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 «Дорогі діти!                                                                   

Закликаю вас бути великодушними у відреченні, пості  

й молитві за всіх тих, які в спокусі та які є вашими  

братами й сестрами. Особливо прошу вас молитися за 

священиків і всіх посвячених, щоб ще палкіше любили Ісуса, 

щоб Дух Святий наповнив їхні серця радістю, щоб свідчили 

про Небо і небесні таємниці. Багато душ у гріху, бо немає 

тих, які б жертвувалися і молилися за їхнє навернення.  

Я з вами й молюся за вас, щоб ваші серця були наповнені 

радістю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик». 
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більшою наполегливістю Він 

говорить про Божу вітцівську 

любов: якщо тут, на землі батьки, 

які злі, дарують своїм дітям “добрі 

дари”, що тоді можна сказати про 

Отця, Який на небесах і Який — 

вершина і джерело нескінченної 

любові? 

 Б у в а ю т ь  р і з н і  в и д и 

п р о х а л ь н о ї  м о л и т в и ,  і 

проявляються вони в залежності 

від стану духу, у якому ми 

знаходимося, або ситуації, яка 

спонукає нас звернутися до Бога 

в молитві. Катехизм Католицької 

Церкви згадує такі її відтінки: 

просити, вимагати, наполегливо 

прагнути, волати, навіть “у 

молитві боротися”, як пише 

апостол Павло в Посланні до 

римлян: «Благаю ж вас, браття, 

Господом нашим Ісусом Христом і 

любов’ю Духа, помагайте мені в 

молитвах за мене до Бога…» (Рим. 

15:30). Павло часто просить 

вірних молитися про нього. У 

Старому Завіті в нас є приклади, 

у яких молитва розуміється як 

свого роду боротьба з Богом. 

 У посланні минулого місяця Богородиця 

закликала нас: «Моліться, поки молитва не 

стане для вас радістю і зустріччю зі 

Всевишнім». У цьому посланні Вона закликає 

нас до молитви за інших людей: за тих, хто 

переживає спокусу, за священиків і всіх, 

посвячених Богу. 

 Молитися можна про все, що 

знаходиться в згоді з Божою волею. Було б 

нерозумно просити Бога про те, з чим ми 

можемо впоратися й самі, без Його 

особливого втручання. Просити Його про те, 

щоб у нас вродила пшениця, а самим не 

зорати і не засіяти ниви, було б нерозумно й 

зухвало. Таких втручань Бог не робить, тому 

що дав нам здібності, обдарування та 

можливості, щоб ми робили те, що маємо 

зробити. 

 Ісус закликає нас до молитви, повної 

довіри. Той, хто молиться, —  дитя, а Бог — 

Батько, Який на небесах. Ісус у дуже 

конкретний і живий спосіб наполягає на 

цьому синівському довір’ї, що має надихати 

наші прохання, пошуки, стукіт у двері або, 

краще сказати, у Боже серце. Однак  із ще 

 

МОЛИТВА  

ЗАСТУПНИЦТВА 

 

Дякуємо Тобі, Маріє, що                            

й сьогодні Ти не перестаєш 

молитися за нас... 

Фото: Архів СМ  
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Таким чином, Авраам заступається 

перед Богом за Содом (Бут. 18:17); або 

Яків воює з Богом; у Євангелії від Луки 

в притчі про молитву також ідеться 

про необхідність наполегливості, 

витривалості. 

 Богородиця закликає нас до 

молитви заступництва. У Євангелії ми 

маємо приклад заступницької молитви 

римського сотника за свого слугу. 

Слова, у яких він висловлює глибоку 

віру в Ісуса, ми також часто 

повторюємо у Святій Літургії: 

«Господи, я недостойний, щоб Ти 

увійшов під стріху мою ... Та промов 

тільки слово — і одужає душа моя». 

Ісус чує молитву сотника на основі 

його глибокої віри. Нічого не 

говориться про духовний стан слуги 

або про його віру. Віри римського 

сотника було достатньо, щоб Господь 

почув його прохання. 

 Молитва заступництва — це 

молитва прохання. Ісус — єдиний 

Заступник перед Отцем за всіх людей, 

особливо грішних. Заступатися, 

молитися за когось другого може 

серце, яке знаходиться в згоді з Божою 

любов’ю. Тільки любов до когось може 

спонукати нас до щирої та гарячої 

молитви, яка досягне до Божого серця.   

 Молитва: 

 Пресвята Діво Маріє, Ти — Матір, 

Яка невпинно заступається за нас 

перед Своїм Сином. На весіллі в Кані 

Галілейській Ти перша помітила, чого 

бракує гостям. Ти й сьогодні бачиш усе, 

чого не вистачає нам, щоб наше 

життя було в згоді з Божою волею. 

Дякуємо Тобі, Маріє, що й сьогодні Ти 

не перестаєш молитися за нас, але 

приходиш, щоб духовно пробудити нас. 

Твоєму могутньому заступництву 

доручаємо ми всіх, хто знаходиться в 

спокусах, всіх, хто обтяжений 

хрестом страждання, а також тих, 

хто став байдужим і перестав 

боротися на шляху навернення. 

Особливо доручаємо Тобі тих, хто 

особливо присвятив себе Господу. 

Нехай життя посвячених стане 

знаком надії для цього світу, який 

заблукав без Бога. Амінь. 

(О. Любо Куртовіч, OFM ) 

 

 

Просити  

Його  

про те, щоб  

у нас вродила 

пшениця,  

а самим  

не зорати  

і не засіяти  

ниви, було б 

нерозумно  

й зухвало... 
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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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ВЕЛИКОДУШНІ У ВІДРЕЧЕННІ, ПОСТІ Й МОЛИТВІ 

закликала нас: «Діти мої, не 
забувайте, що всі ви важливі в 
цьому великому плані, який Бог 
здійснює через Меджуґор’є. Бог 
хоче навернути весь світ і 
закликати його до спасіння та 
на шлях, що веде до Нього, Який 
є початок і кінець усього буття». 

«Сьогодні я закликаю вас, 
щоб постом і молитвою ви 
відкрили шлях, яким мій Син 
хоче увійти у ваші серця. 
Прийміть мене як Матір і 
посланця Божої любові та Його 
бажання вашого спасіння». 

Вже 26.6.1981 прозвучали 
Її перші слова всьому людству: 

«Молитвою і постом можна 
зупинити війни та природні 
катастрофи». У наступних 
посланнях Вона каже: «Діти, 
особливо прошу вас постити, бо 
постом ви досягнете здійснення 
всього плану, який має Бог 
щодо Меджуґор’я». 

«Тільки молитвою і постом 
можна зупинити війни; війни 
вашого невір’я та страху перед 
майбутнім. Постом і зреченням, 
дорог і  діти, ви станете 
сильнішими у вірі». 

При словах «відречення», «піст» нам може 
здаватися, що мова йде про втрату чогось.  
Марія нам нагадує, щоб ми не забули, що з 
другого боку «відрікатися» — означає 
знаходити. Нагородою за наше зречення буде  
добро інших, їх навернення. Коли ми почнемо 
усвідомлювати більше перемогу, ніж зусилля, 
яких нам це коштує, тоді ми на правильному 
шляху. Тоді наші 
серця будуть 
н а п о в н е н і 
радістю, як про 
ц е  г о в о р и т ь 
Б о г о р о д и ц я . 
П о с т о м  і 
відреченням ми 
в с т у п а є м о  в 
пустелю — як 
Ісус, апостоли і 
сонми святих до 
нас. Їх радістю 
було для померти 
собі з одним 
є д и н и м 
б а ж а н н я м : 
п р и в о д и т и 
ближніх до Бога. 

З р е ч е н н я м 
ми вирішуємо 
вибрати Боже 
Ц а р с т в о  і 
приводимо туди 
і н ш и х .  М и 
вибираємо те, що 
й Ісус. Піст був 
дуже важливий у 
Його житті, він 
б у в  у м о в о ю 
відкриття Богу, відданням Йому Себе аж до 
віддання власного життя за нас. 

Сьогодні Діва Марія нам каже: «Особливо 
прошу вас молитися за священиків й усіх 
посвячених, щоб ще палкіше любили Ісуса, щоб 
Дух Святий наповнив їхні серця радістю, щоб 
свідчили про Небо і небесні таємниці». Це 
заклик стати більш відповідальним один за 
одного. Щоб посвячені Богові були для нас 
такими, якими й мають бути, нам необхідно 
молитися за них. 

Марія закликає нас наслідувати Ісуса, 
Вона кличе нас до співпраці та 
відповідальності за весь світ. Вона ще раз 

 

 

Зреченням ми 

вирішуємо вибрати 

Боже Царство  

і приводимо туди 

інших... 
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За свідченням візіонерів, Діва 
Марія закликає нас постити в середу і 
п’ятницю на хлібі й воді. Відрікатися 
від того, що для нас 
наймиліше. І найбільше Вона 
радіє тоді,  коли ми 
вирішуємо відректися від 
гріха, від того, до чого 
прив’язані і що шкодить 
нам. Діва Марія часто 
закликає нас приносити 
жертви, відрікатися від 
свого комфорту, егоїзму. 

13 жовтня 2017 року 
закінчується 100-ій ювілей 
явлінь Діви Марії у Фатімі. 
Згадаймо Її послання, яке 
Вона дала 25.08.1991: 
«Закликаю вас до відречення 
впродовж дев’яти днів, щоби 
з  в аш о ю  д о п ом о г о ю 
здійснилося все те, що я хочу 
здійснити через тайни, які 
розпочала у Фатімі. Кличу 
вас, дорогі діти, щоб ви зараз збагнули 
важливість мого приходу і серйозність 
ситуації. Хочу спасти всі душі та 
пожертвувати їх Богові. Тому 

молімося, щоби здійснилося цілком усе, 
що я розпочала». 

Будьмо великодушними й всім 
серцем відповідаймо на 
вимогливе послання нашої 
Небесної Матері, будемо разом 
із Нею рятувати душі. 
  
 Mолитва: 
 О Маріє, ми дивимося з 
захопленням на Твій приклад, 
із якою простотою і як 
великодушно Ти віддаєш Себе 
Богові. Нічого не залишаєш для 
Себе. З Тобою, Маріє, ми 
хочемо повторювати: «Ось я, 
раба Господня». Допомагай 
нам, Пресвята Діво, бути 
великодушними й радісними у 
зреченні все більше й більше. 
Просимо за священиків, за 
посвячених, щоб вони ще 
палкіше любили Твого Сина. З 
Тобою ми просимо про 

навернення наших ближніх, які 
знаходяться в спокусах і в гріху. Амінь.  

(Терезія Ґажіова) 

 

«Діти мої,  

не забувайте, 

що всі ви 

важливі  

в цьому 

великому 

плані, який  

Бог здійснює 

через 

Меджуґор’є...» 
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  «Присвятіть час молитві та 

жертві. Я з вами і хочу вам 

допомогти зростати у відреченні 

та умертвленні, щоб ви могли 

зрозуміти красу життя тих людей, 

які в особливий спосіб даруються 

мені...»  

              (25.5.1990) 

 

 

  «І сьогодні закликаю вас до посту і зречень. Дітоньки, зречіться 

того, що перешкоджає вам бути ближчими до Ісуса. В особливий спосіб Я 

закликаю вас: моліться, бо тільки молитвою зумієте подолати свою 

волю та відкрити Божу Волю і в найменших речах...»  

(25.3.1998) 

 
 
 

 

  «Діточки, працюйте над 

собою в цьому благодатному часі, у 

якому Бог дає милість, щоб через 

відречення і заклик до навернення 

ви стали людьми ясної й 

витривалої віри та надії...»                                          

                              (25.2.2017) 

 

 

  «І сьгодні закликаю вас до молитви. Зараз, як ніколи раніше, коли 

почав здійснюватися мій план, сатана сильний і хоче перешкодити моїм 

планам миру та радості, щоб ви думали, нібито мій Син не є певним у 

Своїх рішеннях. Тому всіх вас закликаю, дорогі діти, молитися й 

постити ще сильніше. Закликаю вас до відречення впродовж дев’яти 

днів, щоби з вашою допомогою здійснилося все те, що я хочу здійснити 

через тайни, які розпочала у Фатімі. Кличу вас, дорогі діти, щоб ви 

зараз збагнули важливість Мого приходу і серйозність ситуації. Хочу 

спасти всі душі та пожертвувати їх Богові. Тому молімося, щоби 

здійснилося цілком усе, що я розпочала...»                                                                    

 (25.08.1991) 
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Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу, 07.10.2017. 
 

В цьому місяці будемо молитися 

за всіх священиків, монахів та монахинь  

 

  «Дорогі діти! Я говорю до вас, як Мати, простими словами, але 

сповненими великою любов’ю й турботою до своїх дітей, довірених мені через 

мого Сина. І мій Син, Який є від вічної присутності, Він говорить до вас словами 

життя й сіє любов у відкриті серця. Тому я вас прошу, апостоли моєї любові, 

майте відкриті серця, завжди готові до милосердя і прощення. Через мого 

Сина, завжди прощайте ближнім, бо так мир буде перебувати у вас. Дорогі 

діти, піклуйтеся про вашу душу, тому що вона є тим єдиним, яке дійсно 

належить вам. Ви забуваєте про важливість сім’ї. Сім’я не мала б бути місцем 

страждання й болю, але місцем порозуміння та ніжності. Сім’ї, що 

стараються жити через мого Сина, живуть у взаємній любові. Ще коли мій 

Син був малим, то говорив мені, що всі люди є Його братами. А тому 

пам’ятайте, апостоли моєї любові, що всі люди, яких ви зустрічаєте, є вашою 

сім’єю, братами через мого Сина. Дорогі діти, не витрачайте часу, роздумуючи 

про майбутнє та непокоячись. Нехай вашою турботою буде те, щоб добре 

проживати кожну мить через мого Сина – і в цьому є ваш мир. Дорогі діти, 

ніколи не забувайте молитися за своїх пастирів. Моліться, щоб вони змогли 

прийняти всіх людей, як своїх дітей, щоб були для них духовними отцями через 

мого Сина. Дякую вам!» 

  ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

   2 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ, МЕДЖУҐОР’Є 
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Піст і мир  

ПОСТІТЬ СЕРЦЕМ      

 Коли людина любить, вона 
шукає й переживає стан миру; коли 
ненавидить й хоче помститися, 
вона також шукає миру; коли 
залишається тверезою й бореться із 
залежністю, вона прагне до миру; 
коли п’є, вона шукає миру; коли 
молиться, шукає миру; і коли 
лихословить та зло говорить, вона 
також шукає миру; коли бореться 
за своє життя та життя тих, кого 
любить, вона реалізовує мир; і тоді, 
коли підносить на себе руку й 
чинить самогубство чи вбиває 
іншого, вона також шукає миру. По 
суті, будь-яким рішенням людина 
вибирає мир. Однак зрозуміло, що, 
чинячи добро, вона прагне й 
досягає миру і для себе, і для решти 
людей, а роблячи зло, бажає миру 
лише власного за рахунок інших.  
 Або, якщо глянути з другого 
боку: як часто буває, що ми 
втрачаємо стан миру, тому що 
горді, егоїстичні, заздрісні, ревниві, 
жадібні, залежні від влади й 
статусу. Досвід підтверджує, що з 
допомогою посту й молитви 
долаються зло, гординя й егоїзм, 
відкривається серце, виростають 
любов і смирення, щедрість і 
доброта, а через це виникають 
істинні умови для миру. І той, хто 
знаходиться в стані миру, оскільки 
любить і прощає, залишається 
душевно й тілесно здоровим та 

 Мир – плід Духа.  

 Найглибше бажання людського серця – це 
мир. Що б ми не робили, хороше чи погане, ми 
завжди прагнемо до миру... 

здатним будувати своє життя так, 
як того достойна людина, найвище 
з Божих творінь.  
 З допомогою посту й молитви 
зме ншуються  і  с тають  на 
правилину міру людські потреби, 
що, знову ж таки, сприяє 
виникненню умов для миру й 
правильного ставлення до інших 
людей та матеріальних речей. 
 По суті, це непорозуміння, що 
піст сприймають у негативному 
ключі, як відмову від чогось, і не 
розпізнають його позитивного 
впливу на духовному рівні. І тому 
не можна говорити про заміну 
посту справами милосердя або 
чимось іншим. А звідси ми можемо 
зрозуміти, чому мир приходить 
завжди як наслідок навернення, 
посту й молитви. 
 У своїй книзі про піст Ансельм 
Грюн пише:  
 «Саме тоді, коли я усвідомлюю 
й залишаю завдяки посту численні 
засоби, якими намагаюся замінити 
свої задоволення і які нерідко мене 
оглушують чи засліплюють, я 
пізнаю правду в глибині себе. З 
допомогою посту я вивільняюсь від 
нашарувань, що наросли поверх 
моїх розтривожених думок і 
почуттів. Тим самим може 
проявитися все, що в мені є: мої 
н е в г а м о в н і  б а ж а н н я  т а 
устремління, мої пристрасті, мої 
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...той, хто знаходиться  

в стані миру, оскільки 

любить і прощає, 

залишається здатним 

будувати своє життя 

так, як того  

достойна людина,  

найвище з Божих 

творінь.... 

думки, які крутяться тільки 
навколо мене, навколо мого успіху, 
мого майна, мого здоров’я, мого 
самоутвердження і моїх відчуттів, 
таких, як гнів, образа, жаль. Рани, 
які  я  заглушаю постійною 
активністю та  численними 
засобами самовтіхи, їжею та 
напоями, відкриваються. Усе 
подавлене виходить на світло. Піст 
відкриває мені, хто я. Він показує 
мені, де я в небезпеці і з чим мені 
потрібно боротися!» 
 Таким чином, з допомогою 
посту людина усвідомлює, з чим 
саме в собі їй слід вести боротьбу. 
Тільки так і наше несвідоме 
вивільняється від усього, що 
приводить нас до неспокою та 
розладу, і душа стає мирною, 
виникають умови для миру. Образ 
такої боротьби добре ілюструє 
наступний текст: 
 «Коли якийсь король хоче 
захопити вороже місто, то 
найперше він перекриває воду й 
припиняє постачання. Коли 
мешканці починають гинути від 
голоду й спраги, вони здаються 
йому. Те ж і з тілесними 
бажаннями: коли чернець виходить 
проти них в пості й голодуванні, 
вороги душі втрачають силу!» 
 Досвід безумовно підтверджує, 
що миру неможливо здобути, не 
борючись із його внутрішніми 
ворогами, і піст для цього – дуже 
надійний засіб. Тому невипадково 
всі пророки, а також Сам Ісус, а 
затим і вся церковна традиція 
закликали до посту й молитви 
задля того, аби людина відкрилася 
правдивому миру. Проблема, 
однак, у тому, що людина більше 
схильна  сл ідувати  шляхом 
лжепророків, які обіцяють легкий 
мир, котрого в дійсності не існує.   
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 13 жовтня 1917 року Богородиця 

об’явилася дітям у Фатімі вшосте: «Я – 

Цариця Розарію». Вона попросила нас 

щоденно молитися Розарій й не 
ображати Господа. Для Жасінти й 

Францишку це  було  ос таннє 

об’явлення: незабаром вони померли в 

тяжких муках за спасіння світу. Менш 

як за місяць після цього об’явлення в 

Росії стався більшовицький переворот 

й почалося одне з найбільших гонінь 
на християнство й Церкву. Звідси 

к о м у н і с т и ч н и й  « б л у д »  п о ч а в 

розповсюджуватися по всьому світі. 

Про подібні події говорилося в 

другому фатімському посланні.  

 1929 року Богородиця, як і 
обіцяла, явилася Люсії й просила, аби 

Святіший Отець у єдності зі всіма 

єпископами посвятив світ, а особливо 

Росію, Її Непорочному Серцю. У 

різний спосіб цю посвяту здійснили 

Папи Пій ХІІ та Павло VІ, однак у них 
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не вистачало згадки про Росію та 

єдності зі всіма єпископами.  

 Після замаху в 1981 році Папа 

Іван-Павло ІІ, уже перебуваючи в 
лікарні, ретельно вивчив документи, 

які стосувалися об’явлень у Фатімі. 

Три місяці між життям і смертю дали 

йому зрозуміти, що єдина можливість 

врятувати світ від нових війн, 

катакл і змів  та  ате ї зму  –  це 

навернення Росії. Неграмотні діти 
говорили про події, наслідки яких 

Папі, народженому на Сході, самому 

довелося пережити.  

 Понтифік хотів виконати просьбу 

Богородиці якнайточніше. За рік 

після замаху у Фатімі з вдячністю за 
збережене життя він здійснив 

урочисту посвяту. За словами сестри 

Люсії, посвята ще не була здійснена, 

як годилося: не вистачало єдності з 

усіма єпископами. Папа теж відчував, 

що є «необхідність продовжувати 

 

Один крок назад із Святими Отцями 

ПАПА ІВАН-ПАВЛО ІІ: У «ШКОЛІ БОГОРОДИЦІ»  
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боротися за відкуплення сучасного 

світу». 25 березня 1984 року, на свято 

Благовіщення, статуя Фатімської 

Богоматері була привезена до Риму і 
П о н т и ф і к  о б н о в и в  п о с в я т у , 

розіславши перед тим запрошення 

вс ім єпископам з  проханням 

приєднатися до нього. Сестра Люсія 

була задоволена цим актом. 

 Н е м о ж л и в о  г о в о р и т и  з 

цілковитою певністю про вплив актів 
посвяти Богородиці на хід подій у 

світі, але можна відзначити події, на 

розвиток яких ніхто не сподівався. 

Наприклад, зміна ходу війни після 

акту посвяти, здійсненого Пієм ХІІ в 

1942 році. Після акту посвяти 1984 
року – відвідини Горбачовим США й 

підписання договору про роззброєння, 

візит ватиканської делегації до 

Москви,  падіння комунізму й 

берлінської стіни, відродження 

структур Римо-Католицької Церкви на 
території Росії, приїзд Горбачова на 

аудієнцію до Святішого Отця.  

 1990 року на питання журналістів 

про зв’язок подій у Східній Європі та 

Росії  з пророцтвом Фатімської 

Богородиці Іван-Павло ІІ відповів, що 

вшановування Богородиці, вдячність 
Їй за відновлення поваги до прав 

людини в Східній Європі та Росії не 

протирічать ученню Церкви, а 

спеціалісти з віровчення радіють, коли 

такі обіцянки збуваються через 

декілька років. 
 1991 року, у десятилітній ювілей 

замаху, Понтифік знову відвідав 

Фатіму з удячністю Матері Церкви за 

опіку в тяжкі для Церкви роки, за 

турботу, яка звільнила нас від трагедій 

та важких поневірянь, а також за ті 
несподівані зміни, що відродили віру в 

пригнічених та принижених протягом 

довгого часу народів. Але зміни несуть 

у собі й нові труднощі, про які Папа 

Іван-Павло ІІ сказав так: «Існує 

небезпека заміни марксизму іншою 

формою атеїзму, що, закликаючи до 
свободи, може знову зазіхнути на 

кор іння  морал і  –  людсько ї  і 

християнської. Будь, як і раніше, 

Матір’ю всім, бо світ потребує Тебе!»  

 Користуючись зовсім невеликими 

інструментами, Бог в особливий спосіб 
втручається в історію людини, 

провадячи її до спасіння. Але ми 

бачимо, що ще не настав час Тріумфу 

Непорочного Серця. 2000 року, на 

беатифікації дітей Францишку та 

Жасінти у Фатімі, Понтифік нагадав, 

що «людина, виганяючи Бога зі свого 
життя, не може зазнати щастя і 

врешті руйнує себе». Війни ХХ 

стол і ття ,  концтабори,  етнічні 

переслідування, тероризм, викрадення 

людей, зазіхання на ненароджених 

дітей і сім’ю є тому свідками. 
 На цьому тлі Папа Іван-Павло ІІ 

пропонує світові два сяючих образи, 

схожі на «дві свічки, запалені Богом, 

щоб дати людству світло в ці непевні 

темні часи». Дві маленькі людини – 

Францишку й Жасінту Марто, які «аби 
спасти грішників, здатні на будь-яке 

смирення й покаяння». Їхній приклад 

надихає й сьогодні дорослих та дітей 

третього тисячоліття.  

 13 жовтня 1996 року кардинал 

Ратцінгер,  відвідуючи Фатіму, 

зазначив: «Марія говорила з дітьми, з 
тими, хто нічого не значить в цьому 

освіченому й гордому світі, світі знань 

і віри в прогрес, який є водночас і 

світом руїни, страху та відчаю. Як це 

актуально!» 

 Свою проповідь Папа завершив 
такими словами: «Пресвята Діва 

потребує вас, аби втішати Ісуса, 

засмученого  завда ними  Йому 

образами. Вона потребує ваших 

молитов і ваших жертв за грішників. 

Попросіть ваших батьків і ваших 
учителів записати вас до «школи 

Богородиці», щоб Вона навчила вас 

стати такими, як пастушки, які 

старалися робити те, чому Вона їх 

навчила. Говорю вам, що «за зовсім 

короткий час, проведений у послуху 

Марії, просунешся вперед більше, аніж 
за цілі роки особистих ініціатив з 

покладанням лише на самого себе».   

Джерела: - Мігель А. Таємниця, яка веде Папу. Фатімське явління в Понтифікаті Івана Павла II. 
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Віддавна в Москві деякі католики (а 
також православні) обходять Кремль, 
молячись Розарій за навернення Росії й 
тріумф Непорочного Серця Діви Марії. 
Ця молитва була натхнена фатімським 
посланням. Найвідомішим зачинателем 
цієї молитви був о. Едмунд Боневич 
(1919-2006), паллотинець із Ченстохови, 
близький друг Св. Отця Івана-Павла ІІ. 
Він отримав благословення на цю 
молитву в кардинала Вишинського, у 
якого був сповідником. Незалежно від о. 
Боневича таку ж молитву здійснювали й 
інші католики. Ідея її, ймовірно, виникла 
з біблійної розповіді про взяття Єрихона. 

О. Боневич їздив на місії країнами 
СCСР, у тому числі й територією Росії, 

викладав  католикам Та їнства, 
розповсюджував Фатімське послання й 
послання про Боже милосердя, дане св. 
Фаустині Ковальській. Св. Отець Іван-
Павло ІІ благословив його євангелізаційні 
місії, особливо по Росії. А кардинал 
Вишинський також допомагав цим 
місіям матеріально. 

Із 1975 р. о. Боневич, перебуваючи 
в Москві приблизно двічі на рік, почав 
ходити на Красну площу з групою 
московських католиків молитися Розарій 
і коронку Божому милосердю. Він 
старався приїжджати так, щоб 
молитовна акція на Красній площі могла 

відбутися 13 числа. О 8.00 була Меса у 
храмі Св. Людовіка, після цього 
парафіяни, які там були і охочі 
молитися за Росію, прямували до 
Кремля молитися Розарій. Коли о. 
Едмунда не було, вони по 13-х числах 
ішли самі, молячись Розарій у 
наміренні, аби Божа Мати повернулася 
в Росію.   

Ось як про це пише сам о. 
Боневич у своїй книзі «Фатімська 
Богродиця на Сході. Спогади 
священника»: 

«Починали ми непомітно, без 
зайвої демонстративності, у групі з 
декількох людей, яка постійно 
збільшувалася й зріла духовно. 

 На початку 1980 року 
внаслідок змін у Росії як 
паломники ми вже могли в 
центр і Москви  в ільно 
м о л и т и с я  й  с п і в а т и , 
виказуючи свої релігійні 
почуття, без доган із боку 
м і л і ц і ї  а б о  т а є м н и х 
спецслужб. 
 Ц е  п а л о м н и ц т в о 
московськими вулицями з 
Розарієм та хрестом – задля 
вшанування Фатімської 
Божої Матері й прослави 
Б о ж о г о  м и л о с е р д я  – 
здійснювалося щоразу, коли я 
туди приїжджав. Я намагався 
організувати його 12 або 13 
числа даного місяця, щоб 

підкреслити наш зв’язок із 13-м 
числом, датою шести об’явлень у 1917 
р., вибраною Божою Матір’ю у Фатімі.  

Ми завжди здійснювали акт 
посвяти Непорочному Серцю Красної 
площі, просячи Матір Христову, аби 
стала вона білою площею – площею 
згоди, любові й миру. Ми віддавали це 
місце, Москву й усю Росію Матері 
Божій, Матері Церкви. Її турботі й 
материнській любові ввіряли ми своє 
життя, життя наших сімей, друзів і 
ворогів; людей, які правили СССР і 
кожною країною у світі. Голосно 
молячись Розарій, ми обходили Кремль, 

 

РОЗАРІЙ НАВКОЛО КРЕМЛЯ 
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а роздуми над таємницями з великою 
набожністю провадили члени місцевих 
молитовних спільнот. 

Ревн ість моїх  рос ійських 
співбратів завжди мене надихала». 

Р оза р ій  навк ол о  Кр ем ля 
продовжується й дотепер. Декілька 
років назад ми стали ходити із 
невеликою фігуркою Фатімської Божої 
Матері. 

Одного разу стався цікавий 
випадок із цією фігуркою. На Красній 
площі буває багато іноземних туристів. 
Того дня, як звичайно, ми обходили 
Кремль й зупинилися, аби прочитати 
роздуми на четверту Скорботну 
таємницю «Хресна дорога Ісуса 
Христа». Повз нас проходили три 
туристи, на вигляд корейці: двоє 
чоловіків і жінка. Побачивши в мене в 
руках фігурку Божої Матері, жінка 
скрикнула:  

– Maмa! – і, вказуючи на фігурку, 
почала щось говорити чоловікам своєю 
мовою, повторюючи слово «мама». 

З д а є т ь с я ,  ц е  с л о в о 
інтернаціональне… далі вона зробила 
те, на що ніхто ще не зважувався, 
навіть громадяни католицьких країн. 
Вона не посоромилась – підійшла до 
нас, стала навшпиньки, аби дістати до 
чола Божої Матері, й поцілувала Її.  

Ми стояли, не маючи сили 
вимовити ані слова. 

Це була четверта Скорбна 
таємниця. Хресна дорога Ісуса Христа. 
Поцілунок цієї жінки залишився 
назавжди на фігурці Богородиці й у 
наших серцях, подібно до того, як Лик 
Христа відбився на хустині Вероніки, 
що нею вона обтерла Його. 

2015 р. виявилося нове починання 
– Розарій за Росію по скайпу, 
ініціатором його була Наталія 
Кандудіна.  

І зараз ми зустрічаємося по скайпу 
кожного дня вранці, в обід і ввечері 
(хто коли може) й молимося Розарій. З 
нами моляться й православні, і 
католики з інших країн (Польща, 
Білорусь).   

Також двічі на рік у нас є 
можливість безкоштовно потрапити на 
територію Кремля, це буває в дні 

музеїв. Тоді ми молимося в Кремлі 
повний Розарій і посвячуємо Росію 
Непорочному Серцю Марії перед 
вівтарем древнього Успенського собору, 
першого катедрального собору Москви.    

Для цього посвячення ми беремо 
уривки із посвячення Івана-Павла ІІ, 
яким він посвятив Непорочному Серцю 
Богородиці світ і Росію 25 березня 1984 
р. і яке одночасно з Папою тоді таємно 
прочитав єпископ Хніліца в цьому ж 
самому Успенському соборі (про це в 
них була попередня домовленість). 
Владика Хніліца навіть зумів тоді ж 
відслужити Св. Месу, і все це він 
зробив, прикриваючись газетою 
«Правда»! Зараз завдяки зусиллям цих 
людей нам уже не потрібно 
прикриватися газетою «Правда», 
молячись в Успенському соборі та й у 
будь-якому іншому місці Росії. Але є ще 
дуже й дуже багато того, що потребує 
Божого виправлення. Так, із самого 
серця Росії ми звертаємося до 
Непорочного Серця Богородиці з 
проханням, аби Її фатімське пророцтво 
сповнилося й Серце Її затріумфувало в 
нашій країні. 

Анна (Росія)  
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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. 
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“Дорогі діти! І сьогодні в моєму серці радість. Я хочу подякувати вам за те, що робите 
здійсненним мій план. Кожен з вас важливий, тому, дітоньки, моліться і радійте разом зі 
мною за кожне серце, яке навернулося і стало знаряддям миру в світі. Молитовні групи                            

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

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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