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"Дорогі діти! Це благодатний час, час 

милосердя для кожного з вас. Дітоньки, не 

дозвольте, щоб вітер ненависті та немиру 

панував у вас і навколо вас. Ви, дітоньки, 

покликані бути любов’ю і молитвою. 

Диявол хоче немиру й непорядку, але ви, 

дітоньки, будьте радістю воскреслого 

Ісуса, Який помер і воскрес за кожного з 

вас. Він переміг смерть, щоб вам дати 

життя, вічне життя. Тому, дітоньки, 

свідчіть і гордіться тим, що ви в Ньому 

воскресли. Дякую вам, що відповіли на Мій 

заклик".

Послання Богородиці, Цариці миру,
25 квітня 2019 року
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На весіллі в Кані Галілейській Марія першою 
помітила, чого бракує, і ввійшла в становище гостей 
настільки, що переконала Сина «змінити» Божий 
план. Ісус на Її прохання відповідає: «Не прийшла ще 
година Моя!» — і все ж здійснює перше чудо.

Марія ж відходить вбік і залишає славу Ісусові. 
Пресвята Марія не робить чуда, але схиляє Сина 
поглянути на наші потреби з милосердям — навіть 
якщо ми того не заслуговуємо, навіть якщо волею 
Божою не передбачалося удостоїти нас такої 
благодаті.

Даруючи нам за Матір Пресвяту Діву, Ісус напов-
нює Її милосердне материнське серце, щоб Вона 
завжди мала співчуття до страждань Своїх дітей. Ді-
ва Марія обрана стати засобом милосердя через те, 
що жила у вірі. Не у вірі просвітлення, але у такій 
вірі, що охоплювала Її всю, Її волю та любов до Бога.

У Своєму гімні величання Марія ликує: «І милість 
Його з роду в рід на тих, хто боїться Його!» (Лк. 1,50). 
Вона пережила силу, усемогутність і глибину Божо-
го милосердя та хоче й нам допомогти відчути 
переображаючу силу Самого Бога.

Усі ми потребуємо Божого милосердя, оскільки 
всі поранені гріхом — своїм власним або гріхом 
наших ближніх. Особливим чином Він дарував нам 
силу Свого милосердя в Таїнстві святої Сповіді. 
Свята Сповідь — це єдине місце на світі, де  можу 
відчути Бога милосердя, любові й доброти. Можу 
відчути Бога, Який мене не осуджує, але йде до 
самої смерті на хресті, на якому являє, що готовий 
зробити для мене все, щоб я міг пережити досвід 
звільнення від гніту гріха, зцілення та свободу.

Бог бачить те, чого я не бачу. Він бачить, чим я 
можу стати і бути силою Його милості, силою Його 
воскресіння.  Багато хто думає, що питання Божого 
милосердя релятивізує людську гріховність, 
залишає людину такою, якою є, ставить під сумнів 
Божу справедливість. Але Боже милосердя закликає 
до покаяння, до навернення. Справедливість лікує 

ЦЕ ЧАС МИЛОСЕРДЯ
ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ ВАС

Даруючи світу Сина Божого, Пресвята Діва 
Марія приносить Милосердя, оскільки через 
Неї Бог дарує Милосердя з покоління в поко-
ління. Так, Ісус поступається Марії, щоб че-
рез Неї здійснити справу милосердя вже в 
першому Його публічному чуді.
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о.Любо Куртович, OFM

від гордині, бо, порівнюючи себе з Божою правдою, 
бачимо, наскільки вбогими ми є, і стаємо смирен-
нішими. А Боже милосердя не дозволяє затриматися 
у фальшивому смиренні. Що це за фальшиве сми-
рення? У фальшивому смиренні людина змирю-
ється сама з собою, зі своїм гріховним станом, 
кажучи: «Я така і не можу помінятися. Нема мені 
порятунку, я занадто грішна і не можу по-іншому». 
Фальшиве смирення — це зовнішнє шкодування 
себе. У фальшивому смиренні людина залишається 
замкнутою на собі. 

Бог же не бажає фальшивого спокою нашого себе-
любства, але кличе до неспокою навернення, який 
веде до істинного миру. А істинний мир приходить 
від навернення: він у тому, щоб виходити за межі 
себе й приходити до Бога, Який у Своєму милосерді 
завжди виступає за межі Себе й приходить до нас.

Боже милосердя дивовижне тим, що воно дає 
завжди більше, чим більший гріх. Це не заклик 
грішити, але заклик відкритися Божому милосердю, 
яке прощає набагато більше, ніж ми можемо 
згрішити.

Просімо Марію, Матір милосердя, щоб Вона 
вимолила нам досвід щедрої Божої милості.

МОЛИТВА ПОСВЯТИ MАТЕРІ ЛЮБОВІ, 
ДОБРОТИ І МИЛОСЕРДЯ 

О Мати моя, Мати доброти, любові й милосердя!
Я безмежно люблю Тебе й віддаю себе Тобі. Своєю 

добротою, любов’ю та милосердям спаси мене.
Я хочу бути Твоїм. Я люблю Тебе безмірно та прошу, 

щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю Тебе, о 
Мати доброти: дай мені Своєї доброти, щоб через 

неї я досягнув Раю. Прошу Тебе: задля Твоєї 
нескінченної любові подай мені милість любити 
кожного так, як Ти любила Ісуса Христа. Прошу 

також про милість любити Тебе. Я цілковито 
віддаю себе Тобі та прошу, щоб Ти була зі мною на 

кожному моєму кроці, бо Ти є благодаті повна.
Не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом 

доведеться їх утратити, то прошу Тебе:
поверни їх мені! Амінь.

Молитва, продиктована Богородицею
Єлені Василь 19.04.1983 р.
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Будьте
любов'ю і молитвою
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Ми знаходимося в Пасхальному часі, часі благодаті та 
милосердя. Ми радіємо Божій перемозі. У всіх костьолах звучить 

вигук: «Христос воскрес!» Цариця миру, проте, звертає нашу 
увагу на те, щоб ми  не дозволили вітру ненависті та немиру 
запанувати в нас і навколо нас, а також на те, що диявол хоче 
немиру й непорядку. Для нас добре знати, що відбувається, 

звідки походить зло, і назвати його на ім‘я. Деколи зло буває 
дуже гучним. Любов – тиха, вона не шумить, але це не означає, 

що її немає. Любов сильніша від усього зла. Доказом тому 
служить Воскресіння Ісуса. Діва Марія зосереджує наш погляд 

на цьому.

«Ви, дітоньки, покликані бути 
любов’ю та молитвою». І сьогодні 
таким чином Вона вчить нас не 
занурюватися в глибини наших 
проблем, а просто віддати їх Богові. 
Більше довіряти Йому.

Господь Ісус сказав святій 
Фаустині: «Якщо душа наповнена 
жаром чистої любові до Мене, то всі 
труднощі зникають, як мла під 
промінням сонця, і таку душу 
бояться зачепити, а всі противники 
бояться доступитися до неї, бо 
відчувають, що ця душа сильніша від 
усього світу».

У світлі цих слів ми можемо уявити 
собі життя Ісуса і Марії, а також 
свідчення безлічі святих, які слідують 
за ними. Незважаючи на всі труднощі 
й спокуси, завжди незмінним 
залишається одне: молитвою і 
любов'ю перемагаємо навіть те, що 
по-людськи здається нам 

неможливим. Ми стільки разів чуємо 
в посланнях Цариці миру, що вічне 
життя на небесах досягається 
молитвою і любов'ю.

«...Моліться і любіть, дорогі діти! 
Любов'ю можете зробити й те, що, 
думаєте, є неможливим ... Знаю, що 
вам важко, бо навколо себе бачите 
все більше темряви. Діти мої, її 
потрібно розбити молитвою і 
любов’ю. Той, хто молиться і 
любить, не боїться, він має надію і 
милосердну любов, бачить світло і 
бачить Мого Сина... Моє 
материнське серце хоче, щоб ви, 
апостоли моєї любові, були малими 
світлами світу, світячи там, де хоче 
запанувати темрява; щоб своєю 
молитвою і любов’ю вказували 
правильний шлях, щоб рятували 
душі... Молитвою та вашою любов’ю 
світ стане на кращий шлях, і любов 
запанує у світі... Будьте молитвою й 
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любов’ю для всіх тих, котрі далеко 
від Бога та Його любові... Любов'ю ви 
досягнете всього й навіть того, що, 
на вашу думку, є неможливим... 
Тільки любов’ю та молитвою, 
дітоньки, можете прожити цей час, 
даний вам для навернення».

Діва Марія закликає нас молитися 
за дар Божої любові. Коли в нас є 
Божа любов, у нас є все.

Апостол Павло підсумовує в гімні 
любові, у Посланні до Корінтян: 
«Тепер же зостаються: віра, надія, 
любов – цих троє; але найбільша з 
них –  любов».

Візіонерка Марія на питання, яке 
послання Діви Марії є 
найкрасивішим, одного разу 
відповіла: «Даю тобі Свою любов, 
щоб ти передавала її іншим!» Але це 
також і найважче. «Пережити красу 
любові Діви Марії й знати, що ця 
любов – дар, це те найпрекрасніше 
житті. Але коли я стараюся 
любити інших і дарувати їм цю 
любов, це так важко, що мені часто 
соромно за свою недостатню любов у 
порівнянні з материнською любов‘ю 
Богородиці. 

Кожен день я молюся про те, щоб 
усе більше й більше відкриватися 
любові Марії та щоб я могла 
передавати її кожній людині. Молюся 
за те, щоб інші могли відчути цю 
любов і поширювати її далі».

Нехай Діва Марія надихне
нас для Божої любові!
Поєднані  в молитві
з Нею, ми можемо
зупинити зло.
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Молитва:
Небесний Отче,

дякуємо Тобі за те,

що можемо досвідчувати 

Твою любов і завдяки 

явлінням Марії.

Дякую за всіх,

хто відкрив свої серця

за Її заступництвом

і почав любити та 

молитися. І сьогодні, 

з'єднані з Нею

в молитві, ми просимо: 

дай нам Свою любов.

Нехай Твоя любов

і милосердя діють

та воскрешають

від смерті там,

де панує вітер ненависті 

й немиру. Нехай Твоя 

любов переможе.

Амінь.
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ВоскресЛий
Послання на тему

25.4.2018

“Нехай Воскреслий дасть вам сили, щоб 

у випробуваннях життя ви були завжди 

сильними й у молитві віддані та 

витривалі, бо Ісус вас Своїми ранами спас і 

воскресінням дав нове життя”.

 

25.8.2008

“Ви будьте тими, які будуть навертася 

і своїм життям свідчити, любити, 

прощати та приносити радість 

Воскреслого в цей світ, у якому помер Мій 

Син і де люди не відчувають потреби, щоб 

шукати й відкривати Його у своєму 

житті”.

25.3.2009

“У цей весняний час, коли все 

прокидається від зимового сну, пробудіть і 

ви ваші душі молитвою, щоб вони були 

готові прийняти світло Воскреслого 

Ісуса”.

25.10.2011

“Дивлюсь на вас і не бачу радості у 

ваших серцях. Сьогодні хочу дати вам 

радість Воскреслого, щоб Він провадив вас 

й огорнув Своєю любов’ю та ніжністю”. 
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Перша субота місяця
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Наша наступна
молитовна зустріч
відбудеться в суботу, 04.05.2019.

В цьому місяці будемо молитися
в намірах Богородиці



Славко Барбарич, OFM

ХРЕСНА ДОРОГА В ДЕНЬ ПОСТУ
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ОДИНАДЦЯТА СТАЦІЯ:

Ісусе, Тебе прибивають до хреста

- Поклоняємося Тобі, Христе, і благословимо Тебе!

- Бо Ти Своїм святим хрестом урятував увесь світ!

Близький кінець Твоєї муки, але попереду найтяжчі хвилини. Вирок 

Твій гласив: смерть на хресті — і прибиття до хреста. Жодному серцю не 

пізнати всього болю, що Ти витерпів, коли солдати, які несли службу, 

прибивали Тобі руки й ноги цвяхами до дерева хреста. І в цю страшну 

хвилину Ти приніс Себе в жертву з любов’ю за всіх нас і за весь світ, щоб 

силою Твоїх страстей Отець визволив його від насилля й убивства, — і тим 

уподібнився до всіх жертв насилля в цім світі. І ту страшну хвилину Ти 

використав, аби знову віддати Своє життя з любов’ю за нас. Дякую тобі, 

Ісусе мій, розп’ятий Спасителю.

Віддаю Тобі цей день посту й молитви за всіх, хто калічить та насилує 

інших, коли, використовуючи своє становище, владу й гроші, розпинає їх 

на всіляких хрестах, де, мучачись, переживаючи образу й ненависть, вони 

готові мстити й відповідати злом на зло. Прошу й пощу за всіх, хто силою 

посягає на інших, щоб вони усвідомили свій гріх та гріховну поведінку; за 

всіх, хто своїми діями спричиняв і спричиняє конфлікти в сім’ї, у Церкві та 

у світі; за всіх, хто розпалює війни й сіє воєнні розорення; за всіх, хто чинив 

насилля над дітьми, хворими, незаможними, невинними й немічними. 

Даруй їм милість визнати своє деструктивну поведінку, звернутися до 

Тебе, Бога миру, любові й прощення, і стати тими, хто творить мир.

Віддаю Тобі цей день посту й молитви також за всіх жертв домашнього 

насилля, за жертв насилля в Церкві та у світі, аби всі потерпілі від нього 

простили, зцілилися й могли простягнути руку примирення тим, хто 

якимось чином заподіяв їм зло. 

Нехай припиняться удари ненависті, заздрості, ревності, зловтіхи, 

якими ми так легко прибиваємо інших до хреста!

(Продовженння. Початок в попередньому номері)
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Нехай припиняться заздрість, гординя, гнів, лінь і все інше зло.

Силою Свого духа лагідності й миру зупини, Ісусе, будь-яке насилля, 

щоб Твоє Царство любові й миру могло досягти всіх людей.

Зупини всілякий заклик і спробу до війни — нехай не буде війн, нехай 

усіх людей досягне Твоє Царство. 

Віддаю Тобі цей піст і молитву також за всіх, хто перебуває в спокусі 

здійснити насилля над своїм або чиїмсь життям. Зроби їх здатними всім 

серцем, усією душею служити Тобі — єдиному й благому, справедливому 

й правдивому — та одне одному з любов’ю. 

(Віддай Господеві в тиші насилля, яке тобі заподіяли інші, і те, що ти 

завдав іншим; молися, прости про прощення, аби в кожному серці 

настав мир!)

Отче наш… Радуйся, Маріє… Слава Отцю…

- Помилуй нас, Господи!

- Помилуй нас!

Діво дів преславна!

Не будь до мене суворою,

Дозволь мені ридати з тобою.

Свята Мати, почуй мене,

У серце впиши мені рани

Спасителя Ісуса.

ДВАНАДЦЯТА СТАЦІЯ:

Ісусе, Ти вмираєш на хресті

- Поклоняємося Тобі, Христе, і благословимо Тебе!

- Бо Ти Своїм святим хрестом урятував увесь світ!

Ісусе, Агнче Божий, повішений на хресті, розп’ятий. Яви мені Свою 

любов, яка привела Тебе до цієї хвилини, коли Своє життя Ти віддаєш за 

Моє спасіння, щоб і я відгукнувся любов’ю, щоб Твоя любов не 

залишилася нерозділеною. Тебе, умираючого Господа, молю найперше 

про любов, тому що без неї я не вмію ввійти в таємницю Твоїх страстей і 

смерті. Нехай мою душу, серце й усю сутність перемінить цей образ: Син 

Божий — розп’ятий за мене поміж двома розбійниками, закривавлений, 
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у муках, осміяний, зганьблений, цілковито принижений — із останніх 

сил, у задусі вимовляє слова молитви, кличе Отця, молить про прощення, 

доручає Матір учневі й учня — Матері та, скрикнувши голосно до Отця, 

помирає! 

(Зупинися, замовкни, залишися в мовчанні. Перед величчю того, що 

відбувається, слова безсилі. Співпереживай, будь тут із Марією, Яка 

супроводжує й переживає все материнською любов’ю! Відтак молися!)

Віддаю Тебе, померлий мій Спасителю, цей день посту й молитви, 

щоб любов відкрила мені очі, аби я бачив, і слух, аби чув усе, що 

відбулося цієї хвилини. Нехай відгукнуться зараз у моїм серці Твій біль, 

Твоя молитва, Твоє слово прощення, і нехай переображують моє життя. 

Нехай помре в мені все, що стоїть на моєму шляху до цілковитого 

віддання себе волі Отця. Відрікаюся від гріха й усілякого зла. Ти ж 

визволи мене силою посту й молитви через Свою жертву, щоб я вмів 

віддавати себе разом із Тобою ради спасіння свого й спасіння цього світу. 

Дай внутрішню силу всім, хто розп’ятий зараз через те, що віддав себе 

силам зла, аби вони стали вільними; дай силу й тим, хто розп’ятий через 

несправедливість, жадібність, деспотичність і марнославство інших, які 

ненавидять і розпинають своїм беззаконням усе довкіл. Нехай згине зло й 

воскресне добро, нехай щезнуть усі сум’яття й народиться мир, нехай 

зникне безвихідь і народиться надія. Нехай обернеться все на благо.

(Віддай у тиші все те в собі, про що знаєш, що воно повинно піти з 

твоїх слів та дій; віддай Господеві тих, кого розпинав сам і хто 

розпинав тебе, та молися про силу прощення! Проси про вмираючих та 

про всіх, хто не може пробачити тим, хто навмисно чи ненавмисно 

когось убив з їхніх близьких, і про тих, хто вбивав ще не народжених 

дітей або був співучасником їхнього вбивства!) 

Отче наш… Радуйся, Маріє… Слава Отцю…

- Помилуй нас, Господи!

- Помилуй нас!

Нехай мене ранять ударами,

Дай мені випити від Хреста

І крові Сина.

Свята Мати, почуй мене,

У серце впиши мені рани

Спасителя Ісуса.
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ТРИНАДЦЯТА СТАЦІЯ:

Ісусе, Тебе зняли з хреста й передали на руки Матері

- Поклоняємося Тобі, Христе, і благословимо Тебе!

- Бо Ти Своїм святим хрестом урятував увесь світ!

Маріє, скорбна Мати, коли в Благовіщенні Ти відповіла Богові: 

«Нехай зі Мною станеться по Твоєму слову!», — Ти й помислити не могла 

про все, що вміщала Твоя згода, але й цієї хвилі в серці, у глибині Своєї 

скорботи, Ти повторила: «Отче, нехай зі Мною станеться по Твоєму сло-

ву!» Хто може осягнути біль материнського серця, що безсило глядить на 

муки, розп’яття, Сина, витягнутого на хресті, та Його смерть?! Ти ж пере-

жила, витерпіла все це, не припиняла любити, не могла не молитися з 

Ним і не прощати, коли Він прощав і молив Отця про прощення для них. 

Дякую Тобі, Маріє, за Твою любов та скорботу із Сином Твоїм Ісусом 

заради нас. У болях ти стала нашою Матір’ю, у досвіді скорботи й болю 

Ти стала Матір’ю й потіхою всім стражденним, потіхою для тих, хто в 

скорботі, надією тим, хто втратив надію. Ти навчилася страждати — і 

розумієш наші муки. Дякую Тобі.

У прагненні жити Твоїм посланням віддаю сьогодні цей день посту й 

молитви за себе, аби звільнитися від усього, що стоїть у мене на шляху, 

задля того, аби цілковито посвятити себе Тобі й бути безроздільно Твоїм. 

Посвячую Тобі своє минуле, теперішнє й майбутнє, щоб Ти допомагала 

мені залишатися вірним. Посвячую всі сім’ї, батьків із дітьми, усіх удів, 

сиріт, молодь, усю Церкву й світ.

Віддаю цей піст і молитву у всіх Твоїх намірах і заради тріумфу Твого 

Непорочного Серця. 

(Говори в тиші з Божою Матір’ю про себе, свої задуми, тягарі, 

розчарування, проблеми, як розмовляють із матір’ю!)  

Отче наш… Радуйся, Маріє… Слава Отцю…

- Помилуй нас, Господи!

- Помилуй нас!

Нехай не згорю у вогні й полум’ї,

Тобою, Діво, буду захищений

У день Страшного суду.

Свята Мати, почуй мене,

У серце впиши мені рани

Спасителя Ісуса.
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ЧОТИРНАДЦЯТА СТАЦІЯ:

Ісусе, Тебе кладуть до гробу

- Поклоняємося Тобі, Христе, і благословимо Тебе!

- Бо Ти Своїм святим хрестом урятував увесь світ!

Маріє, ти залишилася майже одна на Голгофі. Тільки декілька 

найвірніших подруг та друзів були поруч і розділяли Твій біль. Тепер 

вони допомагають покласти Твого Сина до гробу, якого віддав Ісусові 

один із друзів. Несучи Його до гробу, Ти, напевне, згадувала все, що Він 

говорив і робив, усю доброту Його та любов, і в ті моменти Твоє серце 

боліло ще сильніше. Мабуть, Ти дивувалася, як можуть бути люди 

такими, і все ж розчарування не ввійшло до Тебе в душу. Дякую Тобі за 

Твою любов, яка виявилася сильнішою від натиску ненависті, за віру, що 

була міцнішою, аніж недовіра Богові, яка все те допустила, і за надію, яка 

не згасла навіть тоді, коли до гробу привалювали камінь, котрий 

остаточно відділив Твого Сина від світла дня та світу живих.

Разом із Тобою хочу ще раз подякувати зараз Твоєму Синові за прихід 

на цю стражденну землю, за перебування посеред нас, грішних, і за все 

те, за що інші не дякували. 

Віддаю цей день посту й молитви за те, щоб уміти у всьому відкривати 

й виконувати Отчу волю й одного разу мирно прийняти смерть із 

очікуванням нового життя. Віддаю піст і молитву також за всіх, хто 

збився з правильного шляху, ходить дорогами зла й не замислюється про 

кінець, за всіх, хто не вірить у перемогу над смертю й бачить закінчення 

життя у хвилину смерті, та за всіх, хто не вірить у життя вічне й не 

готується серйозно до моменту переходу з цього світу.

(Посвяти хвилину своєї смерті Ісусові через Марію, проси про мирну й 

гідну кончину, про тих, хто буде поруч із тобою в цей момент, а також 

про тих, хто помирає зараз!) 

Отче наш… Радуйся, Маріє… Слава Отцю…

- Помилуй нас, Господи!

- Помилуй нас!

Коли тіло помре моє,

Даруй моїй душі

Райську славу. 

Свята Мати, почуй мене,

У серце впиши мені рани

Спасителя Ісуса.
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Урсула Херберг із 
Німеччини в 2009 р. зцілилася 
в Меджуґор’ї від раку під-
шлункової залози. «Мені 52 
роки, я заміжня, маю вісьмох 
дітей, двоє з яких на небі. Три 
мої доньки одружені, і я 
щаслива бабуся сімох онуків. 
Хочу розказати, що зробив 
для мене Бог».

Усе почалося в серпні 2008 
року. У мене постійно була 
підвищена температура, 
слабкість така, що я могла 
пересуватися тільки від 
вітальні до кухні, після чого 
мені потрібно було довго 
відпочивати, аби прийти до 
тями. Шістнадцять днів я 
пролежала в лікарні, де мені 
провели багато обстежень й 
нічого не встановили. На 
якийсь час мені стало трохи 
легше, але навесні 2009 р. все 
почалося заново: підвищена 
температура, слабкість і нові 
численні обстеження. Одна з 
комп’ютерних томографій 
виявила пухлину в підшлун-
ковій залозі. Мені було дуже 
страшно, оскільки 90 від-
сотків пацієнтів з таким 
діагнозом помирають протя-
гом року, а багато хто 
протягом трьох місяців. 
Тиждень я була цілковито 
пригнічена й стривожена, як 
зустріне цю звістку моя сім’я. 
Відтак змирилася й навіть 
знову відчула втрачену 
радість. Я просила про Божу 
допомогу й захист для своєї 
коханої сім’ї. Того, що мене 
чекає, не боялася більше 
аніскільки. Бог давав мені 
немало сили, аби переносити 
все це. Із повною довірою й 
від усього серця я могла 
сказати: «Боже, нехай буде 
воля Твоя! Ісусе, довіряю 

Тобі». Я була цілком 
упевнена, що Ісус буде зі 
мною й допоможе мені, якщо 
доведеться проходити 
опромінення чи якщо будуть 
сильні болі. Багато близьких 
людей, моя сім’я, друзі й 
люди, що моляться, були 
поруч. Їм я вдячна всім 
серцем, але найбільша 
подяка – Божій Матері. Якщо 
я повинна вже померти, 
думала, то можу сказати 
Богові, що й до цього я 
цілковито готова. Я хотіла 
лише виконати Його волю. 
На мене чекають Його мир і 
Його слава, і до цього я 
готувалася з великою 
вдячністю. Але в Бога був 
інший задум. 

Відстрочене обстеження
7 травня 2009 р. я знову 

поїхала на обстеження до 
лікарні. Необхідно було 
пройти одне обстеження, при 
якому треба ковтати трубку 
для пункції пухлини. Але до 
обстеження не дійшло, 
позаяк за три дні до цього в 
мене були деякі інші проце-
дури й після них залишилося 
травмованим горло. Лікар 
призначив нове обстеження 
через тиждень, коли пройде 
горло. Це повинно було бути 
14 травня. Але мій чоловік і я 
вже давно планували поїздку 
до Меджуґор’я з від’їздом 19 
травня. Я попросила лікаря 
перенести обстеження, доки 
ми не повернемося з від-
пустки. Сказала, що їдемо у 
відпустку, оскільки не зважу-
валася сказати, що ми летимо 
до Меджуґор’я. Лікар почав 
пояснювати, наскільки є 
серйозною хвороба та які мої 
перспективи, і не радив їхати 
в жодному разі, не дозволяв, 
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Я хотіла тільки
виконати Божу волю

Свідчення



хворобу. Я й так уже 
прийняла її, але тепер 
просила сили, аби зуміти її 
витерпіти. Водночас я 
просила й про зцілення тіла, 
та саме водночас. Фізичне 
зцілення не було для мене 
найважливішим. 

Пухлина щезла
Після того, як шість днів 

мені було дуже погано, 26 
травня у мене з чоловіком 
вийшло повільно піднятися 
на гору об’явлень. Додому з 
паломництва я повернулася з 
новими силами. Бога я 
«привезла» із собою. Удома 
ми з чоловіком разом зі всією 
сім’єю відсвяткували свято 
П’ятдесятниці. 2 червня наш 
настоятель здійснив наді 
мною єлеопомазання, що 
було для мене дуже важливо, 
а 3 червня мене поклали в 
лікарню. Я була доволі 
схвильована, позаяк це не 
дрібниця. Коли лікар провів 
обстеження – ендоскопічне 
ультразвукове з пункцією 
пухлини – то більше її не 
знайшов. Вірте чи ні, але моєї 
пухлини більше не було! 
Коли я отямилася від наркозу 
й лікар сказав, що пухлини 
немає, нічого немає, – я не 
могла цього збагнути. 
Думала, напевне, він 
недостатньо добре дивився, 
що пропустив її. Мій батько 
помер від раку підшлункової 
залози, тому я турбувалася, 
що лікар, можливо, чогось 
недобачив. Лікар провів ще 
одне обстеження – 
контрастний ультразвук – і 
нічого не було. Пухлини 
більше не було. Я була знову 
здоровою, але знадобилося 
багато часу, аби все це 
усвідомити. Я вдячна нашій 
Матері Божій і нашому 
милосердному Ісусові.    

(Урсула Херберг, Німеччина) 17

але мені аж до скрути треба 
було до Меджуґор’я. Це була 
друга поїздка туди. Я сказала 
лікареві, що ця відпустка 
вкрай важлива для мене, бо 
якщо доведеться довго 
лежати в лікарні, спогади про 
відпустку додадуть мені 
сили. Якщо ж я помру, то 
хочу до того принаймні 
пережити щось хороше зі 
своїм чоловіком. Лікар 
запевнював мене, що я 
однаково не буду спокійною, 
буду весь час думати про 
пухлину… Урешті я запитала 
його, що б він зробив на 
моєму місці як хворий, а не 
як лікар. Він, недовго 
думаючи, сказав тоді 
відсвяткувати із сім’єю ще й 
П’ятдесятницю та приходити 
в лікарню 3 червня.

Я сильно відчувала 
присутність Ісуса

Так що мій чоловік і я 
поїхали з групою паломників 
до Меджуґор’я. У Меджуґор’ї 
ми опинилися вночі 20 
травня. Мені було дуже 
погано. У мене вперше 
з’явилися сильні болі. Я 
сумнівалася, чи правильне 
насправді рішення прийняла. 
Поїздка була доволі 
напруженою. Щоранку я 
ходила на Святу Месу, а 
ввечері на вечірню програму. 
На це я була здатна. На 
Кріжевац і на гору Об’явлень 
у мене не було сили, туди я 
не могла піти, і мені цього 
дуже не вистачало. Усе ж я 
була дуже вдячна, що взагалі 
можу знаходитися тут. Я 
сильно відчувала присутність 
Ісуса, особливо в часі 
Причастя, поклоніння 
Святим Дарам і молитви за 
зцілення. Кожного вечора я 
просила Бога мене зцілити, 
але думала найперше про 
свою душу: я просила про 
милість, аби зуміти виконати 
Його волю та прийняти свою 

Світло Марії    2019 / 05



18

МЕДЖУҐОР’Є 2019

ДНІ ДУХОВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Дорогі друзі! Запрошуємо вас взяти участь у 

міжнародних днях духовної віднови,

які пройдуть в Меджуґор'є в 2019 році.

29.05. – 1.06.2019  7-і Міжнародні дні духовної віднови 

    присвячені захисту життя 

08.07. – 13.07.2019 24-і Міжнародні дні духовної віднови

    для священиків 

06.11. – 09.11.2019  20-і Міжнародні дні духовної віднови 

    для подружніх пар 

Офіційний інформаційний центр Меджуґор’я в  Україні

+38 097 6795 222, +38 050 6795 222

е-mail: info@medjugorje.com.ua

Більш детальну інформацію Ви зможете знайти

на наших веб-сторінках:

www.svetlomariino.com 

www.medjugorje.com.ua
Запрошуємо Вас!

Оголошення



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.

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

“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)

СВІТЛО МАРІЇ
Приносити Ісуса – світло Марії 

Якщо ви хочете приєднатись до нас в молитві
або отримувати  газету, напишіть нам: gospa3@gmail.com.

Молитовні групи
 
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. 

Газета виходить щомісяця з грудня 2004 року, після 
25-го числа кожного місяця, коли Богородиця дає 
послання. Газета розсилається через інтернет 
російською, словацькою, українською 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.
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