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ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

від 25 лютого 2016 року, Меджугор’є 

«Д орогі діти! В цей благодатний час, закликаю всіх вас  

до навернення. Діточки, любите мало, молитеся  

ще менше. Ви загублені і не знаєте, що є вашою ціллю. 

Візьміть хрест, дивіться на Ісуса і наслідуйте Його.  

Він дається вам аж до смерті на хресті, бо любить вас. 

Діточки, закликаю вас, поверніться до молитви серцем, 

щоб ви в молитві знайшли надію і сенс вашого буття.  

Я з вами і молюсь за вас. Дякую вам, що  

відповіли на Мій заклик!» 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

від 2 березня 2016 року, Меджугор’є 

«Дорогі діти! Мій прихід до вас є для вас даром Небесного 

Отця. Приходжу через Його любов, щоб допомогти вам 

знайти шлях до правди, знайти шлях до мого Сина. 

Приходжу, щоб підтвердити вам правду. Хочу нагадати вам 

слова мого Сина. Він промовляв слова спасіння для цілого 

світу, слова любові для всіх, любов, яку довів Своєю жертвою. 

Але й сьогодні багато моїх дітей Його не знають, не хочуть 

Його пізнати, є байдужими. Через їхню байдужість моє серце 

боляче страждає. Мій Син завжди був в Отці. Народжуючись 

на землі, приніс Боже, а від мене прийняв людське. З Ним 

поміж нас прийшло слово. З Ним прийшло світло світу, яке 

проникає в серця. Освічує їх і наповнює їх любов’ю й 

утішенням. Діти мої, мого Сина можуть бачити всі ті, які 

Його люблять, бо Його Обличчя видно в душах, сповнених 

любов’ю до Нього. Тому, діти мої, апостоли мої, послухайте 

мене. Залиште марноту й егоїзм. Не живіть лише для 

земного й матеріального. Любіть мого Сина й чиніть так, 

щоб інші бачили Його Обличчя через вашу любов до Нього.                 

Я допоможу вам щонайбільше Його пізнати.  

Буду вам про Нього говорити. Дякую вам!»  
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ЗАКЛИКАЮ ВСІХ ВАС ДО НАВЕРНЕННЯ 

можете сказати, що навернені, бо 
ваше життя має стати щоденним 

наверненням. Щоб зрозуміти, що вам 
робити, дітоньки, моліться — і Бог 
вам покаже, що конкретно вам 

п о т р і б н о  р о б и т и  і  в  ч о м у 
змінюватися ". У посланні від 25 

лютого 1996 року Вона каже: 
"Сьогодні закликаю вас до навернення. 

Це є найважливіше послання, яке Я 
тут дала. Діточки, Я бажаю, щоб 
кожен з вас був носієм Моїх послань. 

Закликаю вас, діточки, жити 
посланнями, котрі давала вам 

упродовж цих років. Цей час є часом 
благодаті. Особливо тепер, коли вас і 

Церква закликає вас до молитви й 
навернення". 
 Можемо перебувати у спокусі, 

думаючи, що послання Богородиці 
завжди одні й ті ж, але точно так 

само, завжди одне і те ж Євангеліє, 
яке ми чуємо з року в рік, з одного 

Великого посту в інший. Від нас може 
в и с л и з н у т и  в а ж л и в і с т ь  і 
невідкладність заклику до навернення 

 Слова Богородиці з  цього 
послання здаються нам знайомими: 

"закликаю вас всіх до навернення". За 
минулі роки Її явлінь ми багато разів 

їх чули й читали. Вони — відлуння 
слів Ісуса з Євангелія: "Сповнився час, 
і Царство Боже близько; покайтеся і 
вірте в Євангелію". До цих слів Ісуса 
ми звикли і більше не помічаємо 

їхньої новизни й революційності. А 
Ісус  тим самим сказав: час 

очікування закінчився, час рішучого 
Божого втручання в людську історію, 

сповіщений пророками, — цей час 
триває тепер! Саме зараз вирішується 
все — і вирішується на основі того, 

яким чином кожен поставиться до 
цих слів. Вибір на користь Ісуса 

відбувається, поки ми тут, на землі, а 
не потім, після смерті. Саме тут 

вирішується, по який бік станемо — 
Божий або той протилежний. 
 І Бог, і Богородиця хочуть, щоб 

ми були й лишалися Божими і на 
Божому шляху. Тому, як справжня 

духовна мати, Марія говорила:  "Ви не 
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Виноградар (Ісус) просить господаря 

(Отця Небесного) почекати ще рік, щоб 

її обкопати, обкласти гноєм і тоді 

подивитися, чи дасть вона плоди... 

милосердю, що прощає набагато 
більше того, що ми змогли або 

зможемо нагрішити. 
  
 Молитва: 
 

 Пресвята Діво Маріє, Матір 
милосердя, супроводжуй нас Своїм 
заступництвом і Материнським 

поглядом, щоб ми зуміли відкрити 
глибину Божого милосердя. Твоє 
ж и т т я ,  М а р і є ,  в и з н а ч е н е 

присутністю втіленого милосердя. 
Ніхто не зумів проникнути в глибину 

таїнства Бога, Який став людиною, 
такою, як Ти. Навчи нас приймати 

Ісуса у своєму житті подібно до того, 
як це робила Ти. Ти зберігала в Собі всі 
події і роздумувала над ними в Своєму 

серці. Вчи нас, молися за нас, щоб ми 
приймали Слово Боже і жили за ним. 

Під Твою милість прибігаємо, 
молитвами нашими в скорботах не 

погорди. Амінь. 
(M. М.) 

  

і зміни життя. Ці «одні й ті ж» слова й 
заклики  г оворять  про  Божу 

терпеливість. Але слід, разом з тим, 
пам'ятати, що і Божа терпеливість 
має свої межі. Цікавою є Ісусова 

притча про безплідну смоковницю. У 
ній ідеться про безплідність 

смоковниці й терпеливість господаря 
виноградника. Попри те,  що 

смоковниці створені всі умови, вона 
вже три роки не приносить плодів. 
Виноградар (Ісус) просить господаря 

(Отця Небесного) почекати ще рік, 
щоб її обкопати, обкласти гноєм і тоді 

подивитися, чи дасть вона плоди. Ісус 
— посередник між Отцем і нами. Він 

стоїть перед Отцем Небесним, щоб 
стримувати Його гнів на безплідність 
нашого життя. Запитаємо себе, чи не 

граємо ми зі своїм життям? Не 
граймося з Божим милосердям. 

Занадто велика ціна нашого спасіння. 
Заради нашого спасіння Син Божий 

пролив Свою кров і віддав Своє 
життя. 
 Зараз ми переживаємо рік, який 

Папа Франциск присвятив Божому 
милосердю. Можливо, хтось може 

подумати, що саме поняття Божого 
милосердя надає гріховності людини 

деяку відносність, залишаючи людину 
такою, якою є. Одна з характеристик 
с у ч а с н о с т і  —  ц е  п о н я т т я 

«легковажність». Сьогодні все стало 
несерйозним. Людина несерйозно 

сприймає як саму дійсність, так і 
Бога і власні гріхи. Єдине, що, як і 

раніше, для неї лишається важливим, 
— це вона сама та її его. 
 Боже милосердя закликає 

людину до покаяння, а це значить — 
до навернення. Бог не бажає позірної 

заспокоєності нашого себелюбства, 
а л е  з а к л и к а є  д о  н е с п о к о ю 

навернення, яке веде до істинного 
миру. Істинний мир приходить від 
навернення: вийти з себе і прийти до 

Бога, який, у Своєму милосерді, 
завжди  приходить до нас. Боже 

милосердя є чудесним, бо завжди дає 
тим більше, чим більшим є гріх. Це не 

заклик до того, щоб грішити, але 
з а к л и к  в і д к р и т и с я  Б о ж о м у 



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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ТОМУ, ЩО ВАС ЛЮБИТЬ  

Рішення лишається за нами. Від 

нас залежить, чим ми наповнимо 

благодатний час нашого земного 

життя. Святі, після того як пізнали 

Божу любов, наповнили своє життя 

л ю б о в ' ю .  Б а г а т ь м а  с в о ї м и 

досвідченнями дотику до Божої 

любові вони завдячують саме 

спогляданню хреста.  

Святий Франциск плакав: 

"Любов не любима". Свята Тереза 

Авільська, споглядаючи розп'яття, 

пережила своє глибоке щире 

навернення. Мати Тереза своїм 

місіонерським життям, повним 

діяльної любові, відповіла на заклик 

Ісуса з хреста: "Спраглий я". 

Якось святий Фома запитав 

святого Бонавентуру, з яких книг він 

черпає свої глибокі думки. Святий 

Бонавентура показав на хрест і 

сказав: «Ось моя бібліотека, де я 

 

 

"Бог великий і велика Його 

любов до всього творіння. Тому 

моліться, щоб осягнути любов і 

доброту Божу. По доброті й любові 

Бога-Творця і Я з вами як дар. Бог 

вас безмежно любить, любить 

особливою любов'ю..." Стільки разів 

ми чули від Богородиці, що Бог 

прагне нашої любові. 

Це звучить і в сьогоднішньому 

посланні: "Ісус вас любить аж до 

смерті на хресті". Його любов 

шукає нашої любові й особливо 

зараз, у цей благодатний час 

Великого посту і в цьому святому 

році Милосердя. «Лазар — це образ 

Христа, який у ликах бідних жебрає 

нашого навернення. Лазар — це 

дана нам Богом можливість 

навернення, яку ми, можливо, не 

помічаємо», — закликає нас Папа 

Франциск. 

 

«...Дорогі діти, вся земля є благословенна, особливо місце біля 

дванадцятої стації, де помер мій Син....» 
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навчився  всьому, що знаю». Святій 

Фаустині Ісус сказав, що вона Йому 

найбільше буде подобається під час 

розважання Його Болісних Страстей. 

Вона сказала:  "З авдяки  цим 

розважанням багато світла спливає 

на мою душу. Хто хоче навчитися 

справжньої покори, хай 

розважає про Страсті 

Ісуса. Коли я розважаю 

про Страсті Ісуса, 

п о ч и н а ю  р о з у м і т и 

багато речей, яких 

раніше не розуміла. Я 

хочу бути подібною до 

Тебе, Ісусе, до Тебе розп’ятого, 

замученого, упокореного".   

Якось ми запитали візіонерів 

про те, як Марія вчить нас більше 

любити Ісуса. Вони відповіли: "Вона 

закликала нас часто роздумувати 

над хресною дорогою і молитися під 

хрестом, з якого сходять великі 

благодаті". Також вони поділилися 

тим, що якось Божа Мати з'явилася 

їм при дванадцятому стоянні хресної 

дороги на горі Крижевац, де Ісус 

умирає на хресті, і сказала їм: "Дорогі 

діти, вся земля є благословенна, 

особливо місце біля дванадцятої 

стації, де помер мій Син. Тому, дорогі 

діти, поцілуйте це місце, на якому ви 

стоїте на колінах". Минулого посту 

Вона закликала нас молитися на 

колінах під хрестом славні таємниці 

Вервиці. А це є закликом бачити далі, 

бачити те, що слідує за хрестом". 

 Богородиця часто закликала нас 

брати до рук хреста і з'єднувати свої 

страждання з Його стражданнями, бо 

тоді перемагає любов. Прийнятий 

хрест стає перемогою любові. Бог усе 

перемінює на добро для тих, хто Його 

любить. Маленькими повсякденними 

жертвами ми стаємо 

більш підготовленими до 

того, щоб заплатити ціну, 

яку заплатив Він. Ми 

здатні з любов'ю зустріти 

того, кого нам важко 

терпіти. Молімося про 

благодать і  милість 

терпіти з любов'ю, відвідати й 

утішити засмученого. Наприклад, 

якщо хтось говорить про нас погано, 

принесемо це в жертву Ісусові, 

жертвуймо це за цю людину. Це і є 

наша маленька смерть з любові. 

Сокрушений погляд на хрест зміцнює 

нас у любові, а силу любити ми 

отримуємо в молитві. 

 В і д п о в і м о  ж  н а  з а к л и к 

Богородиці з новим натхненням. 

Нехай нашою ціллю буде любов. 

Будемо просити про цей дар, який 

перевищує своєю цінністю всі дари. 

Тільки так ми будемо здатні 

відповісти на заклик Ісуса: "Коли хто 

хоче йти за Мною, нехай себе 

зречеться, візьме щодня на себе 

хрест свій і йде за Мною. Ніхто 

неспроможен любити більше, ніж 

тоді, коли він за своїх друзів своє 

життя віддає". 

  

 Молитва:  

 

Небесна Мати, в Твоєму Серце беремо в руки хрест і просимо: Господи, 

дай нам Свою любов. Допоможи нам відкрити серце для благодатей, які Ти 

даєш нам з хреста. Обдаруй нас прагненням учитися страждати з любов'ю. 

Маріє, заступайся за нас, щоб жодне страждання не пройшло повз нашу 

увагу. Допоможи нам обійняти його і з'єднати зі стражданням Ісуса, щоб у 

твоїх планах миру перемогла любов. Амінь. 

(Терезія Ґажіова) 

 

Небесна Мати, в 

Твоєму Серце беремо в 

руки хрест і просимо: 

«Господи, дай нам 

Свою любов...» 



6  

 

  
«...Моліться особливо  

перед хрестом, з якого 
приходять великі 
благодаті. Тепер 

здійсніть у своїх  
домівках особливе 

посвячення хрест...»                     
     

 (12.09.1985) 

 

«...Сьогодні вас в особливий спосіб закликаю 

взяти до рук хреста і споглядати Ісусові рани. 
Просіть Ісуса, щоби зцілив ваші рани, котрі ви, 

дорогі діти, отримали протягом вашого життя 
через свої гріхи або гріхи ваших батьків. Тільки 
так, дорогі діти, зрозумієте, що світ потребує 

зцілення віри у Бога Творця...»                                             
 

(25.03.1997) 

«...І сьогодні закликаю 

вас до молитви. У цей 
час благодаті, нехай 

хрест буде вам 
дороговказом любові 

та єдності, через які 
приходить справжній 

мир...»               
  

 (25.11.1999) 

  

«...Діточки, принесіть свої 
страждання як дар Богові, 

щоби стали пречудовою 
квіткою радості. Тому 

діточки, моліться, щоб 
зрозуміти, що страждання 

може стати радістю, а 

хрест – дорогою радості...»                                           
 

                         (25.09.1996) 

  
«...В цей благодатний час 

закликаю вас взяти в руки 
хрест Мого улюбленого Сина 

Ісуса і роздумувати про Його 
страсті та смерть. Нехай 

ваші страждання з’єднаються 

в Його стражданні і переможе 
любов, тому що Він, Який  

є любов, Сам Себе віддав  
з любові, щоб врятувати 

кожного з вас...»                                        
   

 (25.03.2013) 



 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 
 

в суботу, 05.03.2016. 

  В цьому місяці будемо молитися 

 

 за досвід пізнання Божого милосердя  

та любові, щоб ми стали свідками милосердя. 

 
 

Перша субота місяця 

 

Дорогі наші друзі, сім'ї, парафії, молитовні групи,                               
всі ті, хто разом з нами молиться і бажає йти                        

шляхом святості разом із Богородицею! 

Дякуємо Вам за чудові свідчення, Ваші молитви                            

та піст, Вашу відданість Богородиці. 
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 «Отак і людина, що за гріхи свої 
постить, а потім вирушає те саме 

чинити:хто бо вислухає молитву такого, 
і яка йому користь із того, що 
понижився?» (Сирах 34:26) 
 

Значення посту – нові відносини 

 

  «Кричи на все горло, не стримуйсь! 
П і дн е си ,  н ем о в 

сурма, твій голос! 
В к а ж и  м о є м у 
н а р о д о в і  й о г о 

злочини, домові 
Я к о в а  й о г о 

переступи! Вони             
день-у-день мене 

шукають, хочуть мої 
дороги знати, наче 
народ, що чинить 

справедливість, не 
відкидає закону Бога 

свого. Вони питають 
у мене справедливих 

законів, хочуть, щоб 
Бог був близько. 
«Навіщо нам постити, 

як ти не бачиш; себе 
умертвляти, як ти не 

знаєш?» Таж ви в день посту виконуєте 
ваші справи, гнобите всіх робітників 

ваших. Ви постите на те, щоб 
правуватися та сваритись і 
немилосердно бити кулаком. Не так ви 

нині постите, щоб голос ваш було чути 
на небі. Хіба такий піст мені 

довподоби, день, коли хтось умертвлює 
себе? -Схиляти голову, немов тростина, 

вереття і попіл під себе підстелювати, - 
чи це назвеш ти постом та днем, 
Господові вгодним? Ось піст, який я 

люблю: кайдани несправедливости 
розбити, пута кормиги розв'язати, 

пригноблених на волю відпустити, 
кожне ярмо зламати. (Ісая 58:1-6) 

 І сказав до мене Господь: «Не 
заступайся за цим народом йому на 
добре. Навіть як будуть постити, я не 

зважатиму на їхню молитву, та й як 
будуть приносити всепалення й офіри, 

я не прийму їх. Ні! Мечем і голодом, і 
мором вигублю я їх». (Єремія 14:11,12) 

 

Піст у ситуації, коли народ  

стоїть перед небезпекою  
 

 «За порадою Гамана, цар 

Ахашверош видає закон проти 
єврейського народу. Коли народ 

постає перед небезпекою, ось як 
реагує: А Мордехай довідався про все, 
що було зроблено. І роздер Мордехай 

одежу свою, і зодягнув веретище та 
посипався попелом, і 

вийшов на середину 
міста, та й кричав 

криком сильним та 
гірким! І прийшов він 
аж під царську 

браму, бо не можна 
було входити в 

царську браму в 
в е р е т и щ н о м у 

убранні. А в кожній 
окрузі та місці, куди 
доходило слово царя 

та його закон, були 
для юдеїв велика 

жалоба, і піст, і 
плач, і голосіння, а 

веретище та попел 
були ложем для 
багатьох.  

 І сказала Естер відповісти 

Мордехаєві: Іди, збери всіх юдеїв, що 

знаходяться в Сузах, і постіть за 

мене, і не їжте й не пийте три дні, ніч 

та день. Також я та дівчата мої 

будемо постити так, і так прийду до 

царя, хоч це не буде за законом. А 

якщо я загину, то загину. (Естер 4:1-

3. 15-16, 17к)   

Піст у псалмах  
 

 «Постом смирив я душу мою, але 

й те було мені на наругу. Верету 
надягнув я замість одежі, і притчею 

для них зробився. (Псалом 69:11,12) 
 
 «Коліна в мене хитаються від 

посту тіло моє змарніло без жиру. 
Сміховиськом для них я зробився; 

вони, побачивши мене, кивають 
головою» (Псалом 109:24,25) 

 

 

ПОСТІТЬ  
СЕРЦЕМ 
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 «Піст – це час, коли ми згадуємо 
Христову любов, із якою Він 
страждав за нас. Це можливість 
усвідомити те, що страждання 
саме по собі не принесло спасіння, 
але – любов, із якою Христос 
переніс Своє страждання і Свій 
хрест. Як допомога іншим стає 
ділом милосердя тільки тоді, коли 
чиниться радісно, смиренно, з 
любов’ю і через любов, так само і 
страждання на хресті стає 
відкупительним стражданням 
тоді, коли хрест несуть із 
любов’ю». 
  

 «Без любові жодна людина, ні 
сім’я, ні Церква не можуть 
вистояти. Без любові ніщо не має 
ніякої цінності, але любов надає 
вічну цінність усьому, навіть 
склянці холодної води». 
 
  

 «Не варто носити з собою 
тягаря минулого, бо любов може 
скинути його з нас. Але нехай вас 
не лякають і тягарі майбутніх 
днів. Тому що там, де є любов, 
немає ні страху, ні занепокоєння. 
Там, де є любов, є й довіра».  
 
 «Воскресіння починається вже 
в той момент, коли ми вирішуємо 
боротися проти зла в нас самих і 
навколо нас, коли ми починаємо 
вірити, що варто любити й 
прощати, бути щедрими та 
співчутливими».  
 

 «Добре, коли кожна людина, а 
особливо дитина, має всього 
вдосталь для життя, проте з 
раннього віку слід учитися бачити 
життя і все в ньому зі свободою 
серця й душі. Це можна добре 
осягнути тоді, коли сім’я постить 
так, як просить Богородиця, – два 

 

«Хто постить, 
той увіходить  

у свою пустелю  
і там заново 

вибирає Бога,  
а цим рішенням 

вибрати Бога 

починає новий 
світ – світ 

Царства  
Божого». 

 З ОТЦЕМ СЛАВКОМ У БЛАГОДАТНОМУ ЧАСІ ПОСТУ 

дні. Навіть тоді, коли хтось дитині 
в ті дні дарує шоколадку, то нехай 
скаже їй, щоб залишила на завтра. 
Вона належить їй, але тільки 
завтра вона зможе до неї 
доторкнутися. Так розвивається в 
дитини внутрішня свобода, яка 
пізніше допоможе їй у її житті 
ставитися до себе, ближніх та 
матеріальних речей із гідністю 
людини».  
 

 «Часто мене мучило питання, 
який то є найважчий гріх... По суті, 
усі вчинки темряви – це наслідок, а 
п р и ч и н а  з а в ж д и  в а ж ч а  і 
небезпечніша від наслідку. Ми 
ніколи не позбавимося наслідку, 
якщо не позбавимося причини. Ось 
що хочу сказати: всі можливі гріхи 
є наслідком браку любові… Але 
якщо є любов, то вона може все 
очистити та зцілити».   
 

  

  

  

Фото: freeimages.com 
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«МИЛОСЕРДЯ ХОЧУ, А НЕ ЖЕРТВИ » (МФ 9:13) 

 

 Марія є Ікона євангелізуючої 
Церкви, тому що Сама просякнута 
Євангелієм 

  
 Після прийняття від Архангела 
Гавриїла Доброї Новини, Марія у 
Магніфікаті пророчо прославляє 
милосердя, в якому Бог Її обрав. Тим 
самим заручена з Йосифом Діва з 
Назарету стала досконалою Іконою 
Церкви, яка євангелізує, тому що Сама 
постійно є євангелізована Святим 
Духом… 

 

 Завіт Бога до людей: історія 
милосердя 
 
 Таємниця Божого милосердя 
проявляється в історії Завіту між Богом 
та Ізраїлем. Адже Бог завжди багатий 
милосердям, за будь-яких обставин 
готовий оточити Свій народ ніжністю і 
співчуттям, особливо в найбільш 
драматичні моменти… 
 Ця драма любові досягла своєї 
вершини у Сині, Який став людиною. 
На Нього Бог вилив Своє безмежне 
милосердя, чинячи з Нього "втілене 
милосердя" (див. Misericordiae Vultus, 
8). 
 В розп'ятому Ісусі Бог хоче 
достукатися до грішника, який 
відійшов дуже далеко, саме туди, де 
загубився і від Нього віддалився. 
  
 Вчинки милосердя 
 

 Боже милосердя преображає серце 

людини і дозволяє бути свідченням 

вірної любові, роблячи  її здатною до 

милосердя. Цим чудом, що постійно 

відновлюється, є той факт, що Боже 

милосердя може освітити життя 

кожного з нас, спонукаючи  до любові  

до ближнього і того, що традиція 

Церкви називає вчинками милосердя 

щодо душі та тіла. 

 …наша віра має виражатися у 

конкретних, повсякденних діяннях, які 

повинні допомагати нашому ближньому 

в потребах його душі і тіла, і за якими 

ми будемо суджені: годування, 

відвідини, розрада, повчання. Тому я 

бажав, «щоб християни задумалися під 

час Ювілею над вчинками милосердя 

щодо душі та тіла. Це буде спосіб 

пробудити наше сумління, яке часто 

спить перед драмою бідності, і увійти 

глибше у серце Євангелія, де убогі є 

привілейованими через Божественне 

милосердя" (Misericordiae Vultus, 15). 

 Лазар… є фігурою Христа, який 

просить у бідних, про наше 

навернення. Лазар є можливістю 

навернення, яку Христос нам дає, і яку, 

можливо, ми не бачимо. 
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  Таким чином для всіх Великий 

піст цього Ювілейного Року є 

сприятливим моментом, щоб, нарешті, 

мати можливість вийти з відчуженості 

через слухання Божого Слова і вчинки 

милосердя. Через вчинки по 

відношенню до тіла – ми торкаємося 

Тіла Христа у братах і сестрах, які 

потребують того, щоб їх нагодували, 

одягнули, прийняли в будинок і 

відвідали, а через духовні – дали раду, 

навчили, втішили, розрадили, 

простили, напоумили і молилися; 

торкаємося безпосередньо нашої 

гріховності.  

  Через  ці вчинки щодо тіла і душі 

ми не повинні ніколи бути відділені 

одні від одних. Бо саме тоді, коли 

торкаються  убогого Тіла розп'ятого 

Христа, грішник може отримати в дар 

усвідомлення того, що і він сам є 

бідним жебраком. На цій дорозі також 

"горді", "володарі", "багаті", про яких 

говорить Магніфікат, мають 

можливість усвідомлення, що і вони 

незаслужено люблені  розіп'ятим 

Христом, Який і для них помер і 

воскрес. Тільки в цій любові є 

відповідь на спрагу щастя і безмежної 

любові, які людина в ілюзіях прагне 

осягнути, сподіваючись, що знайде їх 

через культ знань, багатства і влади. 

 Не марнуйте часу Великого посту, 

який сприяє наверненню! Просіть про 

це через материнське заступництво 

Діви Марії, Яка, як перша, перед 

Великим Божим милосердям, яким 

Бог Її обдарував, упокорилася (пор. Лк 

1, 48), кажучи, що є смиренною рабою 

Господньою (пор. Лк 1, 38). 

FRANCISCUS,  

Джерело: Католицький Медіа-Центр, 

catholicnews.org.ua 

Святіший Отець, вступаючи в 

період посту, звертається до молоді. У 

короткому біблійному роздумі Папа 

Франциск відштовхується від читання 

з Євангелія від Матея (Мт. 6: 1-6,16-

18), де Ісус попереджає, щоб ми «не 

трубили перед собою», коли даємо 

милостиню, але щоб наша милостиня 

була таємна: 

 «Боже слово, – зауважив 

Святіший Отець, – дає нам вірний 

орієнтир для того, як добре пережити 

Чотиридесятницю. Коли ми робимо 

щось доброго, то, іноді, з’являється 

спокуса отримати похвалу, мати з 

цього винагороду, якою є людська 

слава. Але мова йде про фальшиву 

винагороду, тому що вона 

зорієнтована не те, що інші думають 

про нас. Ісус же каже чинити добро 

тому, що воно добре. Закликає нас 

завжди відчувати погляд Небесного 

Отця та жити у стосунках з Ним, а 

не посилаючись на судження інших. 

 
«Жити у присутності Небесного 

Отця – це набагато глибша радість, 
ніж світська слава. Нехай нашою 
позицією в цьому пості буде укрите 
життя, де наш Отець бачить, 
любить і чекає нас. Звичайно, 
важливі й зовнішні речі, але ми 
повинні завжди жити і приймати 
рішення в Божій присутності. В 
молитві, відреченнях та братній 
любові робімо все, що можемо, 
смиренні перед Богом. Тоді будемо 
гідними винагороди Бога Отця». 

 

Джерело: Радіо Ватикан,  
catholic.news.org.ua 



 
 

Божие милосердие глазами посвященных 
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               ІЗ ВАЛЕНСІЇ ДО МЕДЖУҐОР’Я:  
 

 ШЛЯХ, ЯКИЙ БУЛО ВАРТО ПРОЙТИ 

прийшла несмілива думка: «Цей фільм 

міг би зробити багато добра в моїй 
країні, коли я повернусь». Але я 

усвідомлювала, що занадто неосвічена в 

цьому плані, занадто слабка і знаходжусь 

занадто далеко від Литви. Тож я 
зберігала цю ідею в своєму серці, допоки 

рік по тому випадково мене познайомили 

з одним італійським хлопцем, який 

займався розповсюдженням та 
популяризацією цього фільму в Італії, і я 

розповіла йому про свою ідею. Тоді він 

заохотив мене зв’язатися з командою 

Котело, саме тоді все це і розпочалося. 
Я повинна сказати, що коли 

працювала над перекладом фільму та 

думала про те, як буду його 
розповсюджувати в Литві, то не мала 

жодної конкретної ідеї, як це робити. Я 

просто йшла, крок за кроком, поруч із 

Богом. Звичайно, були моменти, коли я 
відчувала надзвичайно велику тривогу, 

не могла повірити, що займаюся таким 

божевіллям. І якщо чесно, це справді 

було божевілля! Для того, щоб займатись 
популяризацією та поширенням фільму, 

ти повинен вкласти в це гроші, повинен 

знати принаймні елементарні правила, 

щоб цей задум увінчався успіхом, тобі 
потрібен час, зрештою, тобі потрібна 

хоч а  б  м і н ім альна допомог а 

професіонала, який працює в цій сфері. 
У мене не було жодного з перерахованих 

мною вище пунктів, але я відчувала 

заклик Бога «йди по воді». Все, що у мене 

було на той час, це молитва та душевний 
мир. Решта потрібних речей та засобів 
приходили тоді, коли вони були 

необхідними.  

Зараз, коли я озираюсь назад і 
замислююсь над проробленою важкою 

роботою, над тими безсонними ночами, 

стресовими моментами, труднощами та 

невдачами, які траплялись на нашому 
шляху, то бачу більше ніж просто 

важкий шлях. Я бачу Христа, Який несе 

мене через пустелю, і посміхаюсь, тому 
що завдяки цій мандрівці я засвоїла так 

багато уроків від свого Господа. Також я 

бачу велику кількість людей, які стали 

щасливішими після перегляду цієї 
стрічки. 

Як дивно це не звучало б, та до 

Усе розпочалося дуже просто. Я 

здобувала ступінь магістра біоетики в 

місті Валенсії, що знаходиться в Іспанії, 

коли раптом на початку грудня 2013 
року на екранах кінотеатрів з’явилася 

стрічка Хуана Мануеля Котело «Земля 

Марії». Оскільки Хуан Мануель родом із 

Валенсії, то, звичайно, всі мешканці 
цього міста говорили про цей фільм, а 

точніше про те, чи він вийде хорошим, 
чи ні. Я надзвичайно втомилась за цілий 
тиждень і хотіла десь трохи розвіятись… 

Тож пішла на перегляд цієї стрічки, 

зовсім не здогадуючись, що може 

трапитися пізніше.  
Фільм був надзвичайно цікавим і 

зворушливим, та відгукнувся в мені 

ехом. Будучи комунікабельною та 

молодою дівчиною, яка чітко розділяла 
періоди свого життя  «до пізнання 

Христа» та «після пізнання Христа», я 

вкотре усвідомила наскільки добрим та 

милосердним є Той, Хто дав мені життя 
та шанс бути Його дочкою. Я пам’ятаю, 

коли йшла додому по закінченні фільму 

та плакала від радості, в мою голову 



Меня зовут Гунита, я прихожанка 

е в а н г е л и ч е с к о - л ю т е р а н с к о й 

церкви Мартина Лютера, социальный 

работник для семей с детьми. У меня 

з а б о т л и в ы й  м у ж  и  т р о е 

замечательных детей (18, 15 и 7 лет).  

Мой путь со Христом начался 

давно, уже более 25-ти лет назад... Я 

получила высшее образование – как 

теологическое, так и в сфере 

социальной работы. Я всегда 

жаждала более глубоких отношений с 

Богом и дружбы с Ним, однако 

существенные изменения в этом 

плане начала ощущать только после 

того, как впервые побывала в 

Меджугорье в 2013 году. 

Посещение Божьей Матери в 

конце 2015-го года стало самым 

прекрасным событием в моей жизни: 

это было живое свидетельство того, 

как Бог ведёт , заботится и 

испытывает тоску по мне лично. В 

Меджугорье всем своим существом я 

ощутила, как сильно, и с каким 

смирением и нежностью, любит меня 

Бог. И это осознание зажгло во мне 

желание делать всё от меня 

зависящее, чтобы быть как можно 

ближе к своему Возлюбленному. 

Слова из Евангелия о драгоценной 

жемчужине обрели для меня ясный 

смысл.  

А  п о с л а н и я  Б о г о р о д и ц ы 

перестали быть для меня просто 

красиво  сформулированными 

словами о любви... Они проросли из 

прекрасного благоухающего цветка, и 

каждой в них сказанной мысли мне 

хотелось следовать своим «Да».  

Послания Девы Марии стали для 

меня подобно письмам любви, 

адресованным мне. А Священное 

Писание стало более живым и 

говорящим. 

Так получилось, что я стала 

организатором и руководителем этого 

паломничества .  Ведя группу 

п а л о м н и к о в ,  я  м н о г о  р а з 

с т ал к и ва ла с ь  с  р аз ли ч ны м и 

трудностями и ситуациями, в 

которых не знаешь, как поступить 

дальше (особенно, из-за отсутствия 

подобного рода опыта). К примеру, 

н е х в ат к а  ф и на н со в ,  в оп р о с 

проживания, отдых и др. физические 

нужды. Но каждый раз решение 

приходило именно в тот момент, 

когда это было необходимо. Причем, 

это решение всегда было лучшим по 

сравнению с тем, что я могла бы 

придумать, полагаясь на собственный 

р а з ум  и  с т р а т е г и ю .  Б о жи е 

п р о в и д е н и е  д е й с т в о в а л о  с 

у д и в и т е л ь н о й  т о ч н о с т ь ю  и 

обеспечило нам недостающие 

финансы.  

Всякий раз, когда я молилась и 

вверяла Божьей Матери свои страхи, 

незнание, нужды группы 

паломников, - ответ и решение 

приходили сразу, в нужный момент. 

Таким образом, я осваивала совсем 

иную логику: не логику человеческого 

бизнеса, в которой понастроено 

множество конструкций 

(планирование, альтернативные  Ф
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завершення роботи над цим фільмом я 

жодного разу не була в Меджуґор’ї. 
Насправді для мене цей фільм був - і досі 

є - фільмом про Пресвяту Діву Марію, в 

якому, звичайно, розкривається також і 

багато інших тем, включаючи й 
об’явлення в Меджуґор’ї. І я таки 

відвідала Меджуґор’є невдовзі після 

презентації фільму в Литві. Я усвідомила: 

Хтось хотів, щоб я поїхала туди для того, 
щоб мати власний досвід та пережиття 

Меджуґор’я, а не лише чужі розповіді 

тих, хто там уже побував, чи тих, хто ще 

не був. І я поїхала…  
Я вирішила добиратись туди 

автобусом, щоб відчути себе справжнім 

подорожуючим, щоб пережити всі ті 
незручності та відчуття цієї неймовірної 

«снаги», коли ти дістаєшся до пункту 

призначення. Після двох ночей, 

проведених в автобусі, та однієї ночі в 
Дюсельдорфі я нарешті прибула до 

Боснії та Герцеговини. Пригадую собі це 

сонячне блакитне небо та свої слова, які 

я промовила тоді до Марії: «Що ж, 
виглядає так, що Ти дійсно обрала це 

місце…» І тоді, несподівано для себе, я 

отримала відповідь: «Те, що Я справді 

шукаю тут, це людські серця. І твоє 
також». Я довго роздумувала, якою ж є 

моя мета поїздки в Меджуґор’є. Я не була 

важко хворою, у мене не було 
надзвичайних проблем, на той період я 

вже знайшла своє місце в Церкві. Я була 

щасливою дівчиною. Тому я сприймала 

цю подорож як частину свого шляху, як 
ще одну можливість зрости у вірі, 

помолитись за інших та за себе, а також 

подякувати Богу та Пресвятій Діві Марії 

за всі ті дари, які вже встигла отримати 
від Них. 

Перебуваючи в Меджуґор’ї я 

познайомилася з Філкою, місцевим 

перекладачем та гідом, яка брала участь 
у зйомках цієї стрічки. Вона своєю 

чергою познайомила мене зі спільнотою 

«Світло Марії». Я можу направду  

сказати, що вони дійсно є Маріїним 
світлом, і я надзвичайно вдячна 

Богородиці, що зустріла їх. А також я 

була неймовірно вражена тією роботою, 

якою тут займаються францисканці. Що 
ж стосується мене особисто, то 

найбільшим зворушенням для мене став 

момент проходження Хресної дороги на 
горі Крижевац. У цій дорозі я побачила 

весь свій життєвий шлях. Бог відкрив 

мені одну з головних змін, які Він хотів 

би бачити в мені, заради мого власного 
щастя. 

Зрештою, я можу сказати, що 

додому я повернулася багатшою та з 

отриманими відповідями на запитання, 
важливості яких я сама до кінця не 

усвідомлювала, але які були надзвичайно 

потрібними мені. І Бог знав це. Та 

найголовнішим відкриттям, яке я 
зробила для себе, було те, що незалежно 

від офіційного статусу Меджуґор’я, вже 

зараз це місце дало надзвичайно багато 
плодів, позитивні наслідки яких 

спостерігатимемо вічно. І все, що ми 

справді можемо робити, так це дякувати 

Богу за це своїми словами та своєю 
працею. 

Саломея, Литва 



10-15.04  Семінар посту, молитви, мовчання для групи з України 

4.05-7.05  4-ий міжнародний семінар для лікарів та медичних 

працівників 

9.06-12.06 5-те міжнародне паломництво для людей з особливими 

потребами (Проживання та харчування в Меджуґор'є для людини з 

особливими потребами та його опікуна є дарунком меджуґорської парафії, 

а отже -  БЕЗКОШТОВНО). 

4.07-8.07  21-й міжнародний семінар для священників 

1.08-6.08   27-й міжнародний фестиваль молоді 

9.11-12.11 17-ий міжнародний семінар для подружніх пар 

 

Увага! 

У зв’язку із зустріччю Папи Франциска з молоддю в Кракові фестиваль 

оді в Меджуґор'є «МЛАДІФЕСТ 2016» розпочнеться на день пізніше: 

1.08.2016., а закінчиться, як завжди 5.08.2016. 

 

Більш детальну іформацію, а також  програми семінарів  Ви можете 

знайти на нашій веб-сторінці: www.svetlomariino.com. 

Контакти координаторів з Вашої країни знайдете на ст. 16. 
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Міжнародні семінари у Меджуґорії в 2016 році: 
 

Дорогі наші друзі! Запрошуємо вас взяти участь у міжнародних семінарах   

і зустрічах, які відбудуться в Меджуґор'ї у 2016 році.  

Запрошуємо на Меджугорські молитовні зустрічі : 

23.04. 6.Меджугорская молитовна зустріч в Турзовці, Словаччина 

(організовується  поїздка на цю зустріч з України. Більш детальна інформація на: http://

medjugorje.com.ua/news/1754-vi-medzhugorska-molytovna-zustrich-v-m.-tuzovka-slovachchyna-22-24-

kvitnya.html); 

 

13.05. Меджугорская молитовна зустріч у Вільнюсі, Литва.  

 

Пряма трансляція молитовних зустрічей з перекладом 

 на російську мову буде доступна на нашій веб-сторінці:  

www.svetlomariino.com\uk 

http://svetlomariino.com/sendy/l/nMK6uFJSJOyMt2U84ltAdw/IPmV3kww0ZfRtrs763Y3EVSA/Zy63H6b1YWcADRpMFI92EA
http://svetlomariino.com/sendy/l/nUDMj892S5Z763CCc6QjgW892QwA/fnbudirvTJh0Um84X2IyQQ/yuN7PajOkm0ECLI23763cnWQ
http://svetlomariino.com/sendy/l/nMK6uFJSJOyMt2U84ltAdw/voWKyeY62eD5sOv2Q3b36w/Zy63H6b1YWcADRpMFI92EA
http://svetlomariino.com/sendy/l/nMK6uFJSJOyMt2U84ltAdw/voWKyeY62eD5sOv2Q3b36w/Zy63H6b1YWcADRpMFI92EA
http://svetlomariino.com/sendy/l/nMK6uFJSJOyMt2U84ltAdw/1p2hm1pSiyh5rTZ2HMdv5Q/Zy63H6b1YWcADRpMFI92EA
http://svetlomariino.com/sendy/l/nMK6uFJSJOyMt2U84ltAdw/1p2hm1pSiyh5rTZ2HMdv5Q/Zy63H6b1YWcADRpMFI92EA
http://svetlomariino.com/sendy/l/nMK6uFJSJOyMt2U84ltAdw/1p2hm1pSiyh5rTZ2HMdv5Q/Zy63H6b1YWcADRpMFI92EA
http://svetlomariino.com/sendy/l/nMK6uFJSJOyMt2U84ltAdw/1p2hm1pSiyh5rTZ2HMdv5Q/Zy63H6b1YWcADRpMFI92EA
http://svetlomariino.com/sendy/l/nMK6uFJSJOyMt2U84ltAdw/1p2hm1pSiyh5rTZ2HMdv5Q/Zy63H6b1YWcADRpMFI92EA
http://svetlomariino.com/sendy/l/nUDMj892S5Z763CCc6QjgW892QwA/ht4ax8Qil0763qSjto6LytHw/yuN7PajOkm0ECLI23763cnWQ
http://svetlomariino.com/sendy/l/nMK6uFJSJOyMt2U84ltAdw/DxzbZ763BmVFbdP9vFEJFC5g/Zy63H6b1YWcADRpMFI92EA
http://svetlomariino.com/sendy/l/nUDMj892S5Z763CCc6QjgW892QwA/9c4HV2RBqU7n4gIVT49X3A/yuN7PajOkm0ECLI23763cnWQ
http://svetlomariino.com/sendy/l/nMK6uFJSJOyMt2U84ltAdw/124QGvtvx8929VqFoHUx892zdw/Zy63H6b1YWcADRpMFI92EA
http://www.svetlomariino.com
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«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 

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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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! 

 
CM 

Інтернет-сторінки про Меджуґор’є:

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 

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 

Людмила Василиади 

моб. +79 63 965 1038 

vas-l@mail.ru  

Інформаційний центр 
Меджуґор’я в Україні 

тел. моб.: +380 96 86 54 514 

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 

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 
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