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«Дорогі діти! Хочу діяти через вас, моїх дітей, моїх 

апостолів, щоби вкінці всіх своїх дітей зібрала там, де все 

готово для вашого щастя. Молюся за вас, щоб ділами ви могли 

навертати, бо прийшов час для діл Істини, для мого Сина. Моя 

любов діятиме у вас, вами я послужусь. Довіряйте мені, бо все, 

чого бажаю, бажаю для вашого добра – вічного добра, створеного 

Небесним Отцем. Ви, діти мої, апостоли мої, живете земним 

життям разом із моїми дітьми, які не пізнали любов мого 

Сина, які мене не називають мамою, але не бійтеся свідчити 

про Істину. Якщо ви не боїтеся і хоробро свідчите, Істина буде 

чудесно перемагати, але запам’ятайте: в любові — сила. Діти 

мої, любов – це покаяння, прощення, молитва, жертва і 

милосердя. Якщо будете вміти любити, ділами будете 

навертати, робитимите можливим, щоб світло мого Сина 

проникало в душі. Дякую вам! Моліться за своїх пастирів. Вони 

належать моєму Сину, Він їх покликав. Моліться, щоб завжди 

мали силу і хоробрість сяяти світлом мого Сина.» 
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МОЛІТЬСЯ І ВІРТЕ В СИЛУ МОЛИТВИ 

(о. Любо Куртович) 

Усі послання Богородиці 
сповнені закликами до молитви. 

Богородиця як Мама знає, що 
тільки молитва зберігає живими 

наші взаємини з Богом. Добре 
пригадати деякі її заклики до 
молитви, щоб оживити і пробудити 

в собі прагнення до молитви, тобто 
прагнення за Богом: «Дорогі діти! 
Сьогодні я закликаю вас усіх до 
молитви. Без молитви, дорогі діти, 
ви не можете відчути ні Бога, ні 
мене, ні благодаті, які вам даю… 

Закликаю вас, нехай ваша молитва 
буде радістю зустрічі з Господом. 
Не можу вас вести доти, доки ви 
самі не відчуєте радість у 
молитві… не можете зрозуміти, 
якою є вартість молитви, поки 
самі не скажете: зараз час для 
молитви, зараз усе інше для мене 
не важливе, зараз для мене не 
важлива жодна особа, окрім Бога.» 

Бажанням Богородиці  є 

оживити наші взаємини з Богом і 
тримати їх живими. Єдине, чого 
Ісус хотів від Своїх учнів, то це 

їхньої віри. Віру потрібно берегти, 

підтримувати і плекати. Віра 
пов’язана з молитвою. Втрата віри 
починається із занедбування 

молитви. Той, хто перестає 
молитися ,  стає  нев іруючою 

людиною. Не в тому значенні, що 
він не визнає Бога, а через те, що 
залишив  прост ір ,  у  якому 

реалізується єдність із Ним. Бог, 
Який не присутній у молитві, стає 
нереальним і  далеким.  Він 

залишається в нашій свідомості як 

ідея чи якесь інше божество. Коли 
немає молитви, тоді Бог більше не 
доторкається до серця і не спонукає 

до дії. 
В с і  в ч и т е л і  д у х о в н о с т і 

погоджуються з тим, що молитва є 

важкою і вимогливою. Отці Церкви 
говорили, що молитва — це 

найбільше мистецтво. Святий Павло 
каже: «Не знаємо, як маємо 
молитися». Молитися вчимося тоді, 

коли молимося. Багато хто не може 
впоратися і здається. Деякі 
залишають молитву після того, як 

......Суть молитви Суть молитви 

полягає у цілковитому полягає у цілковитому 

відданні Богувідданні Богу, , щоб Він щоб Він 

заволодів нами і заволодів нами і 

переобразив наші переобразив наші 

розум і серце, розум і серце, 

очистив наші очі для очистив наші очі для 

правильного погляду правильного погляду 

на всю реальність...на всю реальність...  
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любові з Ісусом і Його Матір'ю. 
Тільки через молитву ми можемо 

залишатися пов’язані з Духом, Який 
пронизує церкву. Християнин, який 

не молиться, не може чути голосу, 
який приходить від Святого Духа. 

П р а в д и в а  х р и с т и я н с ь к а 

молитва завжди відділяє нас від нас 
самих, очищає наш погляд, яким 
будемо бачити неволі світу і 

поширювати свої молитви на всіх 
т и х ,  і з  я к и м и  Г о с п о д ь 
ототожнюється: а це найменші, 

пригноблені, останні, заблукані, 
стражденні. 

Для того, щоб перевірити 
правдивість нашої молитви, добре 
запитати самих себе: чи пронизує 

вона мою повсякденність, мої 
думки і вчинки і чи дивлюся я на 
людей Божими очима. Якщо 

молитва не змінює мене самого, то 
вона не вийшла за межі своєї 
поверховості. Залишилася десь 

ззовні. Якщо я бачу в інших тільки 
їхню тінь і їхні немочі, то не бачу їх 

так, як на них дивиться Господь. 
Суть молитви полягає у цілковитому 
відданні Богу, щоб Він заволодів 

нами і перемінив наші розум і 
серце, очистив наші очі для 
правильного погляду на всю 

реальність. 

намагалися, а потім «побачили», що 
молитва є «зайвою» і безплідною. 

Більшість християн знаходять 
причини, якими виправдовують 

себе у занедбуванні молитви:  
відсутність часу, прискорений темп 
ж и т т я ,  ж и т т є в і  п р о б л е м и , 

неможливість знайти місце миру й 
тиші. Так молитва стає «розкішшю» 
для «богомольців», які «не мають 

жодної іншої роботи». 
Незважаючи на все це, в 

людині залишається бажання і 

необхідність молитви. Знань про 
Бога не досить. Ми повинні 

встановити контакт з Богом. Учні, 
дивлячись на Ісуса, побачили, що 
доти вони ніколи не молилися або 

не знали, що таке молитва. Сам Ісус 
молиться і просить своїх учнів 
молитися разом із Ним. На горі 

Тавор, після Ісусової молитви,  
відкрилося неба й було чути голос 
Отця. У Гетсиманському саду Ісус 

з а к л и к а є  т р ь о х  а п о с т о л і в . 
«Моліться, щоб не ввійти в 
спокусу» (Лк 22, 40). Після 

воскресіння апостоли моляться 
разом із Марією, Матір’ю Ісуса, 

однодушно і витривало, чекаючи 
обіцяного Ісусом Святого Духа. 

Марія від самих початків перебуває 
разом із Церквою в молитві. Через 
молитву ми входимо у єдність 

Молитва: 
 

 Пречиста Діво Маріє, Мамо віри й молитви. Ти була витривалою в 

молитві з апостолами у світлиці тайної Вечері, чекаючи обіцяного Ісусом. 

Все Твоє життя було молитвою і відданістю. Ти все своє життя вклала у 

кілька слів: «Ось я Господня слугиня: нехай зі мною станеться по Твоєму 

слову». Ти залишилася до кінця вірною, витривалою, непохитною, стійкою. 

Спасибі Тобі за те, що сьогодні Ти нас не лишаєш, а бажаєш вести дорогою 

вузькою, але яка веде в життя. Бажаємо навчитися від Тебе молитися. 

Бажаємо молитися разом з Тобою. Навчи нас Своїм материнським 

безгрішним серцем віддавати своє життя і кожен свій день у Божі руки. 

Нехай благодать Божа за Твоїм заступництвом пробудить і оживить у нас 

те, що приспане, і те, що не сповнене життям, яке приходить від Бога. У 

Твої руки віддаємо себе, свої сім’ї, спільноти, Церкву і цілий світ. Амінь. 

| 3 |   
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МОЛІТЬСЯ І ВІРТЕ В СИЛУ МОЛИТВИ 

(Терезія Гажіова) 

Скільки надії у цьому посланні 

знову дає нам Діва Марія. Таке просте 

і водночас таке глибоке —  «Моліться й 

вірте у силу молитви».  

Тут можемо замислитись, якою є 

наша молитва і що вона спричиняє. 

Під час молитви натрапляємо на різні 

труднощі. Інколи є втомливою, і 

використовуємо будь-який привід, щоб 

не молитись. Один учитель молитви 

говорив так: «Неохоче її починаємо і з 

радістю закінчуємо.» Іноді молимося 

задля того щоб мали «відмолене», часом 

белькочемо, ніби язичники, іншим 

разом поводимось як фарисеї. А іноді 

припиняємо молитися, бо Господь не 

дає того, про що просимо, і це 

видається нам марним. Ми слабкі, 

втомлені, розсіяні, не маємо часу… І 

тут приходить Богородиця, хоче нас 

освіжити, пробудити і з радістю нас 

закликає: «Моліться й вірте у силу 

молитви». Цей заклик є девізом до 

сьогоднішніх днів. Марія повторює нам 

Ісусові слова по-материнськи, нагадує те, 

що ми забуваємо.  

У Євангелії повторюються сцени, 

схожі до подій нашого життя. Все є 

можливим для того, хто вірить; не 

бійся, тільки віруй; віра твоя спасла 

тебе. Молитва словами Євангелія, 

пошук Ісусового серця за ними 

посилює нашу віру в Його 

всемогутність. Подібне чуємо і в 

посланнях Марії: «Знову закликаю вас 

до віри. Моє материнське серце хоче, 

щоб ваші серця були відкриті, щоб 

могло їм сказати: віруй! Діти мої, віра 

є тим єдиним, що у життєвих 

труднощах дасть вам силу. Вона 

обновить ваші душі й відкриє шляхи 

надії. Я з вами» (02.10.2008).  

Інколи натхненні Ісусом, добрим 

рішенням «молитись і вірити», 

розбігаємось як Петро по воді, 

засумніваємось і відразу падаємо. 

Ісусовою рукою, яка сьогодні витягує 

нас із води, є Марія. Вона вчить нас 

вірити на колінах. Немає іншого 

способу. Безмежно вірити можемо 
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Молитва: 
 

Дякуємо Тобі, Господи, за стільки благодатей, які даруєш нам через Марію. У Її 

серці відкриваємося для Твоєї любові. Прийди, Божа любове, перемінюй нас, 

наповнюй нас, щоб безперервно відбувалося те, до чого нас кличе Марія, – перемога 

любові. Зміцни нашу волю, віру, витривалість у молитві просити за цей дар. Амінь.  

«Коли мені Діва Марія говорить “Даю 

тобі свою любов”. А найтяжче: “Давай 

мою любов іншим”». Богородиця хоче, 

щоб ми любов’ю здобували людські 

серця для Божого царства. Це важко, 

але не неможливо. Ми покликані 

працювати над собою, знову і знову 

повертатися до того, що триватиме 

вічно і ніколи не зникне, – до любові. 

Приймаємо її у Євхаристії, в молитві, у 

святій сповіді, у Євангелії, в пості, 

роблячи добро. Кожен день для нас — 

це нові виклики, ситуації, люди.  

В одному з останніх послань 

Богородиця каже: «Не дозвольте, щоб 

інші, дивлячись на вас і ваше життя, 

не запрагнули пізнати Мого Сина». Ми 

несемо велику відповідальність. Вона 

не хоче, щоб ми забагато говорили. 

Вона хоче, щоб говорило наше життя, 

щоб ми вчилися говорити своїми 

ділами любові. Марія у своїх посланнях 

просить нас, щоб кожен наш крок був 

віддзеркаленням Божої любові. 

Візіонерка Мір’яна поділилася своїм 

досвідом: «Коли люди запитують мене, 

що є найбільшим бажанням 

Богородиці і яке найважливіше 

послання, відповідаю – любов».  

Молімося щодня за дар Божої 

любові разом із Марією. 

 

Наша наступна  молитовна зустріч відбудеться  

в суботу 6.06.2015  

Цього місяця будемо дякувати                                   

за 34 роки благодаті присутності Цариці миру                 

в Меджуґорії  

та молимося за нові покликання  

тільки тому, про кого знаємо, що 

любить нас. Молитва — це розмова з 

тим, про кого знаєш, що любить тебе, 

— говорить свята Тереза Авільська. 

Марія вчить нас цьому поступово, 

помалу, але витривало і відповідально. 

Щоденно будувати відносини з 

Господом як із найкращим другом.  

Знайти час на молитву всупереч 

усьому, що зупиняє нас, вирішити 

молитись – це велика перемога. Це 

вправляння. Поступово, помалу, 

з'явиться навик і сила віри у молитву. 

Молитись означає вирішити жити з 

Ісусом. Дивитися на повсякденні й 

особливі події з Ісусом. Молитись і 

вірити означає будувати дім на скелі. 

«Відкрийте свої серця, щоб Бог 

наповнив вас своєю любов’ю», — 

закликає Марія, — і тоді буде наше 

свідоцтво сильне, стане радістю для 

інших, переплетене Божою ніжністю. 

Якось у візіонерки Марії Павлович 

запитали, яке послання, на її думку, 

найкраще і найважче. Вона відповіла: 

. . .Молитва словами  

Євангелія,  пошук  

Ісусового серця за ними 

посилює нашу віру . . .  
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ДЕВ’ЯТНИЦЯ ДО 3ДЕВ’ЯТНИЦЯ ДО 344  РІЧНИЦІ ЯВЛІНЬ РІЧНИЦІ ЯВЛІНЬ 

БОГОРОДИЦІ У МЕДЖУБОГОРОДИЦІ У МЕДЖУҐҐОР’Ї ОР’Ї   

ДДорогі друзі, орогі друзі,   

  

запрошуємо вас запрошуємо вас   

до спільної молитвидо спільної молитви——  

  дев'ятниці дев'ятниці   
в подяку Марії за всі ласки, в подяку Марії за всі ласки, 

які ми отримали завдяки Її які ми отримали завдяки Її 

заступництву перед заступництву перед 

Всевишнім.Всевишнім.  

  Молитися Дев'ятницю Молитися Дев'ятницю 

розпочинаємо разом з розпочинаємо разом з 

парафією Меджупарафією Меджуґґор'ї ор'ї   

15 15 червня 201червня 20155  рокуроку. .   

Протягом цієї молитви ми Протягом цієї молитви ми 

всі,хто живе у Меджувсі,хто живе у Меджуґґор'ї, ор'ї, 

разом щоденно будемо разом щоденно будемо 

сходити на гору Подбрдо і в сходити на гору Подбрдо і в 

такий спосіб молитовно такий спосіб молитовно 

єднатися з вами. єднатися з вами.   

 

Дев’Дев’Дев’яяятниця тниця тниця ---   молитва на вервиці молитва на вервиці молитва на вервиці    

в таких наміреннях: в таких наміреннях: в таких наміреннях:  

1 день - молимось за візіонерів  

2 день - молимось за священиків парафії Меджуґор’є  

3 день - молимось за вірних парафії Меджуґор’є  

4 день- молимось за керівництво Церкви 

 5 день - молимось за всіх паломників, які побували у Меджуґор’ї 

 6 день - молимось за всіх паломників, які приїдуть до Меджуґор’я  

7 день- молимось за здійснення усіх планів, які має Бог за 

посередництвом Меджуґор’я 

 8 день - молимось за всі молитовні спільноти та центри світу, 

поєднані з Меджуґор’єм 

 9 день - молимось в наміреннях Цариці миру. 
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ВІРТЕ... 

 

...Моліться і вірте, дітоньки, 

Бог дає вам благодаті, а ви їх 

не бачите. Моліться і побачите  
їх. Нехай ваш день буде 

сповнений молитвою і подякою 
за все, що Бог дає вам… 

 

25.10.2002 

...Сьогодні всіх вас хочу 

закликати, щоб кожен з вас 
вирішив вибрати Рай. Дорога 

важка для тих, які не вирішили 
вибрати Бога. Дорогі діти, 

вирішіть вибрати й вірте, що 

Бог вам пропонує себе у Своїй 
повноті... 

                                 

 25.10.1987 

 

...Діточки, вірте, моліться і 

любіть, і Бог буде близько до 

вас. Обдарує вас усіма 

благодатями, які від Нього 

просите…                                                      

 

25.10.2005 

 

...Дорогі діти! І сьогодні взиваю 

вас до молитви. Діти, вірте, 
що простою молитвою можуть 

творитися чуда. Через вашу 
молитву відкриваєте своє серце 

Богові, а Він творить чуда у 

вашому житті… 
 

                                 25.10.2002 

 

...Діточки, віруйте і моліться, 

щоб Отець примножив вам віру, 

а тоді просіть, що вам 
потрібно. Я  –  з вами. Радію 

вашому наверненню і захищаю 

вас Своїм Материнським 
Покровом… 

 

   25.04.1988 
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 ПОСТІТЬ СЕРЦЕМ на хлібові і дедалі глибше розуміла, чому 
саме хліб. Пізніше я почала розважати 
над водою, особливо на свято Хрещення 
Господнього. Я відчула глибоке бажання 
бути християнкою і ввійти у глибину 
християнства, споглядаючи те, як жили 
перші християни: які вони були сильні у 
вірі і що вони всі витримали за те, що 
дивились на Ісуса. І я почала вчитися 
від них. Мені даровано, і це завжди 

повторюється, що коли в час посту п’ю 
воду, бачу перед собою Хрещення 
Господнє й воду, якою Він хрестився. 
Ця вода посвячена. І щоразу, коли п’ю 
воду, в мені звучить молитва з псалму: 
«Найпаче обмий мене з беззаконня 
мого і від гріха мого очисти мене». Цей 
досвід поглиблюється з хлібом, і щоразу, 
коли розламую хліб, в моєму серці 
звучать слова: «Мій Бог є хліб, що 
ламається і дарується». Отак дні посту 
стають безперервною молитвою! 

Незабутнім є досвід, коли відчула 
як щось особливе ту краплю води, яку 
священик вливає у чашу, змішуючи з 
вином. Ця крапля є для мене викликом і 
закликом, щоб, як вона, я стала малою 
та чистою. Відтоді ще більше прагну 
очищення й чистоти, а серце моє 
повторює: «Обмий мене, очисти, окропи 

мене..!» 

- Що б ви хотіли порадити                   

монашеству?  

- Просто щоб ми були християнами, 
аби за нами можна було пізнати, що ми 
християни. Всі потребуємо чистоти — 
весь народ, — щоб ми очистилися від 
богохульства, від наркотиків, від 
суперечок і сварок, від взаємного 
осудження. З такою поведінкою ніхто 
не може розпізнати іншого як 
християнина. Моїм бажанням є, щоб ми 
оживили піст і досвідчили Бога. Це 
можливо. Бог бажає постійно нас 
очищувати, і ми можемо жити як перші 
християни. Ми, посвячені, маємо бути в 
посвяченому народі знаком любові та 
миру, й так можемо ще краще служити 
народові на Божу славу. Постімо й 
молімося, аби не ввійти у спокусу жити 
лише для себе, але для інших. Я обіцяю 
всім включити їх у мій піст і молитви, і 
я надіюся, що наш Господь зробить так, 
що ми були здатні свідчити про його 
євхаристійну любов і ширити мир.  
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II. ДОСВІД ПОСТУ 
 

2.2 Свідчення (продовження....) 

- Чи ти говорила про зміни у 

ставленні до інших? 

Багато всього змінилося. Неможливо 
все описати словами. Радо би поділилася 
радістю й досвідом Бога з усіма, не 
дивлячись на те, що про мене 
подумають. Та коли я говорю, відчуваю 
певний ризик, але не боюся. З досвіду 
любові до ближніх я передусім пізнала 
власні слабкості. Все стає явним. Коли 
бачу в собі певну слабкість, яку 
критикувала в іншому, тоді мені легше 
простити й далі любити ту людину. Тому 
не можу судити інших і розумію кожну 
слабкість. Усе це благодаті, які отримуєш 
через піст.  

 
- У наш час у спільнотах не 

постять. Як твоя спільнота 

сприйняла твій піст? 

На початку були труднощі й опір, і 
це через те, що думали, буцімто через 
піст мені щось станеться, що захворію, 
та я мала сили зостатися на своєму 
шляху, вірна Богородиці. Я впевнена, що 
то була Божа воля і що Богородиця не 
вимагала б чогось неможливого. Але 
треба бути розважливим. Треба пити 
багато рідини. Мій досвід підтверджує, 
що я якось захищена і що піст узагалі не 
є небезпечним. За час посту в тілі 
з’являється якась легкість, я можу більше 
молитися і  працювати, стаю 
витривалою. Відданістю Богові у дні 
посту долаю все. День посту завжди є 
для мене днем молитви й поклоніння, це 

стало для мене життям. 
К о л и  н е  п о щ у , 
відчуваю важкість тіла, 
не можу йти далі, 
втомлююся.  

- Ти відкрила для 
себе хліб, а чи був 

якийсь досвід із 

водою? 

 Насправді дуже 
довго я ставила акцент 

СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM 



СІМ’ЯМ: ПОГЛЯД ЦЕРКВИ 

кожен шлях до досконалості. Любов 

чогось коштує, мусить мати ціну. 
Вимагає зусиль і насичується  ними. 
Все має свою ціну, чогось вартує. Але 
водночас усе, що нам чогось коштує, 
приносить радість. Прекрасна любов, 
якої необхідно навчитись, яка чогось 
коштує, яка вимагає жертв і 
самовладання, і навіть усепалення, дає 
якесь передчуття неба. Через роки 
зусиль любов переходить до ступеню 
глибини, тиші, спокою та радості і 
приносить просте усвідомлення того, 
що ми разом, хочемо бути разом, 
оскільки нам добре разом. 

І постійно хочемо бути разом, 
назавжди! 

...Думка про небо мала б бути 
радісною, тому що нас чекає виконання 
всього того, чого ми прагнули, як то 
було добре. 

Однак небо слід заслужити тут на 

землі. Ще маємо час! 
...Небо – це не стільки нагорода, як, 

радше, сповнення плану. У логіці 
прекрасної любові наприкінці повинно 
бути небо, бо як інакше любов змогла би 
зберегтися довіку. 

Просто небо, вічне щастя є 
продовженням тієї самої дороги, якою 
тут, на землі, є любов, що сповнена 
чудес і захоплення Божими діями; це 
здійснення Божого плану. Любов не має 

свого закінчення в Бозі, але свій пік — 
апогей любові! 
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Думки були взяті з книги: Rodinám, 
aby boli silné v Bohu… (Сім’ям, щоб були 

сильними у Бозі...), Wanda Póltawska (SALI 
- FOTO, 2010). 

"Те, чого око не бачило й вухо не 

чуло, що на думку людині не спало, 
те наготував Бог тим, що Його 

люблять!" (1 Кор 2,9) 

Чи знаємо ми взагалі щось про небо? 
Історія "прекрасної любові", якій 
Святіший Отець присвятив свій “Лист 
до родин”, має завершитись приходом 
до небес. Це Божа логіка: людина, 
створена з любові, має через любов, яку 
здійснює на землі, через прекрасну 
любов дійти до вічного неба, котре 
обіцяв їй Бог! 

Людська уява тут закінчується, 
оскільки не знає, де і яким є обіцяне 
небо – найбільша таємниця з великих 
таємниць! 

Воно обіцяне. Ісус Христос чітко 
обіцяв його як кінцеву мету земного 
паломництва людини. Для тих, кого 
єднає велика прекрасна любов, небо має 
бути спільним, тому що вони хочуть бути 

разом! 
Небо!? 
...Небо, небеса сповнені, але не тільки 

небеса! Малій Гіацинті Діва Марія у 
Фатімі показала пекло. І це було 
настільки грізне видовище, що маленька 
дівчинка звідтоді робила все, що могла, 
як завгодно умертвлялася, щоби 
врятувати "бідних грішників" від пекла. 
Небо і пекло — два полюси в кінці 
історії, тільки ці дві можливості! 

Святіший Отець у Листі пише, що ми 
будемо відповідати, що нас будуть 
засуджувати наші дії — наша любов, 
добра чи зла, прекрасна або грішна. 

Любов – це дорога, яку Бог визначив 
до неба, хоч не така вже легка, як і 
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СІМСІМСІМ’’’ЯМ, ЩОБ БУЛИ СИЛЬНИМИ У БОЗІЯМ, ЩОБ БУЛИ СИЛЬНИМИ У БОЗІЯМ, ЩОБ БУЛИ СИЛЬНИМИ У БОЗІ... ... ...       
 Лист до родин Йоана Павла II є великим закликом до прекрасної любові, 

адже тільки вона єдина може дати не лише земну, але й вічну радість. 
Справжня любов, що єднає нутро людей, тобто людські душі, у яких перебуває, 
не загине, але неухильно збільшується і має силу витримати у всіх життєвих 
випробуваннях. 
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СВІДЧЕННЯ 

 « М а м о ,  т и 

з р о б и л а  м е н і 

найкращий подарунок 

у житті –  це 

тиждень тут», - так 

одна з учасниць 

семінару дякувала 

своїй матері, яка 

покликала її взяти в 

ньому участь. 

 

З 3 до 8 травня в Меджуґор’ї, в 
реколекційному будинку «Domus 

Pacis» (Дім миру) знову проходили дні 
посту, молитви, тиші. Цього разу вони 

проводились для групи з Литви, до 
якої приєднались декілька чоловік з 

Росії, Білорусії та України. 
 
Що таке семінар посту, 

молитви, тиші?  

Реколекції посту, молитви й тиші 
в Меджуґор’ї вперше почав проводити 

отець Славко Барбарич. Найперший 
семінар пройшов з 17 до 23 листопада 

1991 року. Можна сказати, що це 
«життя з хлібом та водою в молитві».  

 
Як відбувається такий 

семінар? 

Семінар триває з ранку понеділка 
до ранку п’ятниці. Кожен день 

починається зі святої меси в каплиці 
будинку. Сніданок, обід та вечеря 

відбуваються у загальній їдальні. Грає 
спокійна інструментальна музика, а 

учасники, не поспішаючи, можуть 
їсти хліб, пити воду або чай. Так ми 

вчимося стишити хід за столом, 
подібно до Ісуса. Споглядати 

таємницю хліба, від хліба земного – до 
Небесного. Відкриваємо простоту й 

цінність хліба.  
Кожного вечора – участь у 

вечірній молитовній програмі в 
парафіяльній церкві (молитва вервиці, 

свята меса, молитва про зцілення душі 
й тіла, у визначені дні – анімована 

адорація).  
Отець Славко зазвичай говорив, 

що в Меджуґор’ї, де ззовні немає 

 

ТРАВНЕВИЙ СЕМІНАР ПОСТУ, МОЛИТВИ, ТИШІ 

нічого привабливого, є три головних 

місця – це церква св. Якова і дві гори 
– Подбордо і Крижевац. Одна з них – 

Подбордо, за його словами, - «гора 
Мами» або «Вифлеєм» – місце, де все 

почалось. Похід на гору з вервицею в 
руках, через молитву якої Богородиця 

веде нас до Свого Сина. Друга – гора 
Крижевац – розважання Хресної 

дороги Ісуса. Остання стація на цій 
горі – воскресіння Ісуса. Це як урок 

про те, що хрест приводить до 
воскресіння, перемоги. Під час 

семінару група також підіймається на 
обидві гори. 

Семінар проводить один із 
місцевих отців-францисканців. 

Щодня він читає дві лекції на духовні 

теми. Семінар для групи з Литви 
проводив отець Марінко Шакота. 

Лекції були присвячені таким 
питанням: 

 піст у школі Богородиці; 
 піст і молитва серцем;  

 хрест і прийняття труднощів, 
хрестів нашого життя;  

 прощення; 
 Слово Боже і життя за ним та ін. 

В учасників семінару також була  
можливість ставити запитання. 

Під час семінару, кожної ночі, в 
каплиці будинку організовують тиху 

адорацію. Це можливість особистої 
молитви та поклоніння Пресвятим Дарам. 

 

Що я пережив на семінарі? 

(Декілька відгуків учасників) 
«Найбільше враження на мене 

справила Євхаристія та поклоніння 
Святим Дарам в церкві, під час 
вечірньої програми. Я отримала 
відповіді на питання, які мене 
хвилювали. Ісус відповідав із гумором, 
без зайвих нотацій. Найважливіші 
слова, які я запам’ятала: «Прийми, 
радій і дякуй». Я 
зрозуміла серцем, 
як вірити, як 
п р и й н я т и  ц е й 
великий дар». 

Юраді 

 
 

 

3-8 травня:  
семінар  
посту,  

молитви, 
тиші 
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«Я вперше в Меджуґор’ї і протягом 
цього тижня були дуже важкі 
моменти, нестерпні. Так під час 
Вервиці вечірньої програми я 
прогулювалась і мене все дратувало, 
кожен звук. В один момент все 
затихло, була повна тиша. Я 
подумала: «О, нарешті, так тихо, 
добре». І раптом почула внутрішній 
голос: «Чому ти не на колінах?» Я 
нічого не зрозуміла в ту хвилину, а 
після вечірньої програми дізналася про 
те, що 17:40 – це час, коли приходить 
Марія… 

Господь робить так, що Марія 
дбає про нас як про маленьких дітей: 
говорить, як вчинити, що зробити, 
навіть у найпростіших житейських 
ситуаціях ...» 

Марія 

 

«Вже багато років поспіль я 
організовую поїздки до Меджуґор’я. 
Коли збираєш групу, дуже сильно 
втомлюєшся і з’являється велике 
небажання що-небудь організовувати. 
Відчуваєш незрозуміле страждання 
та втому. Цього разу я швидко 
зібрала близько 50 чоловік, а потім, 
після того, як замовила автобус, в 
списку залишились усього 16 чоловік, 
інші відмовились, і я вирішила все 
скасувати. Я сказала, що не поїду. 
Раптом голос: «Як ти смієш, у цю 
подорож збираються мої найхоробріші 
воїни». Цього ж дня, ввечері, 
зателефонували з Гродно й 
повідомили, що їдуть чотири людини. 
Я почала знову збирати групу. 
Важлива кожна людина. 

Сатана дуже не хоче, щоб ви 
їхали в Меджуґор’є. Під час організації 
поїздки завжди всередині відбувається 
велика боротьба, якась тривога. 
Спочатку записуються багато людей, 
а наступного дня відмовляються, не 
пояснюючи причини». Інколи до 
останнього дня не знаєш точно, хто 
їде. 

Цього року була дуже незвична 

для мене Хресна дорога. Мені 

запам’ятались глибокі роздуми 

кожної стації. Дуже шкодую, що не 

було можливості записати.» 

Данута 

«Найдорожчий подарунок, який я 
отримала від Мами – це віра. Я 
відчула дотик Ісуса і молилася зі 
сльозами на очах. 

Пригадалися слова св. Фаустини: 
«Сльози – це благодать, яка дозволяє 
сконцентруватись усередині себе». Це 
дуже цікава деталь життя.» 

Регіна 

 
«Меджуґор’є –  це чудова 

можливість пізнати себе. Це був 
тиждень інтенсивного внутрішнього 
росту. Тут дивишся на ті ж самі 
звичайні, щоденні речі, але набагато 
глибше. Ми не повертаємось додому 
такими ж. Ми ніби знаємо: любов 
може все. Ми можемо змінити 
ставлення до всього та взаємини з 
усіма… 

Я зрозуміла, що кожний день 

повинна навертатись у вірі, не 

роблячи нікому жодних докорів: ні собі, 

ні іншим. У цьому житті ми повинні 

маліти, а не рости. Це допомагає 

цінувати людей. Дякую всім за 

усмішки. Сьогодні я обираю Марію 

своєю духовною Матір’ю та Її Сина 

Ісуса». 

Ірена 
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    23 травня, напередодні свята Зіслання Святого Духа, Богородиця зібрала 

безліч Своїх дітей на молитву за здійснення Її планів миру і Її намірів у 

храм св.Марії Магдалени, м.Рига. Щиро дякуємо Богові за кожного, хто в 

цей день молився разом з нами не тільки у храмі, але також і в своїх 

домівках, завдяки прямій трансляції через інтернет. Цього року зустріч 

була по-справжньому міжнародною. Були представлені Латвія, Литва, 

Росія, Білорусія, Словаччина, Україна, Австрія і навіть Молдова. 

Великою радістю і підтримкою була присутність на зустрічі багатьох 

священиків, які протягом усього дня сповідали та молилися з нами.  

| 1 2 |   

«Після молитовної зустрічі в серці 
залишилися радість і спокій. Особливо 
вразили Свята Меса, адорація, свідчення. 
Велике спасибі всім, хто організував цю 
зустріч, всім, хто разом із нами 
молився». 

о. Едуард, Білорусь 

  
«Я наче в небі побувала. Ніколи 

раніше не усвідомлювала тієї ролі Марії, 

яку Вона має в Божому плані спасіння 
людства. Молилася до Неї лише тому, 
що всі так роблять. А тепер знаю, хто 
Вона й чого чекає від мене, тому що 
зустрілася з Нею, живою, на цій зістрічі».  

 

Ванда, Латвія 
 

«Ми висловлюємо велику вдячність 
нашим братам і сестрам із Латвії за 
теплий прийом та організацію цієї 
мо ли то в н о ї  з у с тр і ч і .  Р ад і с ть 

наповнювала серце, що людей із різних 
країн єднала спільна молитва й бажання 
співпрацювати з Марією. Конференції 
Готфріда і Терези зробили ближчою мені 
Марію, тепер мені ще більше хочеться 
молитися і трудитися над своїм 
наверненням». 

Яніна, Білорусь 

 
 

«Раніше я вважала, що святість – 

це завдання вибраних. Думала, що я 

 

 

 

23 травня:  

Меджугорська 

зустріч в 

Латвії 

настільки недосконала, що не можу 
стати святою. А на зустрічі зі мною 
відбулося щось непередбачене. Коли 
Готфрід задав питання: «Чи хочете ви 
бути святими?», – сама не помітила, як 
вигукнула: «Так!» Я хочу йти дорогою 
святості, бо зрозуміла, що з Марією це 
можливо. Вона не тільки закликає нас 
іти цим шляхом, але й показує, як це 
робити. На цій зустрічі, як ніколи досі, я 

відчула присутність Богородиці». 
Катерина, Латвія 

 

  «Калінінградській молитовній групі 
в дусі Меджуґор’я «Світло Марії» цьогоріч 
9 років. У такий важливий період ми 
побували на 5-й міжнаціональній 
зустрічі в  м. Ризі. 

Після зустрічей у Ризі в серці 
залишилися слова Готфріда: «Не 
забувати дякувати Богові за те, що я 
християнка, просити Духа Святого про 

дар Божої Любові, щоб ділитися нею з 
іншими людьми, пам’ятати про 
важливість прощення, яким би важким 
воно не було». Нам усім буває дуже 
непросто, і Тереза сказала про це: 
«З’єднуючи свої страждання зі 
стражданнями Христа, ми надаємо 
іншого змісту своїм стражданням, ми 
преображаємося». Мене надихнула 
проповідь молодого священика о. Родіона. 
Він ділився своїми «відкриттями»: «Дух 

Святий – це теж особа, значить, я можу 
звернутися до Нього: «Ти прийди, Духу 
Святий, преобрази, даруй мені Любов 
Божу!» І ще: «Задумайтесь, де в кожному 
з нас пустеля…» 

Сердечно дякуємо організаторам за 
те, що «учні» зі школи Марії мають 
можливість зустрічатися, слухати 
Слово Боже і укріплюються у вірі в 
середовищі однодумців. Адже наша віра 

потребує оновлення, яке ми й 
отримуємо під час таких зустрічей ....».  

Олена, Калінінград 
 

«Ця зустріч – джерело, яке 
наповнило спраглу душу вірою, надією та 
любов’ю. Обновилася душа. Молитви 

СВІДЧЕННЯ 
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        Найближчі семінари: 
 

4-а Міжнародна зустріч  для  

людей  з інвалідністю   

«В школі Марії» 

з 11-го до 14-е червня 2015 р. 
 

20-й Міжнародний семінар для  

священиків 

з 6-го до 11-го липня 2015 р. 

 

16-й Міжнародний семінар для 
подружніх пар. 

з 12-го до 15-го червня 2015 р. 

ОГОЛОШЕННЯ 

різними мовами не розділяли, а навпаки 
об’єднували. Пережила величезну 
радість бути разом із рідними мені 
людьми, зануритися в  звуки 
меджуґорської музики та зустрітися з 
тими, хто несе дух Меджуґор’я ». 

Лєна, Латвія 

 

«Молитовна зустріч мені дуже 
сподобалася. Голос Терези наповнював 
душу тихою радістю і миром. Якось 

само по собі ставало зрозумілим, що всі 
ми – діти Божі, що Бог нас дуже 
любить і посилає нам для спасіння 
Матір Божу, Царицю миру. Усе небо 
було тут, у церкві, і Марія була нашою 
М а м о ю .  Ї ї 
присутність була 
дуже відчутною. 
Дуже сподобалося 
с в і д ч е н н я 
м і с і о н е р а  з 
А в с т р і ї  – 
к о н к р е т н е  і 
душевне. Було 
видно, що все, про 
що він говорив, 
пережив особисто 
сам. Його досвід 
д о р о г и 
н а в е р н е н н я 
т о р к н у в с я 

багатьох наших 
сердець. Усе так 
п ри ро дн о  т а 
щиро. Спасибі велике Терезі та 
Готфріду. 

Для мене було новим молитися на 
різних мовах. Це так усіх зблизило, 
відкрило серця і душі для зустрічі з 
Богом і Божою Мамою. Дуже красиво 
співали. Теж різними мовами. Дуже 
зворушувало душу. Дякую всім, хто 

прийняв участь, організував, працював 

та молився, щоб ця зустріч відбулася.  
Додому повернулися дуже 

щасливими. Також розуміємо, що 
потрібно щось робити, аби так само 
красиво і проникливо можна було 
молитися у нас удома, в Литві. 
Напевне, це те, що хоче від нас 
Богородиця, наша Небесна Мама 

Генуте, Литва 

 

Як апостоли й учні в день 
П’ятдесятниці були зібрані довкола 
Марії, так само й ми були з’єднані 
молитвою та слуханням Слова Божого 
на молитовній зустрічі в Ризі 

напередодні П’ятдесятниці цього року. 
Після зустрічі я не міг по-іншому 
описати пережитого, як лише словами: 
«Як не Небесах побував!» Дійсно, Небеса 
були з нами і молилися з нами, зібраними 
з різних країн і народів, за дар Духа 
Святого». 

       о. Родіон, Латвія 
  

 «Коло, сфера або клубок Любові, з 
якого через людей нитки тягнуться в 

різні точки Землі. І треба втримати ці 
нитки. СВІТЛО є. І не потрібно нічого 
нікому доводити. З'єднатися в любові до 
Нього». 

Діна, Росія 



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

НАМАГАЙМОСЯ ЖИТИ ЗА ПОСЛАННЯМИ  

БОГОРОДИЦІ: 
 жити Євангелієм щодня 

 щодня молитись три вервиці 

 постити в середу і п’ятницю 

 щомісяця сповідатись 

 часто брати участь в Літургії,  причащатись, 
адорувати Святі Тайни  

 молитись за священиків  

 зустрічатись в молитовних групах хоча б раз 
на тиждень 

 істотно служити, допомагати ближнім  
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 Часопис 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 часопису “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. 

«Дорогі діти! І сьогодні в Моєму серці радість. Я 

хочу подякувати вам за те, що ви здійснюєте Мій 

задум. Кожен з вас важливий, тому, дітоньки, 

моліться і радійте разом зі Мною за кожне серце, 

яке навернулося і стало знаряддям миру на цій 

землі. Молитовні групи мають велику силу, через 

них, діти, Я можу бачити, як Святий Дух діє у 

світі. Дякую вам, що відповіли на Мій заклик!»                 

25. 06. 2004. 

ХТО МИ?  

«Світло Марії» - це молитовна 

спільнота, члени якої хочуть йти      

дорогою святості, котрою нас в 

ці часи веде Пресвята Діва 

Марія. Свідченням свого життя 

вони хочуть приносити Ісуса—

Світло світу, в світлі Євангелія і 

послань Діви Марії для цього 

світу; обновляти життя віри в 

парафіяльних спільнотах 

Молитовні групи збираються раз на тиждень, за 
домовленістю всіх їхніх членів. Ми зустрічаємося в 
сім'ях або в храмах. Зустрічі прості: молитва на 
Вервиці, розважання над Божим словом, Посланнями, 
молитви в наміреннях Богородиці, за потреби ближніх, 
посвячення себе Непорочному Серцю Марії.  

МОЛИТОВНІ ГРУПИ ПЕРША СУБОТА МІСЯЦЯ 

Духовно ми єднаємося на молитві в першу суботу 
місяця. Якщо можливо, члени групи того дня 
організовують молитовну зустріч, моляться три вервиці, 
беруть участь у літургії, адорують Найсвятіші Тайни, 
читають розважання з часопису. Увесь місяць моляться в 

наміренні, надрукованому в номері.  



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

Меджугор'є 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 

 tel. mob:   + 387 63 682 620 
gospa3@gmail.com 

 

Словаччина 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 

 
Чеська Республіка 

Jana Prudká 

jprudka@email.cz 

РОСIЯ  
Ольга Князева 

tel.fax: + 7 3472 771 617 

tel.mob: + 7 9174 643 735 
olga_knyazeva@list.ru   

knyazev@anrb.ru 

УКРАЇНА 

Інформаційний центр 
Меджуґор’я в Україні 

тел.: +380-96-86-54-514 

info@medjugorje.com.ua  

ЛИТВА 
Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 

mirija3@gmail.com 
 

ЛАТВIЯ 

Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com 

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  

franciska.strode@inbox.lv  
 

МОЛДOВA 

Владимир Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

АНГЛОМОВНІ 
Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

НІМЕЦЬКОМОВНІ 
Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 

ВЕЧІРНЯ МОЛИТОВНА  

ПРОГРАМА ON-LINE 

WWW.MEDJUGORJE.COM.UA 

Веб-сторінка  
молитовної групи «Світло Марії»  

 
WWW.SVETLOMARIINO.COM 

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 

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 
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