 
як апостольський нунцій, а згідно зі 

свідоцтвом істориків, метою його 
понтифікату була єдність Рима і Росії.  

Особливий зв’язок із Марією 

відчував Папа Іван-Павло ІІ. Слова  

Totus “Tuus”– “Явесь Твій”– стали 

девізом його понтифікату, а буква 
“М” (Марія) – знаком на його гербі. 13 

травня 1981 року на Івана-Павла ІІ був 
здійснений замах, після якого Папа 

висловлював удячність Матері Божій 
Фатімській як рятівниці його життя. 

 Папа Бенедикт XVI здійснив 
паломництво до Фатіми 2010 року. Там 

він підкреслив, що послання Фатіми – 

молитва і покаяння – залишаються 
актуальними. Як префект Конгрегації 

Віровчення, він написав офіційний 
коментар із приводу третьої таємниці 

Фатіми, де наголосив на особливому 
значенні цих об’явлень для Церкви. 

Своє ім’я – Бенедикт – Папа вибрав як 
знак служіння, яке продовжувало 

справу Папи Бенедикта ХV – Папи 
миру.  

Папа Франциск уже в перші дні 

після свого обрання попросив Примаса 
Лісабона посвятити його понтифікат 

Непорочному Серцю Матері Божої 
Фатімської, а в жовтні 2013 року у 

молитві віддав Їй увесь світ. Цьогоріч 
ми чекаємо його паломництва до 

Фатіми на святкування 100-літнього 
ювілею об’явлення Богородиці. 

Отже, заклик Богородиці до 
покаяння та навернення, який 

прозвучав на початку двадцятого 
століття, залишається не менш 

актуальним і сьогодні. 

25 серпня 1991 року Мати Божа 
сказала в посланні у Меджуґор’ї: “…Я 
закликаю кожного з вас, дорогі діти: 
моліться і постіть ще наполегливіше. Я 
закликаю вас до самозречення протягом 
дев’яти днів, щоб із вашою допомогою 
сповнилося все, що я хочу здійснити 
таємницями, розпочатими мною у 

Фатімі. Я закликаю вас, дорогі діти, 
усвідомити важливість моїх об’явлень і 
всю серйозність становища. Я хочу 
врятувати всі душі й представити їх 
Богові. Тому помолимося, аби все, що я 
р о з п о ч а л а ,  з м о г л о  п о в н і с т ю 
здійснитися…” 

Бачачи особливий зв’язок Святих 

Отців із Фатімою, у цей ювілейний рік 
Фатімських об’явлень ми хочемо 

подивитися на згадані послання, на їхнє 
значення для віруючих і Церкви 

сьогодні очима Римських Понтифіків.     

 
Джерела: 

- Конгрегація віронауки. “ Послання 
з Фатіми”; 

- Vatican.va; kathpedia.com; 
- І.Фелічі, Знамення з 

висот. “Фатіма. Повість про Фатіму, 
найбільше чудо нашого часу”. 

http://kathpedia.com/
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ЗРОБІМО ПОДАРУНОК БОГОРОДИЦІ ДО РІЧНИЦІ                                                        

ЇЇ ОБ'ЯВЛЕНЬ В ФАТІМІ  

  

  

 Діва Марія у Своїх об’явленнях у Фатімі закликала нас посвячувати Їй 
перші суботи місяця, як винагородження за гріхи людства і жертвувати цей 
день за перемогу Її Непорочного Серця. Вона закликала нас до особистого 
навернення та посвяти нашого життя Її Непорочному Серцю.10 грудня 1925 р. 
сестрі Луції в келії монастиря в Понтеведрі з’явилася Богородиця з дитятком 
Ісусом. Богородиця в долонях показала Своє Серце оповите терням і 
попросила посвятити Їй 5 перших субот місяця попросила, як винагородження 
за зневаги завдані Її  Непорочному Серцю.  

  
 В цей день нас Богородиця закликає: 

• сповідатися;  

• причащатися, брати участь у Святій Літургії; 

• молитися молитвою Вервиці (5 десятків); 

• хоча б 15-ть хвилин розважати над однією із таємниць Вервиці  

  

Намірення - винагородити за зневаги здійснені Непорочному Серцю 
Богородиці має пронизувати не лише таїнство сповіді, але і всі інші 

елементи духовного вшановування перших субот. 

Дорогі друзі,  

Зробімо подарунок Богородиці до річниці Її об’явлення 

у Фатімі. Запрошуємо Вас в юбілейному році фатімських 

об’явлень потішити Ісусове Серце і Непорочне Серце 

Марії, з горливістю вшановувати перші суботи від січня 

аж до травня в наміренні винагородження за зневаги 
здійснені Непорочному Серцю Богородиці. 

5 перших субот перед ювілеєм:  

7 січня, 4 лютого, 4 березня, 1 квітня,                             

6 травня. 

5 ПЕРШИХ СУБОТ МІСЯЦЯ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ 

НЕПОРОЧНОГО СЕРЦЯ ДІВИ МАРІЇ 

У Меджґор’ї цими днями ми підніматимемося на Подбрдо – гору 

Об’явлень, і молитися Вервицю, несучи Богородиці всіх вас. Молитовні групи 

можуть у ці дні влаштувати молитовні зустрічі у себе на парафіях. 

 

 Більш детальна інформація на сайтах : www.svetlomariino.com  
                                                                       www.medjugorje.com.ua 
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ПІСТ ДОПОМІГ МЕНІ ПРИЙНЯТИ МАМУ 

Мене звати Йолана, зараз я 

доглядаю за мамою, якій цього року 
виповнилося 90 літ. Раніше я ніяк не 
могла прийняти ні самої її, ні її стилю 

життя, поглядів, способу вираження 
думок і безлічі інших дрібниць. 

Я постійно нападала на неї і 
повчала, що вона повинна змінитися, 

оскільки вважала, що правда на 
моєму боці. Наше спільне життя 
супроводжувалося постійними 

сварками та неприйняттям. За 
приклад мамі я ставила Євангеліє і 

вказувала, як усе повинно бути 
насправді. 

Приблизно сім-вісім років тому 
я була на реколекціях посту, 
молитви, тиші, де священик сказав, 

що проблема не в моїй мамі, а в мені. 

Ці слова виявилися «жорсткими» для 

мене ,  нав і т ь  шокуючими .  Я 
задумалася над ними і почала 
молитися. 

Цей семінар проходив у лютому, 
а вже у вересні того ж року я могла 

свідчити про те, що проблема не в 
іншій людині, але в мені. Це дійсно 

правда. Я отримала благодать для 
розуміння цього. 

Д л я  м е н е  п о ч а в с я  ч а с 

справжньої духовної битви - молитва, 
сльози, сповідь, піст. Дякую Богові, 

що Він постійно був зі мною в моїх 
боях. Дякую Ісусові за кожен день 

життя поруч із моєю мамою. Завдяки 
тому, що мені поступово вдалося 
прийняти свою маму, тепер і вона 

може приймати мою любов. У віці 91-
го року вона стала новою людиною. 

Ісус закликає нас віддавати 
життя один за одного. Моє життя 

стало служінням Богу і ближньому. 
Благословен єси, Отче, Боже 

неба і землі, що відкрив це і для мене. 

Нехай буде прославлене Твоє святе 
Ім'я. 

Йолана, Словаччина 

 

 

 

 

 

Ісус закликає нас віддавати 
життя один за одного.                 

Моє життя стало служінням 
Богу і ближньому... 
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Міжнародні семінари 2017 р. в Меджуґорiї: 

 

     Любі друзі! Запрошуємо вас взяти участь у міжнародних семінарах і 

зустрічах, які відбудуться в Меджуґорiї в 2016/2017 рр. Більш детальну 
інформацію Ви зможете знайти на наших веб-сторінках: svetlomar-

iino.com і medjugorje.com.ua.  

 

- 24-а Міжнародна зустріч організаторів паломництв та керівників 

молитовних груп: 27.02.-3.03.2017. 

- 5-й Міжнародний семінар за захист життя: 24.-27.05.2017. 

     -6-а Міжнародна зустріч для людей з особливими потребами

(інвалідністю): 15.-18.06.2017. 
- 22-й Міжнародний семінар для священиків: 3.-8.07.2017. 
- 28-а Міжнародна молитовна зустріч для молоді «Младіфест»:                        

1.-6.08.2017. 
 18-й Міжнародний семінар для подружніх пар: 8.-11.11.2017. 
  

- Семінари посту, молитви і мовчання для груп з різних країн: 
       Україна: 19.-24.03.2017. 

 Контакт: Офіційний інформаційний центр Меджуґор’я в                                                                                       
Україні, ,+38 097 6795 222; +38 050 6795 222; +38 063 6795 222;  
0(3131)-5-64-50 - офіс, е-mail: info@medjugorje.com.ua,  

   
  Литва: 14.- 19.05.2017. 

  Koнтакт: Danute, +37061194971, e-mail: mirija3@gmail.com 
 
  Латвія: 22.-27.10.2017. 

  Koнтакт: Aldis, +371 26544985; e-mail: aldej@inbox.lv 

 

 

 
Дорогі друзі,  

 
вітаємо всіх Вас, Ваші сім’ї, молитовні 

групи із Новим 2017 роком! 
 

Нехай у Новому році Господь допоможе 
кожен день відкривати наші серця                        

і приймати Його любов, мир та 
милосердя, а Марія нехай учить нас 

ділитися ними з іншими.  
 

У молитві з Вами, 

Світло Марії. :) 
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ХТО МИ?  
 

 “Світло Марії” – це молитовна 
група, члени якої хочуть зростати 
в святості, вибираючи життя у 
дусі  Євангелія та послань 
Богородиці з Меджуґор’я. Наше 
бажання – приносити Ісуса, Який 
є Світлом світу, здійснюючи 
конкретні діла любові до Бога та 
ближнього, старатися обновляти 
життя віри в наших парафіях. 

 “Дорогі діти! І сьогодні в Моєму серці радість. Я хочу подякувати вам за те, що 
робите здійсненним Мій план. Кожен з вас важливий, тому, дітоньки, моліться і 

радійте разом зі Мною за кожне серце, яке навернулося і стало знаряддям миру в 
світі. Молитовні групи є сильні — через них, діти, Я можу бачити, що Святий Дух 

діє у світі. Дякую вам, що відповіли на Мій заклик!”                
 25. 06. 2004 

Молитовні групи СМ 

Молитовні групи стараються зустрічатися 

хоча б раз на тиждень. Моляться молитву 

вервиці в різних намірах Богородиці; 

роздумують над Святим Письмом і моляться 

молитву посвячення себе Непорочному Серцю 

Діви Марії і Найсвятішому Серцю Ісуса. 

Допомагають конкретним служінням у своїх 

парафіях. 

Газета виходить щомісяця з грудня 2004 
року, після 25-го числа кожного місяця, коли 

Богородиця дає послання. Газета 
розсилається через інтернет російською, 
словацькою, українською, англійською, 

німецькою, литовською і латиською мовами. 

 За допомогою газети “Світло Марії” ми 
єднаємося з молитовними групами у різних 
країнах. Разом з нами моляться наші брати і 

сестри в Росії і в Україні, в Литві, Латвії, 
Молдавії і Білорусі, в Казахстані і 

Таджикистані, Румунії, Пакистані, США, 

Індії, Німеччині, Австрії, Словаччині і Чехії. 

Ми намагаємось жити за посланнями Богородиці: 
 

жити за Євангелієм щодня 

щодня молитись три вервиці 

постити в середу і п’ятницю 

щомісяця сповідатись 

часто брати участь в св.Літургії, причащатись,  

  адорувати Найсвятіші Тайни  

молитись за священиків  

зустрічатись в молитовних групах хоча б раз на тиждень 

конкретно служити, допомагати ближнім  
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Інтернет-сторінки про Меджуґор’є:

Якщо ви бажаєте фінансово підтримати місію “Світло Марії”, можете переказати свій 

внесок на рахунок: 

власник рахунку: SVETLO MÁRIINO, n.o.; 

название банка: Slovenská sporiteľňa (Erste Group bank);  

номер счёта: 5058517603 / 0900;  

IBAN: SK5409000000005058517603; 

BIC/SWIFT: GIBASKBX; 

IČO:45743304.                                                                                  Щиро Вам дякуємо! 

Відповідно до постанови, виданої папою Урбаном VIII і проголошенням II Ватиканського собору, автор заявляє, 
що не має наміру випереджувати офіційного рішення Церкви про надприродний характер подій та послань, про які 
говориться на цих сторінках. Це право належить до компетенції і авторитету Церкви, якій автор повністю 
підкоряється. Такі слова як "об'явлення, чудеса, послання" та інші подібні вислови записані зі слів людей 

Шановні читачі часопису «Світло Марії»! Поширення цього видання без виправлень дозволене і вітається. При 
копіюванні окремих частин і їх використанні в іншому контексті необхідно отримати спеціальний дозвіл в редакції. 
Контакти  за адресою: gospa3@gmail.com 

 
CM 

Меджуґор'є 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 

tel. mob:   + 387 63 707 636 
gospa3@gmail.com 

 

Словаччина 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 
 

Чеська Республіка 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 

Алина Иванова 
тел.моб.: +79169339651  

alinamarija@inbox.ru 

Інформаційний центр 
Меджуґор’я в Україні 

тел. моб.: +38 097 6795 222 

info@medjugorje.com.ua  

Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 

mirija3@gmail.com 
 

Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com 

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  

franciska.strode@inbox.lv  
 

Владимир Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 

СЛОВАЦЬКА: 

www.medjugorje.sk 

 
ЧЕСЬКА: 

www.medjugorje.cz 

 

РОСІЙСЬКА:  

www.medjugorje.ru 

 
УКРАЇНСЬКА:  

www.medjugorje.com.ua 

ЛАТИСЬКА: 

www.medjugorje.lv 

 
ЛИТОВСЬКА: 

www.medjugorje.lt 

 

АНГЛІЙСЬКА: 

www.medjugorje.net 

 
НІМЕЦЬКА: 

www.medjugorje.de 

Веб-сторінка  
молитовної групи «Світло Марії» 
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