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«Дорогі діти!  

Закликаю вас, щоб у цьому благодатному  

часі ви були молитвою. Усі маєте проблеми,  

труднощі, страждання й тривоги. Нехай святі  

будуть для вас взірцем та побудженням до святості. 

Бог буде близько вас, і ви будете оновлені в пошуку  

за особистим наверненням. Віра буде вам надією,  

і радість запанує у ваших серцях.  Дякую вам,  

що відповіли на мій заклик». 
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НЕХАЙ СВЯТІ БУДУТЬ ДЛЯ ВАС ВЗІРЦЕМ 

Напередодні свята всіх святих і 
дня  спом ину в с і х  пом ерл их 
Богородиця закликає нас вибрати 
святих як зразок та приклад, щоб ми 
могли зростати на шляху святості. 
Маємо багато святих, мучеників і 
свідків віри, яких Церква проголосила 
святими. Вірю, що святих є набагато 
більше, ніж тих, кого Церква 
канонізувала або коли -небудь 
канонізує. Як сказано в Посланні до 
євреїв: «Тож і ми, маючи навколо себе 
таку велику хмару свідків, скиньмо 
всякий тягар і гріх, що так легко 
обмотує, і біжімо витривало до 
змагання, що призначене нам...» (Євр 
12: 1). 

На шляху віри нам потрібні 
приклади тих, хто справді й до кінця 
жив вірою та відданістю Господу. Ми 
не покинуті й не полишені на самих 
себе. Існує незрима присутність та 
допомога святих, які заступаються за 
нас перед обличчям Божим і 
супроводжують нас. Вони свідчать, 
що християнське життя не є 
недосяжним ідеалом. Бог не очікує від 

нас неможливого. Щоб досягти 
святості, не потрібно йти далеко - її 
м о ж н а  д о с я г н у т и  у  с в о є м у 
повсякденному житті. Бути святим 
означає протягом усього дня 
виконувати свої обов'язки. Справа не 
в тому, що ми робимо, але як це 
робимо. Важливо не те, яку саме 
роботу ми виконуємо, а те, з якою 
любов'ю її виконуємо. 

Святість - це дар Божий, бо 
єдино Бог святий. Марію з самого 
моменту Її зачаття осіняє «сяйвом 
єдиної святості». Отець благословив Її 
- більше, ніж будь-яку іншу створену 
особу - «у Христі поблагословив 
усяким благословенням духовним у 
небесах» (Еф 1: 3). Однак при всій 
повноті благодаті,  якої Марія 
удостоїлася, Вона не була позбавлена 
від випробувань, пережитих на цій 
землі. А тому Вона може - краще та 
надійніше, ніж будь-хто - допомогти і 
нам залишатися вірними Богу в усіх 
труднощах і випробуваннях. 

Святими не народжуються, 
святими стають. Цікаво, як пише про 
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Фото: Архів СМ 

це Томас Мертон у своїй автобіографії 
«Семиярусна гора». Він згадує розмову 
зі своїм другом Бобом Лаксом, коли 
одного весняноного вечора вони йшли 
по нью-йоркській П'ятій авеню, і Боб 
раптом запитав його: 

Лакс: Ким ти взагалі 
хочеш бути? 

Мертон: Не знаю, 
напевно ,  хорош им 
католиком. 

Лакс: А що таке 
«хороший католик»?... 
Насправді ти хочеш 
сказати... що хотів би 
стати святим? 

Мертон: А як мені 
стати святим? 

Лакс: Святим стає 
той, хто цього хоче. 

Мертон: Я не можу 
бути святим. Я не можу 
бути святим... 

Лакс: Єдине, що 
потрібно, щоб стати 
святим, - це хотіти цього. 
Ти хіба не віриш, що Бог 
зробить із тебе то, заради 
чого тебе створив, якщо 
тільки ти Йому дозволиш? Усе, що тобі 
потрібно зробити, - тільки захотіти. 

Бути святим не має нічого 
спільного з проголошенням когось в 
якості святого і ще менше - з ореолом 
святості.  Святі випромінюють 
внутрішнє світло зовні без будь-яких 
зовнішніх почестей і похвали. 
Святість проявляється у великій 
скромності. Так, Іоанн XXIII говорив 
собі: «Іоанне, не сприймай себе 
занадто серйозно». А Тереза від 
Дитятка Ісуса сказала: «Я, по суті, - 
лише те, що бажає Бог». 

Тільки з Богом ми можемо рости 
до повноти благодаті й життя. У Нього 
немає потреби принижувати нас. Він 
хоче, щоб ми росли до Його величі й 
повноти. Тільки Бог робить нас 
великими. Йому не потрібна моя 
малість. Він не принижує мене. Він не 
радіє моїм гріхам. 

У молитві Бог може мені сказати 
те, чого не може сказати мені жодна 
людина. А Бог промовляє в тиші, у 

молитві серця і творить у нас усе нове. 
І тому Богородиці як Матері важливо, 
щоб ми зважилися піти шляхом 
витривалої молитви, щоб там зустріти 
Бога, Який творить у нас усе нове. 

 

 

Молитва: 
 
Пресвята Діво Маріє, Царице 

Миру, Мати Ісуса, Царя Миру! Тобі 
довелося зазнати на життєвому 
шляху нещасть, через які проходимо 
всі ми. Ти знаєш серця й життя 
кожного з нас, тому й говориш нам: 
«Знаю, що маєте проблеми, труднощі, 
страждання й тривоги». 

Ти Матір, яка найкраще знає, 
чого нам не вистачає, - заступайся за 
нас. Заступайся за наші сім’ї, за 
кожне серце, яке перебуває в 
стражданні й тривозі. Доручаємо Тобі 
всіх, у чиєму серці темрява, всіх, хто 
поневолений ненавистю та злом. 
Дякуємо Тобі, Мати, за те, що Ти не 
відступаєш від нас. Ми теж хочемо 
залишатися з Тобою, щоб учитися 
молитися, вірити і, подібно до Тебе, 
віддати своє життя Господу. Амінь. 

 
(отець Любо Куртович, OFM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Справа не в тому, що ми робимо,  

але як це робимо... 



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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З молитвою все 
проживаєш по-іншому. 
Молитва творить чудеса в 
людських серцях й у світі. 
Матір знає про наші 
проблеми, страждання, 
труднощі, тривоги. Нагадує 
нам про свій досвід, щоб ми 
робили так само, як Вона: у  
молитві все віддавали в 
Божі руки, так, як нас 
спонукає псалмопівець:  
«Свого тягара поклади ти 
на Господа, і тебе Він 
підтримає; мій голос до 
Бога, й я кликати буду, мій 
голос до Бога, й почує 
мене!» 

Марія радить нам 
надихатися прикладом 
святих. І вони, як і ми, були 
спокушувані, розчаровані, 
перебували в тривозі й 
переживаннях, але завжди 
були винахідливі в тому, як 
долати перешкоди з Богом. 
Марія - Цариця всіх святих. 
«Вона і Церква завжди 
йдуть разом», - говорить 

Святіший Отець Франциск. 
У цей період Церква в 
л ітург ійних читаннях 
закликає нас більше 
роздумувати про останні 
дні, вічне життя, смерть. 

Це ми бачимо й у 
посланні від 25 жовтня, яке 
дала нам Діва Марія за 
кілька днів перед святом 
усіх святих і в якому 
говорить: «Нехай святі 
будуть для вас взірцем та 
побудженням до святості, 
Бог буде близько вас, і ви 
будете оновлені в пошуку за 
особистим наверненням». 

Кажуть: «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу  
тобі, хто ти».  Так  само є й у духовному житті. З 
ким ми, такі ми і є. Чим більше ми з Богом, тим 
більше стаємо схожими на Нього, а «Бог - це 
Любов», - говорить святий апостол Іван. 

Молитва - це зустріч із Богом. Останні місяці 
Небесна Матір часто 
н а г о л о ш у є :  « Б у д ь т е 
молитвою». Кажучи іншими 
словами, зустрічайтеся з 
любов'ю. Свята Тереза 
Авільська говорить про 
молитву, що це зустріч із 
тим, про кого знаєш, що Він 
любить тебе. Ми не маємо розділяти життя на дві 
частини - в молитві і після молитви. Це означає, що 
ми повинні преобразитися й налаштуватися на 
постійний контакт із любов'ю. Жити з Богом і 
ніколи не жити самим, самим по собі. Чи буде Бог 
постійно з нами - це залежить від нас, чи ми хочемо 
бути з Ним. 

У св. Павла читаємо: «Ми в Бозі  живемо, і 
рухаємось, і існуємо». Марія повторює нам: 
«Молитва - це життя. Молитва - це те, чого прагне 
людське серце. Нехай молитва стане для вас 
крилами для зустрічі з Богом. Ви будьте молитвою і 
любов'ю, ті, хто з самого початку сказали «так» 
моєму заклику. Нехай ваша молитва буде міцна, як 
могутня скала. Будьте людьми молитви. Не 
забувайте, що молитва - це таємний ключ зустрічі з 
Богом. Нехай молитва стане для вас життям». 

НЕХАЙ СВЯТІ БУДУТЬ  

ДЛЯ ВАС ПОБУДЖЕННЯМ  

 

 

Іти шляхом святості разом  

із Марією означає перетворювати  

віру в діла любові... 
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Діва Марія приходить й у наших 
молитвах до Неї - із Вічності на землю, 
щоб забрати всі наші турботи, 
проблеми, труднощі на Небо та 
допомагати нам. Від початку Своїх 
явлінь Вона повторює: «Я прийшла до 
вас, щоб вести вас шляхом святості». 

Вона - наш приклад. Її земне 
життя було прожито в любові до Бога й 
ближніх. На шляху святості з Марією 
ми вчимося бути конкретними, любити 
Бога й ближніх. Своїм Материнським 
способом Вона нагадує нам Заповіді 
любові Ісуса: «Я був голодний, і ви дали 

Мені їсти; спраглий і ви напоїли Мене, 
був мандрівником, і ви прийняли 
Мене, був нагий, і ви одягнули Мене; Я 
був хворий, і ви доглянули за Мною; у 
в'язниці був, і ви прийшли до Мене... 
Те, що ви зробили одному з 
найменших братів Моїх цих, те Мені 
зробили». 

Іти шляхом святості разом із 
Марією означає перетворювати віру в 
діла любові. Любити і давати. Віра, 
перетворена в діла любові, приводить 
нас до надії, і серце наповнюється 
радістю. 

 
  
 

Молитва: 
 
Маріє, у єдності з Тобою і зі всіма 

святими віддаємо всі свої проблеми, 
труднощі, страждання й тривоги в 
Божі руки. Допоможи нам пам'ятати 
про те, що Бог завжди з нами, особливо 
тоді, коли нам важко. Допомагай нам 
іти шляхом святості, до якого Ти нас 
кличеш. Амінь. 

 
(Терезія Ґажіова) 

 

 

Діва Марія приходить й  

у наших молитвах до Неї -  

із Вічності на землю, щоб 

забрати всі наші турботи, 

проблеми, труднощі на Небо 

та допомагати нам... 
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 «Сьогодні  вас закликаю 

зрозуміти своє християнське 

покликання. Діточки, я вела і веду 
вас в цей час благодаті, щоб ви 

с т а л и  с в і д о м и м и  с в о г о 
християнського покликання. 

Святі мученики помираючи 
свідчили: “Я – християнин і люблю 

Бога понад усе!”»  
(25.11.1997) 

  

 «Просіть ваших святих 

покровителів допомогти 
вам зростати в любові до 

Бога».  
(25.07.2002) 

  

 «Наслідуйте життя 
святих, і нехай вони будуть 

вам прикладом, а я буду 
підбадьорювати вас, допоки 

Всевишній дозволить мені 

бути з вами».  
(25.09.2006)  

  

 «Наслідуйте життя 
святих так, щоб вони були 

для вас побудженням і 
вчителями на дорозі 

святості».  
(25.10.2004) 

 «Моліться в цей благодатний 

час і шукайте заступництва всіх 

святих, які вже є у світлі. Нехай 
вони вам будуть прикладом і 

заохоченням день у день на шляху 
вашого навернення. Діточки, 

будьте свідомі, що ваше життя 
коротке і минуще».  

(25.10.2014) 
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  «Дорогі діти, дивлячись на вас, зібраних навколо мене, своєї мами, бачу 

багато чистих душ, багато моїх дітей, які шукають любов та втіху, але її 

ніхто їм не дає. Бачу й тих, які чинять зло, бо не мають добрих прикладів, які не 

пізнали мого Сина. Те добро, яке тихе й шириться через чисті душі, є силою, що 

підтримує цей світ. Багато є гріха, але є і любов. Мій Син вам посилає мене - 

маму, ту саму для всіх, щоб я вас навчила любити, щоб ви зрозуміли, що ви 

брати. Хочу вам допомогти. Апостоли моєї любові, достатньо живого 

бажання віри й любові, і мій Син його прийме. Але маєте бути достойні, мати 

добру волю та відкриті серця. Мій Син приходить до відкритих сердець. Я як 

мати хочу, щоб ви щораз краще пізнавали мого Сина, Бога, народженого від 

Бога, щоб пізнали велич  Його любові, якої настільки потребуєте. Він прийняв на 

себе ваші гріхи, здобув відкуплення для вас і взамін очікує, щоби ви любили один 

одного. Мій Син є любов. Він любить усіх людей без різниці, усіх людей усіх 

земель і всіх народів. Коли б ви, діти мої, жили любов’ю мого Сина, Його 

Царство вже було б на землі. Тому, апостоли моєї любові, моліться, моліться, 

щоб вам мій Син і Його любов були щораз  ближчими, щоб ви були прикладом 

любові й допомогли всім тим, котрі не пізнали мого Сина. Ніколи не забувайте, 

що мій Син, єдиний і триєдиний, вас любить. Любіть і моліться за своїх 

пастирів. Дякую вам!» 

  ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

   2 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ, МЕДЖУҐОР’Є 

 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу, 04.11.2017. 
 

В цьому місяці будемо молитися 

за  всіх тих, хто знаходяться у важких 

життєвих випробуваннях, спокусах. 
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Піст і вдячність 

ПОСТІТЬ СЕРЦЕМ      

 Удячність – це внутрішній стан людини, яка 
глибоко й усвідомлено переживає, що є Божим 

творінням, що вона – не господар свого життя, що її 
життя й усе, чим вона володіє, насправді їй 

даровано. У подібному стані в людини народжується 
й інше ставлення до Дателя – відповідальність перед 
Ним, Який усе їй дав і довірив.  

 Той, хто визнає, що все, що в 
нього є, – це дар, зуміє цим даром 
послужити іншим людям й буде 
готовим відповісти за отриманий дар. 
 Зі станом удячності зв’язані також 
і радість служіння і радість з того, що  
інші теж мають дари й так само 
можуть служити. Усі дари, отримані 
людиною, довірені їй, однак завжди – 
заради інших. Тому без служіння наші 
особисті дари не мають жодного змісту 
– як той закопаний талант, який слуга 
зі страху зберіг та повернув своєму 
господареві. Він не втратив, не 
забруднив, не зіпсував свого дару – а 
повернув те, що й отримав, і саме в 
цьому була його помилка (див. Мт. 24, 
14-30). Із сказаного вище є ясно, що 
вдячність - це плід віри, бо віра нас 
учить того, що ми є творінням і все 
довірене нам. 
 Із вдячністю пов’язане також 
смирення. Без нього не можна 
говорити про стан удячності. 
Німецький вислів на означення 
смирення – Demut – перекладається як 
мужність служити, а латинське слово 
humilitas, яке походить від слова hu-
mus – найкраща земля, указує на 
співпрацю людини з Богом, коли 
людина готує своє серце так, щоб 
отримані нею дари могли зростати й 
бути використані на служіння 
ближньому.  
 Гординя ж та егоцентричність – це 
смертельні духовні віруси, які 
спонукають людину сприймати себе 
незалежним господарем того, чим вона 
володіє, і не служити ближньому, а 

чекати, аби інші служили їй. Таке 
ставлення – повна невдячність.  
 Коли людина постить і молиться, її 
серце вивільняється від усілякого 
поневолення собою й своїх дарів, однак 
також і від будь-якого поневолення 
іншими людьми та цим світом. За 
допомогою посту й молитви людина 
стає вільною від самої себе, здобуває 
внутрішній простір свободи й у ньому 
може ясно бачити правду про себе, 
жити нею. У цій свободі людина 
розпізнає все, що здійснює для неї Бог, 
і не забуває про це, а також розпізнає 
все те, що для неї роблять інші люди – 
як значні, так і малі справи. «Піст 
допомагає людині знову відчути себе 
тим, хто отримав щось у дар. 
Жертвуючи основним, людина творить 
у молитві простір і час для Бога». 
 Тому вдячна людина – це людина 
миру, у серці якої радість та надія. 
Вона ніколи не стане розчарованою, 
тому що не буде нічого чекати від 
інших, а навпаки, сама буде все для 
них робити. Якщо ж у серці стан 
невдячності, то не може бути ні миру, 
ні радості, оскільки егоцентричній та 
гордій людині не може послужити 
достатньо ні Бог, ні люди: вона завжди 
буде чекати від інших більшого, а не 
отримавши, відчувати розчарування, із 
я к о г о  п о х о д я т ь  н а с и л л я , 
роздратованість й усе інше зло. 
 Будь-який гріх – це плід саме 
невдячності, зокрема егоцентризму й 
гордині. Коли людина не бачить того, 
що робить для неї Бог, і що значать для 
неї інші люди - вона повертається до 
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себе й до цього світу. Невдячна людина 
забудькувата, а це значить, що все 
хороше вона може забути лише через 
одну неприємну для неї ситуацію. 
 Якщо подивитися на перший гріх 
Адама і Єви, то легко впізнаємо такі 
риси, як забудькуватість і невдячність. 
Бог створив людині 
у м о в и  д л я 
щасливого життя. 
Крім того, людині 
була дана й одна 
заборона – не 
забувати того, що 
вона – творіння, 
що існує Пан. 
С п о к у с н и к 
відвернув погляд 
Єви від усього, що 
вона мала, чим 
володіла, до чого 
м а л а  п р а в о 
торкатися й чим 
насолоджуватися, і 
відкрив очі на те, 
чого в неї не було й 
на що вона не мала 
права.  
 Р о з м о в а 
спокусника з Євою 
–  к л а с и ч н и й 
приклад того, як 
здійснюється гріх. 
Перша реакція Єви була правильною: 
«Господь сказав цього не торкатися». 
На це спокусник відповідав питанням, 
яке закладене в будь-якому гріху: «Хто 
цей Бог, аби забороняти?» Забувши про 
все, що вона має, Єва потяглася рукою 
до того, чого не мала – і скоїла гріх. 
Якщо б Єва якимось дивом сказала: 
спершу торкнуся всього, що мені 
дозволено, а потім зроблю й те, що 
заборонено, – спокусник ніколи б не 
дочекався моменту злочину: скільки 
всього було дозволеного! (див. Бут. 3, 1-
7).  
 Коли людина стає сліпою на те, що 
для неї роблять інші, – наприклад, 
дружина, чоловік, батьки, діти, – а 
бачить лише незроблене, вона 
опиняється в стані безпам’ятства та 
засліплення і відкривається на гріх. 
Якщо б ми не забували того, що для 
нас зробили батьки, то не було б ніколи 

конфліктів між дітьми й батьками! 
Якщо б чоловік не забував, що для 
нього робить дружина, і навпаки, не 
було б ніколи розлучень! А якщо б ми 
вміли визнавати й дякувати одне 
одному за зроблене, то мали б радість і 
мир одне з одним. 

 Уявімо ситуацію 
в сім’ї: якщо члени 
сім’ї, повертаючись 
увечері додому, де 
мати цілісінький 
день трудилася, 
помітять те, що вона 
з р о б и л а ,  й 
подякують їй, то 
буде радість; однак, 
якщо вони побачать 
найперше те, що не 
зроблено, й почнуть 
їй докоряти, виникає 
с и т у а ц і я  з 
в и п р а в д а н н я м и , 
н а п а д к а м и  й 
с п р о б а м и 
з а х и с т и т и с я  – 
с вар ки ,  н ел а д , 
смуток. 
 Золоте правило 
б у д ь - я к о г о 
виховання – саме 
вдячність: бачити й 
визнавати перед 

іншими хороше. Як гласить одне 
німецьке прислів’я: «Якщо б той, хто 
дорікає, спершу дякував, можна б було 
знести будь-який докір!» 
 Тут легко помітити професійну 
деформацію. Ми ставимося одне до 
одного, як шкільний учитель, який 
найперше дивиться на помилки й 
підкреслює їх червоним олівцем, аби ті 
були добре помітними. Не думаю, що 
це неправильно, однак було б краще 
підкреслювати добре, аби помилки 
було легше сприйняти. Той, хто реагує 
лише тоді, коли інший помиляється, 
тратить авторитет в очах того, кому 
докоряє. А негативні реакції в багатьох 
– це прояв різноманітних комплексів, 
невпевненості й переконаності, що їхнє 
життя нічого не варте тільки тому, що 
інші не цінують їхньої праці. Такі 
стани можуть негативно впливати на 
ціле життя.      
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«Той, хто думає, що пророча місія 
Фатіми завершена, помиляється», але й 

«той, хто чекав на розбуркані 
апокаліптичні одкровення про кінець світу» 

буде розчарований. Ці слова належать 
Йозефу Ратцінгеру, голові Конгрегації з 
доктрини віри при Папі Івані-Павлі ІІ, що 

пізніше став Папою Бенедиктом ХVІ. Якраз 
йому належало право тлумачення 

Фатімської таємниці від імені Церкви. 

13 травня 2000 року, у день 

беатифікації фатімських пастушків, 
Держсекретар Ватикана, кардинал Содано, 
уперше проголосив таку довгождану третю 

частину Фатімської таємниці, а разом із цим 
і її загальне тлумачення. Упродовж 

тривалого часу її тримали в секреті. За 
словами Й. Ратцінгера, тепер був найбільш 

відповідний час для її розуміння. Ось кілька 
моментів із тлумачення Фатімської 
таємниці:  

1) Мова йде про приватне об’явлення – 
«пророче видіння на кшталт тих, що 

описані у Святому Письмі».     

Загальне об’явлення – це живий Ісус 

Христос, у Котрім Бог явив Себе вповні. 
Воно знайшло своє писемне відображення у 
Святому Письмі. Воно завершене, але не 

повністю доступне нашому розумінню. 
Приватне об’явлення покликане допомогти 

зрозуміти Одкровення Христа й жити більш 
повно в певну історичну епоху.  

Пророцтво – явище, яке має місце в 
Церкві у всі часи. Пророцтво як таке, якщо 

тлумачити його за Святим Письмом, не 
означає передбачення майбутнього (це, як 
мінімум, другорядне), але є роз’ясненням 

Божої волі для теперішнього часу. Воно 
вказує на правильний шлях у майбутнє.  

Приватне об’явлення покликане 
також допомогти нам зрозуміти знаки часу, 

через які Христос присутній в історії, і 
знайти у вірі правильну відповідь на них.  

Бог має владу прийти до 
нас, особливо через внутрішні 

відчуття, так, що душа відчуває 
ніжний дотик Неба. Для цього 
необхідна так звана внутрішня 

пильність серця, що доступна 
часто тільки дітям. 

О б ’ я в л е н н я  –  ц е 
надприродній імпульс. Візіонер 

обмежений, як людина, і не може 
передати його у всій повноті. Але 
цей досвід переображує його 

самого. Його особистість стає 
вираженням послання. Такий 

досвід зробив фатімських 
пастушків закоханими в Бога в 

Ісусі настільки, що Жасінта 
в и г у к у в а л а :  « М е н і  т а к 
подобається говорити Ісусові, що 

я Його люблю! Коли я це 
повторюю Йому багато разів, 

мені здається, що в грудях 
розгоряється вогонь, але він мене 

не обпалює». А Францишку 
г о в о р и в :  « Т е ,  щ о  м е н і 

подобається найбільше — це 
бачити Нашого Господа в тому 

світлі, який Наша Мати вклала 
нам у груди. Я дуже люблю Бога!»    

 

Один крок назад із Святими Отцями 

ПАПА БЕНЕДИКТ XVI: 

ЗАКЛИК ФАТІМИ СЬОГОДНІ 
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2 )  М о в а  н е  й д е  п р о 
фотографічну світлину майбутніх 

подій, а про багатозначний опис 
подій, які можуть відбутися в 
невизначеному майбутньому й у 

невизначеній послідовності. Таким 
чином, аби зрозуміти зміст цього 

послання, треба мислити мовою 
символів». «Не обов’язково, аби кожен 

елемент видіння мав конкретне 
історичне вираження. Важливе 
видіння в цілому». 

На одну страшну мить 
пастушкам дано було побачити пекло 

й падіння «душ бідних грішників» Це 
було зроблено, щоб показати їм шлях 

до спасіння - почитання Непорочного 
Серця Марії. 

«Серце» мовою Біблії - центр 

людського існування, злиття розуму, 
волі й відчуттів. «Чисте серце» (Мт. 5, 

8) знаходиться в абсолютній єдності з 
Богом, «бачить Його» .  Через 

почитання Непорочного Серця Марії 
л ю д и н а  п е р е о б р а ж у є т ь с я , 
наближаючись до такого стану серця, 

як – fiat – нехай буде воля Твоя.   

3 )  Ф а т і м с ь к і  в и д і н н я 

стосуються боротьби атеїстичних 
країн із Церквою та християнами і 

великих страждань свідків віри 
ос т анньог о  с т ол і т тя .  Це  - 
безконечний хресний шлях, яким нас 

в е л и  П а п и  Х Х 
століття. Замах на 
Святого Отця й 
п а д і н н я 

к о м у н і с т и ч н о г о 
режиму можуть бути 
знаками часу, на які 

вказують послання. 
На жаль, в інших 

ч а с т и н а х  с в і т у 
п е р е с л і д у в а н н я 

Церкви й християн не 
припиняються.  

Сьогодні  ми 

відкриваємо заново у 
Фатімському посланні, 

що замахи на Церкву 

й Понтифіка, переслідування й 
страждання не припиняються не 

тільки зовні, але особливо й 
внутрішньо через гріхи Церкви. Тому 
нам потрібно заново серйозно 

вчитися постійному наверненню, 
покаянню, молитві й доброчинності. 

На Месі у Фатімі 13.05.2010 
Папа Бенедикт ХVІ звернувся до 

вірних так: «У той час, коли людство 
вже було готове скласти свої 
найбільш священні обов’язки на 

вівтар жалюгідного егоїзму, із Небес 
прийшла благословенна Матір, аби 

насадити в серцях тих, хто ввіряє Їй 
себе, Божу Любов, яка палає в Її 

Серці. У той час їх було тільки троє 
(Францішку, Жасінта, Люсія), але 
їхній приклад життя розповсюдився 

й помножився, і сьогодні ми бачимо 
великі плоди.  

У Святому Письмі часто 
говориться про те, що Бог шукає 

праведників, аби спасти місто 
людей. Подібно Він питає вас нині 
через Богородицю у Фатімі: «Чи 

бажаєте ви пожертвувати себе 
Б о г о в і ,  щ об  п е р е н е с т и  в с і 

страждання, які Він побажав 
послати вам, як переблагання за 

гріхи, якими Він зневажений, і як 
прохання за навернення грішників?» 

За матеріалами: - fatima1917.ru, -vatican.va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Santuário de Fátima  
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ТУТ Я… «відчув радість, якої досі ще ніколи й 

ніде не відчував». (Яніс) 

 
ТУТ Я… «…отримала відповідь на питання: як 

допомогти своїм невіруючим друзям, що 

конкретно потрібно зробити для цього? Тому 

що я б хотіла їм розповідати про Бога, 

наблизити їх до Нього, але помітила, що це 

ніколи не спрацьовує. Тому в мене було 

питання до Бога: як це робити? І тут завдяки 

священику (отцю Марінко), молитві, Святому 

Письму я отримала відповідь, що це можливо 

через любов й терпіння. Що нам треба просто 

п о к а з у в а т и  п р и к л а д  с в о ї м 

життям…» (Вікторія) 

 
ТУТ Я… «…усвідомила цінність ран Ісуса. Як 

багато в них любові, і як ранами Він може 

зцілити наші». (Інта).  

 
ТУТ Я… «молився й питав: кому ще я повинен 

пробачити? За кого ще потрібно молитися, 

щоб Бог дав мені більше любові до цієї 

людини? І тут прийшла відповідь: ну як кому? 

Собі! А собі ти пробачив? Бог тебе простив, 

Божа Мати тебе любить, а ти – чому ти себе 

не любиш? А тут іще й послання 25-го числа зі 

словами «радість Божа наповнить ваші 

серця». Це саме те, що мені потрібно було 

почути, бо в моїм серці дійсно не було радості, 

але був біль. А тепер там радість, там мир і 

спокій…» (Володимир)  

 
ТУТ Я… «збагнула, що від хреста нікуди не 

подітися, він залишиться зі мною, але треба 

взяти його з любов’ю – і тоді він стане 

легшим…» (Ромуалда)  

 

Своїм досвідом діляться учасники  

реколекцій посту, молитви, тиші з Латвії й Литви  

ТУТ Я…  
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ТУТ Я… «знову полюбив своє покликання – 

бути священиком. Щоразу, коли сюди 

приїжджаю, усвідомлюю, що це був 

правильний вибір у моєму житті. І я люблю 

це покликання. Так само, як і сповідь. Я не 

можу поїхати з Меджуґор’я, не 

посповідавшись. Меджуґор’є – це таке 

місце, де неможливо побувати й не 

очистити своєї душі». (отець Анджей) 

 
ТУТ Я… «зрозумів, що Адорація – для всіх 

людей, тому що в Ісуса дуже великі руки, 

аби обійняти всіх». (Алдіс)  

 
ТУТ Я… «краще зрозуміла, що таке Святе 

Письмо. Не знала багато чого про нього. 

Про прощення – що потрібно прощати за 

будь-яких обставин. Я хочу порадити й 

іншим людям приїжджати на цей семінар, 

аби більше пізнати Ісуса». (Феліціта, 12 

років)  

 
ТУТ Я… «коли піднімалися на гору Кріжевац, 

щось відбувалося в моєму серці. Це Ісус був 

у моїм серці. Коли наступають якісь 

труднощі, тоді Він приходить. На Кріжевці 

я відчував, що Він ніби говорить: «Не 

здавайся, піднімайся далі». Я жертвував цю 

молитву за свою бабусю Ніну. Вона недавно 

зламала ногу… Щороку ми з сім’єю 

приїжджаємо до Меджуґор’я. Нам це 

допомагає – у відносинах, у всьому. Все 

стає краще». (Язеп, 8 років)  

 
ТУТ Я… «...може, й не повністю, але все ж 

переміг самого себе. Особливо щодо посту. 

Тут я відчув святість посту. Виявляється, не 

все так страшно, як здавалося. Можна не 

лише один день на хлібі й воді прожити, а 

цілих п’ять! Цей семінар є найкращою 

школою для подальшого життя – як 

дотримуватися постів…» (Юрій)  
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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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