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“Дорогі діти! І природа вам пропонує  

знаки своєї любові через плоди, що вам дає.  

І ви Моїм приходом прийняли обильні дари  

та плоди. Дітоньки, наскільки ви відповіли  

на Мій заклик, Бог знає. Я вас закликаю:  

не є пізно, вирішіть вибрати святість і  

життя з Богом у благодаті та мирі!                           

Бог вас благословить і дасть вам стократно,  

якщо довіряєте Йому.                                            

Дякую вам, що відповіли на Мій заклик”.  

В ЦЬОМУ  

НОМЕРІ  

ЗНАЙДЕТЕ . . .  

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ,  

25 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ,  

ЧЕРЕЗ В ІЗІОНЕРКУ МАРІЮ ПАВЛОВИЧ -ЛУНЕТТІ  
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Бог у різний спосіб, говорить 

Богородиця, закликає нас до 
духовного пробудження, до 

мужності обрати святість. І 

звертається із цим закликом до 
святості Господь до кожного з нас: 

"Будьте святі, Я бо святий!" (Лев 

11:44, 1 Пт 1:16). 
Один священик розповідав, что 

прийшов якось читати студентам 

лекцію, спочатку попросивши, щоб 
піднесли руки ті, хто дійсно хоче 

стати святим. Ніхто не наважився. 

Тоді священик, бачачи, що ніхто не 
піднімає руки й не збирається стати 

святим, сказав, що говорити в 

такому випадку нема про що, 
повернувся й вийшов із аудиторії. 

Усі були заскочені та здивовані. За 

кілька хвилин він таки вернувся й 
прочитав лекцію, яку студенти 

слухали неабияк уважно.   

Це питання й заклик до святості 
постають перед кожним віруючим і 

християнином зокрема. Бути святим 

означає бути точним у своїй 
християнськ ій  м і с і ї ,  сво ї х 

християнських обов'язках і тій 

програмі, що вписана в наші душі 

через хрещення. Бути християнином 
означає слідувати за Ісусом Христом, 

дотримуватися Його Євангелія, як 

правила життя. І якщо людина 
докладає до цього зусилля, то це і є 

здійснення святості в житті. 

Слід знати, що бути святим не 
означає бути безгрішним. Багато 

святих, будучи людьми винятково 

героїчниú чеснот, все ж не були 
безгрішними. Єдина з людей, Яка 

залишилася безгрішною, - це 

Блаженна Діва Марія. Це виняток. 
Усі інші святі лише відносно. І ті 

святі, що включені до католицького 

календаря, також пережили досвід 
гріха, але в їхньому житті перемогли 

благодать і праведність. В історії 

Церкви відомо немало святих, які 
знайшли мужність повірити в силу 

Божої благодаті, що здійснила в них 

чудо та принесла плоди святості.  
Зважмося бути святими, тому що 

це не є чимось недосяжним. Нехай 

ідеали святості не лякають нас, але 
служать вказівниками на шляху до 

Бога.    
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Молитва: 

 

 

Пресвята Діво Маріє,  

Мати, повна благодаті, Ти, свята й безгрішна,  

заступайся за нас, які спотикаються  

й падають на своєму шляху віри.  

 

Нехай наша власна слабкість  

не зневірює нас. Нехай нас веде віра  

в силу Божу, що перемагає гріх.  

 

Маріє, Ти блаженна, бо повірила,  

випроси для нас віри й довіри навіть  

у найтяжчих життєвих спокусах і слабинках.  

 

Нехай у нас зростає прагнення  

й укріплюється воля, аби ми кожного дня  

були відкриті на натхнення Духа Святого й  

із відкритими поглядами розпізнавали  

знаки Божої любові в повсякденних  

малих речах та подіях життя. Амінь.  
 

 
( 

(о. Любо Куртович, OFM) 
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  Ісус любив природу. Він із 

радістю наводив приклади з 
природи, говорив мовою притч. 

Марія знає це, ведучи нас до 

Ісуса. І вона навчає нас у 
природі відкривати Божу 

любов. У Своїх посланнях Вона 

каже: «І сьогодні закликаю вас, 
щоб у барвах природи славити 

Бога-Творця. Він вам говорить і 

через найменшу квітку про 
Свою красу й глибину любові, з 

якою створив вас. Дітоньки, 

нехай молитва випливе вам із 
серця, як свіжа вода з джерела. 

Нехай пшеничні поля говорять 

вам про Милосердя Боже до 
кожного створіння. Тому 

відновіть молитву подяки за 

все, що вам дає» (25.08.1999).   
 Восени, збираючи багато 

п л о д і в ,  м и  в і д ч у в а є м о 

вдячність за те, що Бог 
благословив наш урожай. 

Марія ділиться з нами: «І ви 

Моїм приходом прийняли 
обильні дари та плоди».  
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 «Її благодатна 

п р и с у т н і с т ь  – 
н а й с и л ь н і ш е 

послання», – казав 

о т е ц ь  С л а в к о 
Барбарич. Цариця 

миру тут, із нами, 

уже 37 років. День у 
день Вона приходить 

д о  М е д ж уґ о р ’ я . 

З а в д я к и  Ї ї 
присутност і  м и 

бачимо багато плодів 

–  н а в е р н е н н я , 
з ц і л е н н я ,  н о в і 

покликання, діла милосердя по всьому світі. 

Ясно, що без Її явлінь люди б не приїжджали 
до Меджґор’я. Вона тут. Її благодатна 

присутність приводить нас до Ісуса, у нас 

відкриваються очі, міняється життя. 
 Об’явлення Марії – як магніт, який 

притягує душі до Бога. Наскільки ми 

відповімо на Її заклик, залежить від нас. 
Ключ знаходиться в нас. Її послання, якими 

Вона веде нас, – це шлях, вихід, Божий 

подарунок. Достатньо жити тим, що Вона 
каже, – і Бог благословить нас стократ. 

 Один священник, який часто 

приїжджає до Меджуґор’я, каже: «Протягом 
цих кількох днів паломництва Марія наче 

бере моє серце до Свого й міняє його. Я не 

знаю, що Вона з ним робить, але воно стає 
іншим, більш чуйним, відкритим, здатним 

любити більше». 

 Ісус сказав: «Із Царством Небесним так, 
як з отим чоловіком, що кидає насіння в 

землю: чи спить він, чи встає, чи то опівночі, 

а чи вдень, – насіння те кільчиться й росте. А 
як – він сам не знає. Сама від себе земля плід 

приносить: спершу стебельце, потім колос, а 

потім повну в колосі пшеницю. А коли плід 
доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо 

жнива настали» (Мр. 4: 26-29). Також у 

притчі про сіяча Він говорить: насіння впало 
на добрий ґрунт, – це ті, хто слухає слово, 

зберігає його в доброму та великодушному 

серці й із наполегливістю приносить плід. 
 Під Маріїним проводом наше серце стає 

добрим і великодушним. Закликом до 

молитви, посту, навернення, до Євхаристії, 
Святої Сповіді, читанню Слова Божого, 

поклонінню, до роботи над своїм серцем Діва 

Марія хоче, аби наше серце відкрилося 
Божій любові й дозволило Богові міняти нас. 

Так зростає наша віра й довіра до Бога, 

надія і любов. Ми стаємо 

благословенням для інших, 
приносячи плоди добрих діл. 

 «Наскільки ви відповіли на 

Мій заклик, Бог знає». Нам 
може видаватися, що ми 

відповіли. Перед Богом нічого 

не залишається скритим. «Ще 
не пізно», – говорить нам Марія. 

Ніколи не пізно вирішити 

вибрати Бога. Згадаймо 
розбійника при розп’ятті Ісуса. 

В останні хвилини життя він 

зважився вибрати Ісуса, і йому 
було даровано Небо.  

 Цариця миру каже: «Діти 

Мої, ви вільні вибирати добро 
чи зло». Бути вільними значить, 

що в нас є можливість вибрати 

без примусу. У молитві ми 
можемо найти правильне 

рішення. «Діти Мої, вам дана 

свобода вибирати, але Я прошу 
вас, як Мама: виберіть свободу 

для добра». «Не забувайте, 

дітки, що ваша свобода – це 
ваша слабкість, тому слідуйте 

з а  М о ї м и  п о с л а н н я м и 

серйозно». 
 Посл ухай м ося  н аш о ї 

Небесної Матері – і побачимо 

дію Божого благословення в 
нашому житті. Їй належить 

місяць жовтень, віддаймося Її 

веденню молитвою Розарію та 
проживанням Її послань. 

 

Вона тут. Її 

благодатна 

присутність 

приводить нас  

до Ісуса, у нас 

відкриваються очі, 

міняється життя... 

  
 

 Молитва :  
 

 Небесний Отче, дякую за 
приходи Марії до нас. Силою 

Свого Святого Духа зроби нас 
здатними прийняти цю 

велику благодать і дар. 
Мар іє ,  д опоможи нам 
в і д п о в і с т и  н а  Т в і й 

неустанний заклик до 
навернення й святості. 

З’єднані з Тобою, ми просимо 
про святість та захист усієї 

Церкви. Амінь.   
 

(Терезія Гажіова) 
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“Моліться, щоб ви могли зрозуміти все те, що 
дає вам Бог через Мої приходи”. 

(25.09.1992) 

“І сьогодні закликаю вас 
молитися за мир. Моліться 

серцем, д ітоньки,  і  не 
втрачайте надії, адже Бог 

любить Свої сотворіння. Він 
хоче вас спасти – одне за одним 
через Мої приходи сюди”. 

(25.03.2003) 
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НАША НАСТУПНА МОЛИТОВНА ЗУСТРІЧ ВІДБУДЕТЬСЯ В СУБОТУ, 06.10.2018. 
 

В ЦЬОМУ МІСЯЦІ БУДЕМО МОЛИТИСЯ ЗА  
 

ЗАХИСТ ЦЕРКВИ ВІД НАПАСТЕЙ САТАНИ 

МАРІЇНІ ПРИХОДИ 

“Мої приходи до вас є доказом наскільки Небо 
вас любить. Вони показують вам на дорогу до 

вічного життя, до спасіння”. 
(02.06.2016) 

“Дітоньки, моліться та читайте Святе 
Письмо, щоб ви через Святе Письмо відкрили 

послання для вас через Мої приходи. Дякую вам, 
що відповіли на Мій заклик”. 

(25.06.1991) 

“Дорогі д іти! І сьогодні 
закликаю вас до молитви, 

тому що тільки в молитві ви 
зможете зрозуміти мій прихід 

сюди”. 
(25.07.1995) 
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помилки й зловживання, вчинені в 
теперішньому і в минулому, та без 
жодного вагання боротися, аби зло не 

перемогло». 
 Папа Франциск висловив також 
прохання протягом усього місяця 
жовтня після молитви на вервиці 
проказувати молитву до св. Архангела 
Михаїла, яку уклав Папа Лев ХІІІ:   
 «Святий Михаїле, Архангеле, 
захищай нас у боротьбі: будь 
наш им з ах исн ико м проти 
н а п а с т е й  і  п і д с т у п і в 
диявольських. Покірно просимо, 
нехай Бог його подолає і Ти, о 
Князю Небесного Воїнства, Божою 

силою скинь у пекло сатану і злих 
духів, що блукають світом для 
знищення душ. Амінь». 

 

Папа закликає у жовтні молитися  

на вервиці за Церкву 

 
 

 

Джерело: https://www.vaticannews.va/uk 

«Святіший Отець вирішив запросити всіх вірних в усьому світі щодня молитися 

вервицю протягом усього Марійського місяця жовтня, і, таким чином, єднаючись 

як Божий люд в сопричасті й покаянні, просити Пречисту Діву Марію та Архангела 

Михаїла захистити Церкву від диявола, який завжди намагається відділити нас від 

Бога і розділити нас». Про це йдеться в повідомленні Ватиканського прес-центру, 

опублікованому в суботу, 29 вересня 2018 року.  

 В ньому зазначається, що 
напередодн і  свого  в ізиту до 
Балтійських країн Папа Франциск 

звернувся з проханням до о. 
Фредеріка Форноса, Т.І., директора 
Всесвітньої мережі молитви в 
наміренні Папи, поширити цей 
заклик серед вірних, запрошуючи їх 
завершувати молитву на вервиці 
давнім Марійським благанням «Під 
Твою милість» та молитвою до св. 
Архангела Михаїла, що захищає нас і 
допомагає в боротьбі зі злом. 
 Під час ранкової Святої Меси в 
каплиці «Дому Святої Марти» 11 

вересня 2018 р., Папа Франциск 
наголосив, що молитва – це сильна 
зброя проти диявола, «великого 
обвинувача», «що блукає світом, 
шукаючи, кого б звинуватити». Тільки 
молитва може його перемогти. В заяві 
зазначається, що Східні Отці та святі 
всіх християнських традицій радили в 
хвилини духовної тривоги шукати 
захисту під покровом Пречистої Діви 
Марії, промовляючи молитву «Під 
Твою милість»: 
 «Під Твою милість прибігаємо, 

Богородице Діво. Молитвами 
нашими в скорботах не погорди, а 
від бід визволи нас, єдина Чиста й 
Благословенна». 

 «Папа Франциск просить усіх 
вірних світу, – читаємо далі в 
повідомленні, – молитися словами 
цього прохання, щоб Пречиста Діва 
Марія взяла Церкву під Свій покров, 
щоб захистила її від напастей 
лукавого, великого обвинувача, і, 

одночасно, допомагала їй дедалі 
більше усвідомлювати провини, 
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РОЗАРІЙ У ДЕНЬ ПОСТУ  

 Скорботні таємниці  

 Вступна молитва: 
 Ісусе, дякую Тобі, 

що Ти прийшов у цей 

с в і т  т а  п р и й н я в 
страждання, аби спасти 

його. Подай мені ласку 

в ідкрити  у  Тво їх 
страстях Твою любов і турботу про 

нас, людей, та бути вдячним за любов, 

із якою Ти постраждав за нас. 
 Цього дня посту, який я хочу 

принести Тобі в молитві за спасіння 

світу, особливо бажаю бути разом із 
Тобою у Твоїм стражданні та ввійти в 

таємницю Твоєї  любові.  Хочу 

прийняти цей піст та молитву з тією ж 
любов’ю, із якою Ти прийняв Свій 

піст ,  а  в ідтак Свою муку й 

страждання. Свій голод приношу 
сьогодні Тобі, аби Ти пробудив у мені 

голод за вічними благами, за Отчою 

волею, за Твоїм словом, за любов’ю й 
миром. 

 Допоможи мені, Маріє, навчи 

мене сьогодні постити й молитися так, 
як закликаєш мене Ти, щоб я вмів, 

подібно до Тебе, слідувати за Твоїм 

Сином у Його стражданні. Амінь. 
 Вірую… 

  

 Перша скорботна таємниця 
 Дякую Тобі, що Ти прийшов у 

Гетсиманський сад, де молився, 

пролив кривавий піт і прийняв Отчу 
волю, узяв чашу страждання. Твоє 

серце було цілковито вільним, і тому 

Ти зумів промовити: «Отче, нехай зі 
Мною станеться по Твоєму слову». Ти 

страждав, тому що любив. 

 У цей день посту прошу Тебе, 
Ісусе: дай мені ласку подолати свої 

шкідливі звички, що призводять до 

страждань і болю. Приношу Тобі всіх, 
хто своєю залежністю від алкоголю, 

наркотиків та іншого зла цього світу 

створює собі, своїм сім’ям, подругам і 
дітям тяжкі гетсиманські хвилини. 

Також приношу Тобі всіх, хто 

внаслідок своїх залежностей порушив 

 
закон і зараз у місці позбавлення волі 

дуже страждає. Ще приношу Тобі тих, 
хто своїми залежностями зруйнував 

собі здоров’я. Приношу Тобі свій піст 

та молитву за всіх них і дякую, що Ти 
даруєш усім внутрішню свободу й 

мир, духовне, душевне й тілесне 

здоров’я.  
 Отче наш… 10 Радуйся, Маріє… 

Слава Отцю… О мій Ісусе… 

 
 Друга скорботна таємниця 

 Тебе прив’язали до стовпа у дворі 

Пилата й жорстоко бичували. Після 
кожного удару залишалися рани, 

текла кров, сили покидали Тебе, усе 

боліло. Усе це Ти приніс за нас, щоб 
звільнити нас від зла й гріха. 

 Сьогодні в день посту відкрий 

мені любов, із якою Ти витерпів 
бичування, щоб у моїм серці оселилася 

г л и б о к а  в д я ч н і с т ь  з а  Т в о є 

страждання. А свій піст і молитву я 
приношу за всіх, хто носить у серці 

отримані в дитинстві рани, через які 

потрапляє в нові нещастя й нові 
залежності та цим сам калічить і себе, 

й інших. Перерви, Ісусе, цей ланцюг 

зла та гріха, щоб у кожному серці 
оселилися Твій мир, любов і 

прощення. Приношу Тобі свої молитви 

та піст за тих батьків, які своєю 
поведінкою – п’янством, невірністю, 

н а р к о т и к а м и ,  і г р о м а н і є ю , 

конфліктами й розлученнями – 
калічать своїх дітей. Звільни наші сім’ї 

від усього, що нівечить нас, від 

усякого зла, звільни нашу Церкву й 
народ. Нехай зціляться всі рани, 

нехай усе,  що кал ічить  нас, 

припиниться, аби через піст і молитву 
прийшли мир і радість, здоров’я душі 

й тіла. 

 Отче наш… 10 Радуйся, Маріє… 
Слава Отцю… О мій Ісусе… 

 

 Третя скорботна таємниця 
 Ісусе, Тебе увінчали терновим 

вінцем, щоб завдати Тобі ще й такого 

болю, пронизавши Тобі голову терням, 



9  

і насміятися над Тобою, як царем. На 

Тебе надягли багряницю й дали в руки 
царський скіпетр, а інші Тебе били й 

обпльовували, викрикуючи образи. Усе 

це Ти терпів, аби відкупити нас, щоб 
звільнити від зла й лукавого. 

 Ти сказав, що є рід злих духів, 

який виганяється лише постом і 
молитвою, тому цей день посту й 

молитви приношу Тобі як надолуження 

за всі зневаги й знущання, які наносять 
Тобі чорними месами й іншими 

окультними обрядами, за всіх, хто 

вступив у сатанинські секти й бере 
участь у сатанинських обрядах, за всіх, 

хто займається спіритизмом, магією й 

чаклунством та через це потрапив під 
вплив злих духів. Цей день посту й 

молитви приношу Тобі за них, щоб Ти 

звільнив і відгородив їх від сатани, 
тому що Ти – Владика. Вірю, що 

достатньо одного Твого слова, аби вони 

були звільнені від влади й сили сатани 
та пережили мир, який даєш Ти. Вимов 

це слово звільнення й вижени сатану, 

аби він більше не руйнував миру й не 
схиляв на шлях загибелі. Приношу Тобі 

піст і молитву за всіх священиків, які 

посвятили себе звільненню від злих 

впливів: хорони, захищай їх та яви 

силу, яку Ти маєш над злими духами, 
щоб вони більше не спокушали тих, 

кого Ти відкупив Своєю дорогоцінною 

кров’ю.  
 Отче наш… 10 Радуйся, Маріє… 

Слава Отцю… О мій Ісусе… 

  
 Четверта скорботна таємниця 

 Ісусе, Ти терпеливо ніс Свій 

хрест, падав під ним, уставав і 
продовжував путь, яку прийняв, аби 

спасти нас. Дякую Тобі за кожен 

крок, який Ти зробив, несучи Свого 
хреста, за кожне падіння й підйом та 

за кожну зустріч на хресній дорозі. Ти 

зробив усе,  щоб спасти нас. 
Благословляю, дякую та славлю Тебе 

за те, що Ти виніс Свого хреста.  

 Приношу Тобі цей день посту й 
молитви за всіх, хто хворий та 

безпомічний, хто хворий серйозно й 

утратив у хворобі будь-яку надію, за 
всіх, хто доглядає хворих. Прошу Тебе 

за батьків хворих дітей, які будуть 

нести хрест усе життя, аби все 
обернулося їм на благо. 

 Особливо приношу Тобі всіх тих, 

хто зруйнував своє фізичне й 
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душевне здоров’я переїданням, а 

також за всіх, хто несе хрест 
анорексії й булімії, того нездорового 

ставлення до їжі, коли від неї 

відмовляються, руйнуючи здоров’я, 
або вживають надмірно й потім 

вертають її.  

 Приношу цей день посту та 
молитви й за тих, хто голодний, за 

дітей, які не знають ситості, аби 

через піст і молитву ми стали 
здатними правильно ділитися 

матеріальними благами. 

 Приношу Тобі цей день посту й 
за тих, хто несе хрест порушених 

стосунків у своєму сексуальному 

житті, за всіх гомосексуальних за 
всіх, хто пережив у дитинстві 

сексуальне насилля, щоб Ти зцілив їх 

т а  з в і л ь н и в  в і д  у с я к о г о 
невпорядкованого та неприродного 

способу життя.   

 Отче наш… 10 Радуйся, Маріє… 
Слава Отцю… О мій Ісусе… 

 

 П’ята скорботна таємниця 
 Дякую Тобі, Ісусе, що Ти 

прийняв за нас розп’яття та смерть 

на хресті. Будь благословенним за ту 

хвилину, коли Ти молився за своїх 
ворогів, коли пробачив їм і коли 

передав Свого духа Отцеві.  

 Приношу Тобі цей день посту та 
молитви за мирний перехід із цього 

світу для себе та всіх людей. Нехай 

через піст і молитву помруть у мені 
всяке зло й гріх, усяка гріховна 

прив’язаність до себе самого, 

нездорове ставлення до себе самого, 
до Тебе, до інших людей та 

матеріального. Приношу Тобі цей 

день посту й молитви за всіх 
самовбивць, які повністю втратили 

душевний мир і відібрали в себе 

життя, за всіх жертв переїдання та 
всіх, хто здійснив насилля, хто в стані 

а л ког ол ь н ог о  сп ’ ян ін н я  с т а в 

причиною аварій на дорогах та 
вбивств у сім’ях, щоб Ти у Своїм 

милосерді відкрив їм ворота вічного 

життя. Нехай силою посту й молитви 
помруть у нас зло та гріх, щоб ми 

змогли мирно спочити у Твоєму 

вічному Царстві. 
 Отче наш… 10 Радуйся, Маріє… 

Слава Отцю… О мій Ісусе… 

 
 

      Кінцева молитва: 
 

  
Дякую Тобі, Ісусе, за Твої страсті, 

хрест, муки й смерть. Нехай  
ці піст і молитва зроблять  
мене здатним нести свого 

життєвого хреста з любов’ю  
й тим прославити Тебе.  

 
У день посту й молитви подай 

мені благодать усім єством  
у свободі серця й душі 

долучитися до Тебе у Твоїй муці, 
не боятися прийняти хреста 

боротьби зі злом у собі  
й довкола себе, щоб одного  
разу всі мали ласку почути  
слова: «Слуго добрий, увійди  

в радість твого Пана». Амінь.    
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прийняв мене «на роботу». Я буду 

органістом! Так я почав учитися грати на 
органі у храмі. 

 Минув час… Мене призвали до 
армії, але я дуже добре знав, що коли я 
повернуся, то буду продовжувати робити 
те, що я робив до військової служби, – 
буду органістом. Однак у житті все 
змінилося: мене послали служити до 
Афганістану. 
 Це було хорошою школою життя для 
мене. За перші чотири місяці я вже 
отримав першу кулю. Після другого 
поранення мене перевели на «катюшу». 

Відтак було ще одне більш серйозне 
поранення, жовтуха…  

 По якімсь часі вийшла постанова, 
що радянська армія повинна вийти з 
території Афганістану. Мій офіцер 
прийшов до каптьорки, попросив папір 
та олівець і сказав, що я повинен 
написати свого останнього листа до 
мами. Я бачив, як він 3-4 години писав 
його. Він більше плакав, ніж писав… 
 Завжди був переконаний, що яким 
би я не став інвалідом, та все-таки 
обов’язково повернуся додому. Мої 
батьки й не знали, що я служу в 
Афганістані, позаяк я не міг собі уявити, 
чим би було для моїх батьків кожного дня 
жити й чекати, що вони отримають 

 Меджуґор’є для мене насамперед – 

це мир. Я хочу поділитися невеликим 
свідченням свого життя, і ви зрозумієте, 

наскільки важливий мир, коли ти все 
робиш і розумієш, що Господь цього хоче 
й закликає нас до цього. 
 Я народився в радянський час у 
великій сім’ї. Мій батько був не тільки 
головою колгоспу, але й важливим 
партійним працівником. Мама – зовсім 
проста жінка, яка закінчила лише три 
класи початкової школи, і дуже віруюча. 
Вона ніколи не розповідала мені про 
Бога, але я завжди бачив, як вона 

молиться. Щодня. Кожного вечора, ідучи 
спати, я бачив, як вона молиться 

навколішках. Ніколи я не запитував її 
про це, але просто завжди бачив, що 
вона робить щось дуже для неї важливе. 
 Ми всі були охрещені, хоча й жили в 
радянський час. Я – наймолодший із 
братів. Одного разу, коли я вчився в 5 чи 
6 класі, побачив на вулиці священика. Й 
оскільки я був із музикальної сім’ї, то 
запитав його: «У вашому храмі є орган?» 
Той відповів: «Є». «Тоді дозвольте мені 
пограти». Після того, як я пограв, 
запитав: «А я можу бути Вашим 
органістом?» І він погодився. Того дня я 
прийшов додому й усім розказав, що 
познайомився зі священиком і він 
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мене не було більше ніякого страху. Того 

ж дня, перед обідом, почалася тривога, і 

ми повинні були збиратися та 
виїжджати з території Афганістану. Як я 

вже говорив, це було дуже тяжко. Не 
хочу повторюватися. Але, слава Богу, що 
нас знайшли й вивезли звідти. Мій 

полковник, із котрим я жив разом у 
одній кімнаті , так і не повернувся 
додому. А коли я вернувся – живий, без 
жодної рани, без жодної кулі, відразу 

зрозумів, що моє життя – 
бути священиком. 
 13 вересня – ніколи 
не забуду цього числа – 
рано-вранці я приїхав 
поїздом із Москви до 
Риги. Найбільше, чого я 

х от і в ,  ц е  спов ід і . 
Вирішив: який храм буде 
першим відкритий, там я 

й здійсню свою першу 
сповідь. Цікаво, що о 
шостій ранку відкривався 

польський храм і там служив один 
ксьондз, поляк, професор Духовної 

семінарії. Я висповідався. І цей 
священик після Меси запросив мене на 
сніданок. Та не забувайте, що я людина, 
яка любить угоди. Тож я сказав: «Якщо 
Ти хочеш, аби я прийшов до Тебе на 
сніданок, то маю дві угоди: перша – 
після сніданку Ти мене пустиш пограти 
на органі, а друга – Ти професор 
Духовної семінарії, отож допоможи мені 
вступити туди». Він погодився. Тільки 
запитав мене, коли я хочу вступати до 

семінарії. А я й відповів: «Завтра». Я не 
хотів запізнитися ні на одну хвилину. 

Знав, чого хочу й ким хочу бути. 
 Розпочавши навчання в Духовній 
семінарії, я зрозумів, що це і є моє місце 
в житті. Мене висвятили на священика й 

відправили служити в Курляндію, це 
частина Латвії, де католиків дуже мало. 
Це католицька місія. Парафія дуже 
маленька, крихітна хатинка священика. 
 Якось до мене прийшов один 
наркоман і попросив про допомогу… Я 
запросив його на обід і дав йому 
можливість усе розказати про 
наркоманію. А вкінці поставив йому 
питання: «Як я тобі можу допомогти?» 
Він на те відповів: «Тільки не виганяй 
мене, залиши тут. І не кажи, що я 
повинен молитися Розарій та читати 
Святе Письмо. Тому що всі священики 
мені кажуть: молися Розарій – і не будеш 

листа, у якому буде сказано, що їхній 

син повернеться в «гарному ящику». І в 

мене напрочуд добре виходило 
обманювати. Справа в тому, що один 

мій друг служив у Німеччині, і ми 
вирішили, що всі свої листи, які я 
писатиму додому, спершу перешлю йому 

до Німеччини, там він поміняє конверт, 
напише свою адресу… «Привіт, мамо, 
тату, мої дорогі брати й сестри, як я вас 
усіх люблю! Я вже рахую не тільки дні, а 
й години та хвилини, 
коли вас побачу. Щойно 
були в лазні, потім підемо 
з н о в у  д и в и т и с я 
телевізор. Життя в нас 
дуже просте. Супер!» І 
уявіть собі, що мої мама 

й тато завжди читали ось 
такі собі листи… 
 Коли я побачив, як 

мій полковник пише 
чотири години листа 
своїй матері, почав 
вірити, що, можливо, ми дійсно вже не 
повернемося додому. І через цих чотири 

години я також вирішив написати 
вісточку додому… 
 Почався останній етап виходу з 
території Афганістану. Це був дуже 
тяжкий час, тому що із 600 солдатів 
залишилися в живих тільки 40. Я вижив 
і не отримав більше жодної рани. А 
чому? Тієї ночі, коли написав свого 
останнього листа, у мене було таке 
відчуття, що я підписав собі смертний 
вирок, нібито прийняв те, що змісту 

більше нема. Уранці я відніс листа до 
штабу, опустив його в ящик і ніяк не міг 

прийняти того, що це може бути 
правдою і що я більше не повернуся 
додому. І вперше у своєму житті я не 
пішов до казарми, а попрямував просто 

кудись на територію та став на коліна. 
Це була перша молитва в моєму житті. І 
я сказав: «Боже, я не знаю, чи Ти є, чи 
Тебе немає. Але якщо Ти є, тоді є смисл, 
а якщо Тебе немає, тоді смислу взагалі ні 
в чому нема». Я ж така людина, що дуже 
люблю угоди. Тож сказав: «Боже, якщо 
Ти є, у мене є угода: якщо з цього 
моменту в мене не буде більше жодної 
рани, ні кулі, я обов’язково стану 
священиком. Якщо ж буде бодай одна 
куля чи маленька рана, тоді Тебе немає й 
смислу немає. Тоді все дуже просто». 
Після цієї молитви я встав і пішов до 
казарми. Усередині я відчув мир. І в 
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Відкривайте  

своє серце, 

відкривайте. 

Найголовніше, що 

нам потрібно  

в житті, –  

це мир... 

більше наркоманом. А я молюся Розарій, 
а наркоманом так і лишився…» Отак він 
лишився жити в мене. Потім іще два 
хлопці прийшли – ще один наркоман і 
один алкоголік… 

 По якімсь часі я отримав 
старовинне помістя, і ми там зробили 
спільноту. Я не знав і не уявляв собі, як 
це – жити в спільноті. За три роки після 
цього мене запросили поїхати до 
Меджуґор’я. І ця поїздка змінила моє 
подальше життя. До цього я робив усе з 
великим страхом, не уявляв собі, як це 
жити в спільноті, як ділити своє життя з 
такими людьми… У Меджуґор’ї, 
потрапивши до спільноти «Ченаколо», я 

зрозумів, що не винайшов другого 
велосипеда, а така практика життя вже 

існує. І навіть правила нашого життя 
були майже такими ж, як у Меджуґор’ї. 
Бачите, як Святий Дух усе вів, 

незважаючи навіть на те, що я в цей час 

нічого не знав про те, як жити в такій 
спільноті. 
 Для мене Меджуґор’є – це 
фундамент мого життя. І відтоді я більше 
ніколи не сумнівався й не сумніваюся 
зараз у тім, чого саме Бог очікує від 
мене. Близько 18-19 років я щодня 
молився й просив Бога, аби мій єпископ 
дозволив мені бути священиком у 
спільноті (тому що до цього в мене було 
11 маленьких парафій і спільнота, яка 
знаходилася за 300 кілометрів від них). 
Діва Марія в Меджуґор’ї почула мої 
молитви. І зараз вже третій рік, як я 
повністю віддав своє життя служінню й 

життю в спільноті в Брукні. Це 
надзвичайне місце, де ми створюємо 
багато гарних проектів, відкриваємо 
школи й т. д.  
 Наостанок я хотів би запросити вас: 

відкривайте своє серце, відкривайте. 
Найголовніше, що нам потрібно в житті, 
– це мир. Мир. У Меджуґор’ї я отримав 
його. Я вже не уявляю собі жодного року 
без духовності Меджуґор’я, цього способу 
життя, усього того, до чого нас запрошує 
Діва Марія. Для мене це дуже-дуже 
важливо. І дуже важливо також бути 
щирими, справжніми. Для мене – це 
велике покликання жити з молоддю, з 
наркоманами, алкоголіками, залежними 

від азартних ігор. Зараз багато молоді, 
яка не бачить смислу, тож їм 

недостатньо тільки говорити щось, вони 
повинні побачити справжнє духовне 
життя. 

 Я завжди дякуватиму Діві Марії, 

тому що після того, коли вперше приїхав 
до Меджуґор’я, а це було вже 23 роки 
назад, я більше не поспішаю й не 
хвилююсь, став спокійним, бо все, що 
роблю, роблю разом із Дівою Марією та зі 
Святим Духом. 
 І  вас  сьогодні  запрошую: 
відкривайте своє серце – і ви отримаєте 
найголовніше, а це – мир. Не мир 
навколо, а мир усередині. І тоді ви 
завжди зможете розуміти, що Бог хоче й 
чого від нас очікує. Саме до цього нас і 
веде Діва Марія в Меджуґор’ї. Амінь. 
Слава Ісусу Христу!» 
           о. Андрій, Латвія                                      
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Хто ми?  
 

 “Світло Марії” – це молитовна 
група, члени якої хочуть зростати в 
святості, вибираючи життя у дусі 
Євангелія та послань Богородиці з 
Меджуґор’я.  

 Наше бажання – приносити 
Ісуса, Який є Світлом світу, 
здійснюючи конкретні діла любові 
до Бога та ближнього, старатися 
обновляти життя віри в наших 
парафіях. 

Ми намагаємось жити за посланнями Богородиці: 
 

• жити за Євангелієм щодня 

• щодня молитись три вервиці 

• постити в середу і п’ятницю 

• щомісяця сповідатись 

• часто брати участь в св.Літургії, причащатись,  

    адорувати Найсвятіші Тайни  

• молитись за священиків  

• зустрічатись в молитовних групах хоча б раз на тиждень 

• конкретно служити, допомагати ближнім  

    

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. 

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

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

 Газета виходить щомісяця з 
грудня 2004 року, після 25-го числа 
кожного місяця, коли Богородиця дає 
послання. Газета розсилається через 
інтернет російською, словацькою, 
українською мовами.  За допомогою 
газети “Світло Марії” ми єднаємося з 
молитовними групами у різних 
країнах. Разом з нами моляться наші 
брати і сестри в Росії і в Україні, в 
Литві, Латвії, Молдавії і Білорусі, в 
Казахстані і Таджикистані, Румунії, 
Пакистані, США, Індії, Німеччині, 
Австрії, Словаччині і Чехії. 
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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 
 
 

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 
 

 

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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