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 «Дорогі діти!                                                                   

Сьогодні вас закликаю бути людьми молитви.                                

Моліться, доки молитва не стане для вас радістю та 

зустріччю зі Всевишнім. Він преобразить ваше серце - і ви 

станете людьми любові й миру. Не забувайте, діточки, що 

сатана сильний і хоче вас відвернути від молитви.                                  

Не забувайте, що молитва - це таємний ключ зустрічі з 

Богом. Тому я з вами, щоб вас провадити. Не відступайте від 

молитви. Дякую вам, що відповіли на мій заклик». 

Фото: Foto Ðani  
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зачини за собою двері й молись 

Отцеві твоєму, що перебуває в 
тайні» (Мт. 6: 6). «Увійти у свою 

кімнату, зачинити за собою 

двері» – означає увійти у своє 

серце. Це заклик до зібраності. 
Це заклик наповнити своє 

серце тишею, в якій сильніше і 
ясніше звучить голос Господа. 
Як каже Папа Павло VI: «Увійти 

в самих себе, щоб знайти і 
зустрітися з Тим, Хто в 
середині нас». 

«А коли молитесь, не 

говоріть зайвого, як ті погани, 
гадають бо, що за своєю 

в е л е м о в н і с т ю  б у д у т ь 
вислухані» (Мт. 6: 7). Ісус не 

відкидає довгих молитов, але 

відкидає ті молитви, які через 
з а н а д т о  д о в г е 
словооформлення розсіюють 

увагу того, хто молиться. Як 
говорить св. Августин: «Одна 

справа – багато говорити, а 

Уважно читаючи послання Богородиці, 
можна почути, як повторюються Її 
материнські слова протягом усіх років Її 

явлінь та присутності серед нас. Здається, 
ніби за всі ці роки Її заклики не змінилися. 
У словах Богородиці чути відгомін слів і 

заклику Ісуса: «Просіть, і дасться вам!» Мета 

молитви – радість і зустріч зі Всевишнім, 
зустріч із Богом. Першою і основною 

точкою християнської молитви, не є якесь 
абстрактне правило, але жива особистість.  

Діва Марія також зростала і йшла 
вперед дорогою віри й молитви. Вона 
промовляє до нас та закликає до молитви, 

силу і дієвість якої Сама відчула на Собі й 
пережила у Своєму житті. В одному з 
послань Вона каже: «Дорогі діти, тільки мій 

Син Ісус може дати вам радість і мир». Сенс 

усіх Її закликів у тому, щоб привести нас до 
І с у с а  – 

н е в и ч е р п н о г о 
джерела нашої 
молитви. У смерті 

й воскресінні Ісус 
виливає на нас 

Свого Духа, і в 
цьому ж Дусі 
взиваємо Бога:  

«Абба Отче!» На 

с т о р і н к а х 
Євангелія Ісус нам 

залишив поради, 
як будувати нашу 
молитву. Якщо ми 

хочемо молитися 
так, як Ісус, і 

разом з Ісусом, то 
ми покликані бути 
слухняними Його 

Духов і ,  Який 
присутній у нас. 

Ісус учить: 
«Ти ж, коли 

молишся, увійди у 

свою кімнату, 

 

МОЛИТВА – ЦЕ КЛЮЧ 

ЗУСТРІЧІ З БОГОМ  

 

Фото: Freeimages.com/Magda S 

 

Молитва – це простір, який ми створюємо, щоб 

Богові було куди прийти. Якщо в нас немає 

цього простору, Ісус залишається за дверима 

нашого серця... 
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інша – багато 

м о л и т и с я » . 

Н а й г л и б ш о ю 
християнською 

м о л и т в о ю  є 
довіра. Молитва 

відкриває нашу 
душу вірі й 
довірі. Той, хто 

довіряє Богові, 
не намагається 
і н ф о р м у в а т и 

Його, а дозволить 
Й о м у  н а с 

п р е о б р а з и т и . 
Т о й ,  х т о 
молиться, – дитя, 

а Бог – Отець, 
Який на небесах. 
О с о б л и в і с т ь 

нашої молитви в 
тому, що вона 

повинна бути 
н е в т о м н о ю , 
відносно не сміє 

пізнати зневіри.  
І Богородиця закликає нас: 

моліться. Вона не просить нас 
помолитися декілька молитов, але 
закликає до витривалості. Навіть 

тоді, коли ми думаємо, що наші 
молитви  не  вислухан і ,  Бог , 
безсумнівно, готує нам щось 

набагато краще, ніж ми можемо собі 
уявити та просити. Дух Святий – це 

Той, Хто спонукає нас до справжньої 
молитви. Він допомагає нам у 
молитві: «Про що бо нам молитися як 

слід, ми не знаємо, але сам Дух 
заступається за нас стогонами 
невимовними» (Рим. 8: 26-28). 

Щоб молитися, людина повинна 
хотіти молитися. Св. Тереза 
Авільська говорила, що єдиний шлях 

до Бога – це молитва. Молитва – це 
простір, який ми створюємо, щоб 
Богові було куди прийти. Якщо в нас 

немає  цього  простору ,  І сус 
залишається за дверима нашого 

серця. 
 
 

 

Фото: Pexels.com  

 

Молитва відкриває нашу душу вірі й довірі. 

Той, хто довіряє Богові, не намагається 

інформувати Його, а дозволить Йому нас 

преобразити... 

Молитва 
 

Пресвята Діво Маріє, Царице 
миру, Мати віри і молитви! Своїм 
Fiat – нехай буде – Ти стала Матір’ю 

Ісуса і нашою Матір’ю. Ти також 
ішла вперед і зростала на шляху віри 
й молитви. Ти пройшла шляхами, 
якими й ми повинні пройти. Ти не 
можеш пройти цими шляхами за 
нас,  але об іцяєш нам Свою 
близькість, молитву і присутність. 
Ти не залишаєш Церкви Свого Сина 
від її початку, коли разом з 
апостолами перебувала на молитві 
в очікуванні обітниці Ісуса – Духа 

Святого. Молися з нами і за нас, щоб 
і ми могли прийняти силу згори – 
силу Духа Святого, у Якому ми 
зможемо подолати всі спокуси й 
омани. Молися за нас, щоб ми зуміли 
уникнути брехні та пасток сатани. 
Молися за нас, щоб ми змогли 
залишитися на шляху, який веде до 
Бога – джерела повноти життя. 
Амінь.  

(О. Любо Куртовіч, OFM)   



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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Настільки надзвичайна 

Божа любов схиляється перед  
людиною з повагою. «Бог дав 

усім свободу, яку я в любові 

поважаю, і перед нею зі 
см ир е ння м  схиля юсь » ,  – 

повторює нам Небасна Мати. «Не 
забувайте, дорогі діти, ваша 

свобода – це ваша слабкість, 
тому наслідуйте мої послання з 

серйозністю». 
У сьогоднішньому посланні 

Богородиця стільки разів виділяє 

думку про важливість молитви, 
кажучи нам: «Будьте людьми 

молитви. Моліться, доки молитва 
не стане для вас радістю та 

зустріччю зі Всевишнім. Сатана 
 

 

«Уже саме бажання й 

рішення – хочу 

молитися серцем – це 

молитва серця». 

 

отець Славко Барбарич  

Марія нагадує нам, що молитва – це 

таємний ключ від дверей, за якими стоїть Бог. 
Двері серця можна відкрити тільки зсередини. 

Про це пише також апостол Іван: «От, стою при 

дверях і стукаю: як хто почує голос мій і 
відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з 

ним і він зі мною" (Одкр 3,20). 
Ось уже 36 років Марія повторює нам у 

Меджуґор'ї, щоб ми відкрили двері серця й 
дозволили Богові ввійти. І ми можемо 

зустрічатися з Богом так, як Його зустрічали 
святі. Святий Августин, свято якого ми недавно 

святкували, пише: «Ти був всередині мене, а я 

шукав Тебе поза, там шукав я Тебе, і в цей 
прекрасний, Тобою створений світ, втручався я, 

потворний. Ти був зі мною, але я з Тобою не був. 
Далеко від Тебе тримало мене те, що може 

існувати тільки Тобою. Усе обходив, шукаючи 
Тебе, і заради всього залишав себе самого. І 

загримів Ти з висот голосом великим до 
внутрішнього слуху серця мого, і розрішив ти 

мою глухоту, і почув я голос Твій; просвітив Ти 

сліпоту мою, і побачив я світло Твоє. Розвіяв Ти 
аромат, я вдихнув його і прагну до Тебе. 

Скуштував, а тепер я – жадаючий і спраглий. 
Торкнувся Ти мене, і я загорівся бажанням 

Твого миру».  

НЕ ВІДСТУПАЙТЕ ВІД МОЛИТВИ  
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хоче вас відвернути від молитви,  молитва – це 
таємний ключ зустрічі з Богом. Не відступайте 

від молитви». Такий простий і такий сильний 
заклик. У посланні 7  речень, а в шести Діва 

Марія каже нам про молитву.  
Стати людиною молитви – стати подібним 

до Ісуса, як Його учні. Коли вони бачили Ісуса, 

як Він молився, вони були натхненні та 
просили: «Господи, навчи нас молитися». Цим 

питанням починають перейматися й багато 
паломників, які приїжджають до Меджуґор'я.  

Марія відповідає нам Своїм особистим 
досвідом, у якому зростала з Ісусом. Вона веде 

нас крок за кроком, терпляче повторюючи, що 
без молитви ми не можемо жити, без молитви в 

нас немає ні миру, ні радості, ні майбутнього. 

Без молитви ми не можемо зрозуміти, який 
план є у Бога для кожного з нас. 

Кожен день ми повинні ходити в школу 
молитви, у ній не існує вихідних. Ми повинні 

знайти достатньо часу для молитви та створити 
відповідні умови. Необхідне місце – 

молитовний куточок, і час, регулярність. І перш 
за все – ми покликані молитися серцем, отже, 

щиро. 

Одного разу отця Славка Барбарича 
запитали: «Як молитися серцем?» Він відповів: 

«Уже саме бажання й рішення – хочу молитися 
серцем – це молитва серця». 

Із досвіду знаємо, що ті речі, 

які ми робимо частіше, краще в 
нас виходять. Так і з молитвою. 

Хто молиться більше, молиться 

краще. Молитися більше – це наше 
особисте рішення, а молитися 

краще – благодать, дана тим, хто 
молиться більше. 

Ісус, Марія, святі є для нас 
прикладом, як нам треба 

молитися й не занепадати духом. 
Ісус молиться вночі, перед чудом, 

після чуда, перед роботою, після 

роботи, Його очі постійно 
спрямовані до Неба. Ісус часто 

проводив цілу ніч на молитві. А в 
скорботах ще більше молився. 

Цьому вчить нас і Марія. 
Послухаймо Її, Вона веде нас, як 

Матір. 
 
Молитва 

Небесний Отче, дякуємо Тобі 
за Марію, яку Ти посилаєш нам, 

щоб Вона знову зібрала всіх Своїх 
дітей на молитву. З Тобою, Маріє, 

ми просимо за тих, хто ще не 
зустрів у молитві любов. 

Допоможи нам не відступити від 
молитви, особливо в ті хвилини, 

коли важко. Віддаємося Твоєму 
проводу, бо знаємо, що молитися з 
Тобою означає обійняти весь світ і 

привести його до Ісуса. Амінь. 
(Терезія Ґажіова) 

 

Кожен день ми повинні ходити в 

школу молитви, у ній не існує 

вихідних... 
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Молитва - це те, за чим прагне людське серце 

Молитва є основою вашого миру 

Молитва - це радість, без якої ви не можете жити 

Молитва є плодом любові до Бога-Творця 

Молитва - це розмова між дитиною та батьком 

Молитва - це ланцюг, який наближає вас до Бога 

Молитва є серцем віри 

Молитва - це надія на вічне життя 

 

Молитва творить чуда у вас і через вас 

Молитва рятує світ 
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Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу, 02.09.2017. 
 

В цьому місяці будемо молитися 

за оживлення сімейної молитви в наших сім'ях. 

 

 

2 ВЕРЕСНЯ, ПЕРША СУБОТА МІСЯЦЯ 

 Вшанування Непорочного Серця Діви Марії 

 «Незадовго до того, як лягти до лікарні, Жасінта сказала мені: «Тепер уже 
недовго чекати, коли я піду на Небо. Ти залишишся тут, щоб сказати людям, 
що Бог хоче започаткувати у світі вшанування Непорочного Серця Марії. Коли 
тобі потрібно буде говорити про це – не ховайся. Скажи всім, що Бог дарує нам 
ласки через Непорочне Серце Марії, що ми повинні просити Її про них і що Серце 
Ісуса бажає, аби разом з Ним було вшановане й Непорочне Серце Марії. Скажи 
їм також, щоб просили миру в Непорочного Серця Марії, тому що Бог Їй його 
довірив. Якщо б я тільки могла у всіх серцях запалити те полум’я, яке палає в 
моєму серці й наповнює мене великою любов’юдо Сердець Ісуса і Марії!» 

(С. Лусія, «Спогади про Фатіму»)  

 У Фатімі Марія закликала нас посвячувати Їй перші суботи місяця й 
приймати цього дня Святе Причастя як винагородження за гріхи, здійснені 
проти Її Непорочного Серця. 
 
 

Цього дня Богородиця просила: 
– висповідатися;  
– прийняти Святе Причастя;  
– помолитися молитвою Вервиці (5 десятків);  
– провести 15 хвилин у розважанні над однією чи кількома таємницями 
Вервиці. 
 

 Усе це потрібно зробити з наміром винагородити за гріхи, які ранять 
Непорочне Серце Діви Марії. 
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ПОСТІТЬ СЕРЦЕМ      

Пробуджувати тугу за Богом  

Так, псалмопівець молиться: 
 «Боже, Ти Бог мій! Тебе шукаю 
пильно. Тебе душа моя прагне, Тебе 

бажає тіло моє в землі сухій, 
спраглій і безводній […]. Душа моя 
до Тебе лине, мене підтримує Твоя 
десниця». 

Той, хто прагне Бога, зуміє 
знайти час для молитви, буде 
шукати свого Творця й знайде 
Його. Там, де цієї спраги немає, не 

буде ні молитви, ні радісного 
очікування Бога й зустрічі з Ним. А 
в псалмі 42 псалмопівець висловлює 

свою глибинну тугу за Богом дуже 
просто, порівнюючи свою душу й 
серце з оленем, що спішить до 
потоків води: 

«Як лань прагне до водних 
потоків, так душа моя прагне до 
Тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, 
Бога живого, – коли бо прийду й 

побачу обличчя Боже? Сльози мої 
стали мені хлібом удень і вночі, 
коли день у день мені говорять: «Де 

Бог твій?» Про це я згадую і душу 
виливаю над собою: як я йшов у 
громаді, йшов попереду них до 
дому Божого, посеред гуків радости 

й хвали, у гурті святковім». 
Виникає питання: як оживити 

й постійно підтримувати в собі 

прагнення, яке спрямовує душу до 
Бога, як спрага жене лань до 
потоків вод? І знову відповідь у 

 Священне Писання Старого і Нового Завітів 

містить чимало молитовних текстів, у яких святі 
автори виливають свою глибоку тугу за Богом, 

миром, радістю, світлом, істиною, любов’ю й за всім, 
що походить від Господа. Достатньо пригадати 
псалом 63, аби відчути, у чому суть молитви та її 

перша й основна умова... 

пості й молитві. У того, хто постить 
і молиться, душа день у день 
ставатиме більш вільною, шукатиме 

в цій свободі Бога й ніколи не 
зупиниться. 

У заповідях блаженств Ісус 
вістить: «Блаженні вбогі духом, бо 

їхнє Царство Небесне… Блаженні 
голодні та спраглі справедливости, 
бо вони наситяться… Блаженні 
чисті серцем, бо вони побачать 

Бога» (Мт. 5:3,6,8). Мова тут про 
одне й те ж: убогі духом – це ті, хто 
знає, що багатими їх не зробить 

ніщо, крім Бога, а тому вони будуть 
шукати Його, і Царство належатиме 
їм. Голодні та спраглі – ті, хто не 
дозволяє  спрагу  небесного 

підмінити земним хлібом і земним 
питтям. І вони ж – ті, хто чистий 
серцем, тому що знають, що саме 
найпотрібніше, і тому не дадуть 

себе осліпити нічому в цьому світі.  
Туга за Богом, яка стає 

гострішою під час посту й молитви, 

– один із критеріїв нашої практики 
християнської молитви й посту. 
Серце робиться чистішим, бачить 
краще, більше розкривається на 

духовні цінності й не дозволяє собі 
затримуватися ні на чому в цьому 
світі. Це той аспект посту, який 

направляє вірного до небесної 
трапези, надаючи цим самим 
постові есхатологічного значення, 
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роблячи людину здатною чувати й 
чекати, шукати й віднаходити, 
розпочинати  заново  й  не 

стомлюватися. По суті, це і є 
любов’ю. Суть любові в тому, що 
той, хто любить, завжди одночасно 
і близький, і далекий від того, кого 

любить. Завжди близький, тому що 
любить. Навіть просторова й 
фізична віддаленість цьому ніколи 
не є на заваді. Водночас люблячий 

завжди відчуває себе здалеку, і 
тому починає знову шукати того, 
кого любить. 

У такому світлі легко розуміти 
духовні проблеми сучасної людини, 
чиє серце нерідко звертається до 
земних бажань і зупиняється на 

шляху до Бога. Це – найбільший 
обман, який може трапитися з 
людиною.  Однак постом і 
молитвою цю пастку легко 

відкрити й подолати, і тоді серце 
людини та її душа на цій земній 
дорозі  залишаються завжди 

оберненими до Того, про Кого 
людина знає, що Він любить її 
безмірно, а це – тільки Бог. Це – 
таємниця всіх святих і всіх 

містиків. Вони були неустанні в 
пошуках Бога, з готовністю 
з а л и ш а л и  в с е ,  щ о б  м а т и 

можливість слідувати за своїм 
устремлінням до Бога та здійснити 
його, знайти його кінцеве втілення 
у вічності. 

Тому легко побачити, що там, 
де немає посту й молитви, під 
за грозою опиняється  саме 
устремління до Бога, а тоді знову 

виникає питання молитви й посту. 
Марія закликає нас до посту й 
молитви, щоб наше серце було 

завжди вільним й безупинно 
шукало Бога. 

 

Фото: Архів СМ 

 

  
Убогі духом – це ті, хто 

знає, що багатими їх не 

зробить ніщо, крім Бога, а 

тому вони будуть шукати 

Його... 
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 Роздумуючи над відвідинами 

Фатіми Папою Іваном-Павлом ІІ 13 
травня 1982 року, спробуємо 

подивитися на значення явлінь Божої 

Матері в цьому місці очима Понтифіка, 
який сказав Їй своє «Totus Tuus» («Увесь 

Твій»). 
 

Віддати славу Матері й відпочити                  

в Її обіймах 

 «40 хвилин молитви біля ніг  статуї 
Фатімської Богоматері. Зосереджений, 

схиливши голову й затуливши обличчя 

руками, він стояв на колінах - 
стомлений, ніби обтяжений багатьма 

випробуваннями, з величезною 
відповідальністю й засмученим 

поглядом. Але вийшов він звідтіль 
бадьорий, спокійний, світячись 

глибокою радістю!» Так описує один із 
очевидців зустріч Папи Івана-Павла ІІ зі 

своєю Небесною Матір’ю у Фатімі 13 

травня 1982 року, о 17 годині, рівно 
через рік після замаху на нього на площі 

Святого Петра в Римі.   
 Замах на спадкоємця Петра 

Понтифік бачить як заклик побувати 
тут. На знак подяки Божому 

Провидінню разом зі старозавітним 
пророком проголошує "гімн слави 

Непорочній Матері Слова":  

 «Благословенна Ти, дочко, Богом 
Всевишнім понад усіх жінок на землі! 

Благословенний Господь Бог, що створив 
небо й землю, що повів тебе на те, щоб 

стяти голову вождеві наших ворогів. 
Уповання на тебе ніколи не пропаде в 

серці людей, які згадуватимуть повіки 
силу Божу» (Юд. 13: 18-19).  

 
 

Оцінка Фатімських об'явлень і 
відповідь Церкви 

 Отож розглянемо декілька причин 

ІВАН ПАВЛО II:  
 

НЕХАЙ УВЕСЬ СВІТ 

СКАЖЕ МАТЕРІ  
 

«TOTUS TUUS» 

Один крок назад із Святими Отцями 

визнання Фатімських послань (їх 

відповідність загальному Божому 
Одкровенню в Ісусі Христі), на які 

вказує Папа Іван-Павло ІІ: 

1) Суть послань Фатіми – це істинна 
правда й заклик Євангелія: «Покайтеся і 

вірте в Євангелію» (Мр. 1: 15);  
2) Відповідно до традиції багатьох віків, 

Богородиця у Фатімі також закликає до 
молитви Розарію, особливо за грішників 

та за душі в чистилищі;  
3) Послання спрямовані до дітей. У 

таких об'явленнях діти мають особливий 

привілей (також і Бернадета в Люрді): з 
одного боку – дитяча простота й 

відкритість, з іншого – простота мови й 
змісту послань.  

 Зміст Фатімського заклику 
настільки глибоко пов'язаний зі Святим 

Писанням, наголошує Понтифік, що 
Церква відчуває заклик у його втіленні. 

Це привело до більш глибокого 

розуміння такого акту, як посвята 
Серцю Марії. Посвяту світу не раз 

здійснювали наступники Петра і до 
Івана-Павла ІІ. Особлива турбота Марії 

як Матері в Її євангельких закликах 
Фатімських послань закріпилося в 

особливому титулі Марії – Матері 
Церкви».         
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Значення посвяти Марії 

 У Своїх посланнях у Фатімі Пречиста 
Діва Марія просить посвятити світ Її Серцю. 

Іван-Павло ІІ, як ніхто інший, знав, що 

значить посвята Марії, що значить Totus Tu-
us («Увесь Твій»). Цю таємницю він 

намагається розкрити у своїй проповіді, 
пропонуючи побачити підніжжя Хреста, де 

відбувається виконання дивовижного 
заповіту: «Жінко, ось син Твій» – «Ось Матір 

твоя» (Ів. 19: 26-27). Мати Божа стала Матір’ю 
людини, а в обличчі Івана – усього людства, 

або кожного особисто. 

 Материнство – означає турботу за життя 
дитини. найбільша перепона на шляху 

людини до Бога – гріх. Саме він приводить до 
відокремлення від Бога й вічної загибелі. 

Відречення від Бога приводить до моральної 
деградації й падіння суспільства. Заклик 

Богородиці до покаяння – це материнський 
заклик. Любов, яка «радіє правдою» (1 Кор. 

13: 6) – вимоглива й наполеглива. А заклик до 

покаяння співзвучний до заклику до молитви, 
молитви Розарію, що єднає нас із самою 

Матір’ю Божою.   
 Непорочне Серце Марії духовно з'єднане 

з пробитим Серцем Її Сина. Посвята світу 
Серцю Богородиці означає через 

заступництво Матері наближатися до 
джерела життя, що тече з Голгофи, 

відкуплення й благодаті, відкуплення всіх 

гріхів світу. Знаючи це краще за будь-кого, 
Діва Марія закликає нас до навернення й 

прийняття Її материнської допомоги на 
нашому особистому шляху навернення. 

 Святіший Отець закликав усіх єпископів 
до відновлення посвяти світу Серцю 

Богородиці й запросив кілька десятків 
єпископів із різних країн до Фатіми як 

представників світового єпископату.   

 
   «Із чим же приходить до Пречистої Діви 

Марії наступник Петра?»  

 «Він читає з трепетом у серці заклик до 

покаяння, він виступає свідком великих 
страждань людини й небезпеки для всіх 

народів, він стоїть у глибокій вірі у 
відкуплення світу, у спасительну любов, 

сильнішу від всякого зла». У молитві перед 

очима Папи – світ кінця другого тисячоліття, 
світ сучасний і сьогоднішній світ:  

 «Під Твою милість прибігаємо, 
Богородице Діво…" Ти, Мати людей і народів, 

що знаєш про "всі їх страждання й надії", Ти, 

 

 

 

«Нехай у Непорочному 

Серці Твоєму для всіх 

відкриється світло 

Надії...» 
 

Св. Іван Павло II 

Джерела: - «Фатіма. Повість про Фатіму, найбільше чудо нашого часу»; - www.vatican.va.  

яка Своїм материнським Серцем 

відчуваєш боротьбу добра зі злом, 
боротьбу, яка потрясає наш світ, 

охопи Своєю материнською 

любов'ю все людство, увесь світ, 
який ми посвячуємо Тобі з 

відчуттям тривоги за долі людей і 
народів,  особливо тих,  які 

найбільше цього потребують…   
 О Непорочне Серце! Допоможи 

нам перемогти це страшнее зло, яке 
так легко пускає коріння в серцях 

людей, яке своїми незримими 

наслідками вже тяжіє над сучасним 
світом, намагаючись закрити 

дорогу в майбутнє! Від небезпеки 
атомної війни й самознищення, 

гріхів проти життя людини і її честі, 
усіх несправедливостей на всіх 

рівнях суспільства, гріхів проти 
Божих заповідей і Святого Духа, від 

спотворення правди про Бога – 

спаси нас! 
 Прийми, Мати Божа, цей 

заклик, наповнений стражданнями 
всіх людей! Нехай ще раз зійде на 

світ безконечна сила милосердної 
Любові й зупинить зло! Нехай у 

Непорочному Серці Твоєму для всіх 
відкриється світло Надії».   
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Дорогі друзі! Мене звати Дітмар 

Зайфферт. Я народився в Німеччині, 
неподалік від міста Штутгарт. У мене 
два брати й одна сестра, вони всі 

старші за мене. З дитинства я мріяв 
стати священником, оскільки був 

міністрантом на нашій парафії й 
любив здійснювати паломництва з 

матір’ю. Особливо мені була близькою 
Богородиця, я просто любив Її і, не 
дивлячись на різні особисті й сімейні 

труднощі, завжди звертався до Неї у 
важкі хвилини. У травні ми завжди 

прикрашали статую Богородиці в 
нашому домі польовими квітами.  

Але під час навчання в гімназії я 
пройнявся  духом  безбожного 
гуманізму й віддалився від мого Бога. 

Слава Богові, Він не віддалився від 
мене, а послав мені доброго 

священика, який спрямував мене на 
правильний шлях. Я вступив до 

духовної семінарії в м. Айхштетт у 
Баварії. Однак останнього року 
навчання в мене почалися тяжкі 

сумніви щодо мого покликання, і я 

покинув семінарію. Я ще не навчився 

ставати смиренним перед Богом, і Він 
був змушений спровадити мене на 
важку дорогу навернення.  

Я перевчився на програміста й 
працював 10 років у цій професії. Всі 

ці роки я втікав від мого Бога або, 
краще сказати, від самого себе. Мені 

стало так погано, я відчував таку 
порожнечу, що жити не хотілося. Як 
блудний син, почав згадувати добрі 

часи, коли я був із Богом, і почав 
щоденно молитися один десяток 

святого Розарію. І мені якось 
полегшало на серці. Потім я додав 

другий десяток - і знову стало легше. 
Так поступово я повернувся до 
духовного життя. Багато було страхів 

та сумнівів, але молитва підтримувала 
мене. Про покликання думати навіть 

не насмілювався, відчуваючи себе 
зовсім ницим.  

1998 року я отримав запрошення 
на семінар з отцем Йозо Зовко в 
Меджуґор’ї. Він тицяв у мене 

пальцем, говорячи: «Ти повинен стати 
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священиком!» Я був 

шокований! Я цього ніяк 
не чекав. «Як я можу 
бути священиком?»  

Зовсім розгубленим 
я пішов до каплиці. 

Вона була порожньою, і 
я  п о ч а в  в г о л о с 

розмовляти з Ісусом у 
д а р о х р а н и т е л ь н и ц і : 
«Господи, якщо Ти мене 

хочеш - я не проти. Але 
я не знаю, до кого 

звернутися!» Тієї ж миті 
почув голос за спиною: 

«Єпископ  Вер т  у 
Новосибірську шукає 
людей! Звернися до 

нього!»  Злякано я 
обернувся й побачив 

бородатого дідуся, що 
всміхався мені. Він - 

професор із Австрії - 
стежив за мною в 
каплиці, а я не помітив 

цього. Боже провидіння!  
У цей момент я 

в і д ч у в а в  в е л и к у 
внутрішню радість і мир 

та був упевнений: «Бог 
простив мені, Він зі 
мною й дає мені новий 

шанс! Марія не відвернулася від 
мене!» Я зробив перші кроки в цьому 

напрямку й почав шукати контакти в 
Новосибірську. Я відчував Божу 

допомогу й провидіння. Я молився 
приблизно так: «Господи, якщо це від 
Тебе, тоді провадь мене далі. Та якщо 

ні, тоді припини чимшвидше!» А Бог 
вів мене далі, і я відчував себе 

комфортно та умиротворено на цьому 
шляху.  

2000-го року я переїхав до 
Новосибірська й пройшов там річну 
практику. Тоді мені стало ясно, що я 

хочу бути священиком саме в Росії.  
Єпископ Йосиф Верт прийняв 

мене  сво їм  ка ндидатом  для 
священства. У 2001 році я прийняв 

від нього рукоположення в диякони, а 
в 2002-му - у священика. Відтоді я 
служу в маленькому місті Куйбишеві в 

Західному Сибірі. Робота не легка, 

тому що в більшості людей нема 
католицької традиції й віра часто не 
така глибока та важко проникає в 

серця людей. 70 років комунізму не 
минають безслідно й не стираються 

так швидко. Але є й багато радості в 
служінні Господеві й людям. Особливо 

тішать правдиві навернення людей, 
які починають духовне життя 
практично з нуля. І я люблю цих 

людей, співчуваю їм. Вони дуже 
щедрі. 

Я вдячний Богові за своє 
покликання служити Церкві й людям 

у Росії. Він не вибирає найкращих і 
найздібніших, аби ніхто не хвалився. 
Марія згладжує багато помилок та 

дурниць у нашому житті. Слава Богу!        
О. Дітмар Зайфферт 

 

На горі Кріжевац. Отець Дітмар зліва.  
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Міжнародні семінари в Меджуґор’ї у 2017 році. 

 

 18-й Міжнародний семінар для подружніх пар:  

8.-11.11.2017. 

 
 

     Більш детальну інформацію Ви зможете знайти на наших                  

веб-стрінках: svetlomariino.com и medjugorje.ru.  

 
 

МОЛИМОСЯ ЗА СВЯЩЕНИКІВ 
 

 

 Запрошуємо вас створити молитовну групу “Маргаритка”! Вона повинна 

складатися з семи учасників, які можуть бути як окремими особами, так і 

сім'ями. Завдання цієї молитовної групи — кожен день тижня молитися за 

конкретного священика за своїм вибором. Контакти і більш докладну 

інформацію ви можете знайти на сайті: www.margaretka.org.pl/ru. 



1 5  

 

“Дорогі діти! І сьогодні в моєму серці радість. Я хочу подякувати вам за те, що робите 

здійсненним мій план. Кожен з вас важливий, тому, дітоньки, моліться і радійте разом зі 
мною за кожне серце, яке навернулося і стало знаряддям миру в світі. Молитовні групи                            

є сильні — через них, діти, я можу бачити, що Святий Дух діє у світі.                                                           
Дякую вам, що відповіли на мій заклик!” (25.06.2004) 

Молитовні групи СМ 

Молитовні  групи стараються 
зустрічатися хоча б раз на тиждень. 
Моляться молитву вервиці в різних 

намірах Богородиці; роздумують над 
Святим Письмом і моляться молитву 

посвячення себе Непорочному Серцю 
Діви Марії і Найсвятішому Серцю Ісуса. 
Допомагають конкретним служінням у 

своїх парафіях. 

 Газета виходить щомісяця з грудня 2004 

року, після 25-го числа кожного місяця, коли 

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

українською, англійською, німецькою, 

литовською і латиською мовами. 

 За допомогою газети “Світло Марії” ми 

єднаємося з молитовними групами у різних 

країнах. Разом з нами моляться наші брати і 
сестри в Росії і в Україні, в Литві, Латвії, 

Молдавії і Білорусі, в Казахстані і 

Таджикистані, Румунії, Пакистані, США, Індії, 

Німеччині, Австрії, Словаччині і Чехії. 

Ми намагаємось жити за посланнями Богородиці: 
 

 жити за Євангелієм щодня 

 щодня молитись три вервиці 

 постити в середу і п’ятницю 

 щомісяця сповідатись 

 часто брати участь в св.Літургії, причащатись,  

    адорувати Найсвятіші Тайни  

 молитись за священиків  

 зустрічатись в молитовних групах хоча б раз на тиждень 

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

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

внесок на рахунок: 

власник рахунку: SVETLO MÁRIINO, n.o.; 

название банка: Slovenská sporiteľňa (Erste Group bank);  

номер счёта: 5058517603 / 0900;  

IBAN: SK5409000000005058517603; 

BIC/SWIFT: GIBASKBX; 

IČO:45743304.                                                                                  Щиро Вам дякуємо! 

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

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

 
CM 

Меджуґор'є 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 

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

 

Словаччина 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 
 

Чеська Республіка 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 

Алина Иванова 
тел.моб.: +79169339651  

alinamarija@inbox.ru 

Інформаційний центр 
Меджуґор’я в Україні 

тел. моб.: +38 097 6795 222 

info@medjugorje.com.ua  

Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 

mirija3@gmail.com 
 

Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com 

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  

franciska.strode@inbox.lv  
 

Владимир Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 

СЛОВАЦЬКА: 

www.medjugorje.sk 

 
ЧЕСЬКА: 

www.medjugorje.cz 

 

РОСІЙСЬКА:  

www.medjugorje.ru 

 
УКРАЇНСЬКА:  

www.medjugorje.com.ua 

ЛАТИСЬКА: 

www.medjugorje.lv 

 
ЛИТОВСЬКА: 

www.medjugorje.lt 

 

АНГЛІЙСЬКА: 

www.medjugorje.net 

 
НІМЕЦЬКА: 

www.medjugorje.de 

Веб-сторінка  
молитовної групи «Світло Марії» 
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