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“Дорогі діти! Нехай цей час буде для вас 

часом молитви. Без Бога не маєте миру. 
Тому, дітоньки, моліться за мир у ваших 
серцях і сім’ях, щоб Ісус міг народитися у вас 
та дати вам Свою любов і благословення. 
Світ у війні, тому що серця повні ненависті 
й ревності. В очах видно, дітоньки, немир, 
тому що не дозволили Ісусові народитися у 
ваших життях. Шукайте Його, моліться – і 
Він вам дарується в Дитятку, Яке є радістю 
і миром. Я з вами й молюся за вас. Дякую 
вам, що відповіли на Мій заклик”.

Послання Богородиці, Цариці миру,

25 листопада 2019 року

Послання Богородиці, Цариці миру



Молитва – це медитація, роздуми; молитва – це розарій, 
молитва – це Літургія Годин; молитва – це й формули, які 
ми вимовляємо до та після їжі; молитва – це і Свята Меса; 
мол и т ва  –  виконання обов’язк у,  прагнення до 
справедливості; молитва – покаяння, подяка, прохання, 
прощення; і, нарешті, молитва – це кожна справа, учинена 
з любові. Усе життя цілком може бути молитвою.

Людське серце тягнеться до молитви, тобто вкінці 
тягнеться до Бога. Людина шукає досвіду справжньої 

молитви, яка веде до досвіду зустрічі з Богом. Це молитва, яка зцілює й робить 
нас свідками; це молитва, яка обертає назад твердість і гординю серця, веде до 

Послання Богородиці й цього місяця схоже з багатьма 
попередніми Її посланнями – це заклики до молитви. 
Наполегливістю в повторенні цих або подібних закликів Вона ніби 
хоче сказати, що ми не почули – чи не почули як слід – Її закликів.  

Якби кожен повинен був відповісти на питання «що таке 
молитва?», ми отримали б, безумовно, багато різних відповідей. 
Поняття молитви охоплює чимало: ми можемо молитися 
вивченими формулами, а можемо своїми словами; можна молитися 
мовчанням, а можна воланням. 
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покаяння та до щирості, це молитва, яка веде до смирення.
Ісус постійно, як і Його Мати Марія, підкреслював потребу молитви, а 

також молився й учив молитися. Молитва потрібна наполеглива, постійна. 
Недостатньо молитися тільки при нагоді – потрібно кожен день знаходити на 
молитву час і дотримуватись того. Тільки на таку молитву Бог дає відповідь. 

Для молитви будь-яке місце може бути належним. Але важливо мати у себе 
вдома і місце, яке було б відведене для молитви.

Ісус навчав, що без молитви ми нічого в житті не можемо зробити за Божим 
задумом. Не буває молитов непочутих. Бог може затримати з  відповіддю, але 
не може не чути. Він завжди чує те, що потрібне для нашого спасіння. Важливо 
не сумніватися в молитві. І також необхідно в молитві прощати іншим і 
забувати про завдані ними образи.

Богородиця, Яка зазнала Божої всемогутності та Яка й нам приносить Бога 
і нас веде до живого Бога, не відступає від нас, не перестає звертатися до 
нашого серця, яке може наповнити тільки Бог через нашу наполегливу 
молитву.

МОЛИТВА
Діво Маріє, Матір Сина Божого, Ти та, що йшла й зростала на шляху 

віри. Ти сама пережила Боже мовчання й у тому мовчанні не припиняла 
віддавати себе й молитися. Дякуємо Тобі, що не відступаєш від нас і 
тоді, коли ми нерідко глухі до Твоїх закликів. Дякуємо Тобі, що хочеш 

привести нас до досвіду пережиття і до зустрічі з Богом, якими Ти сама 
вся переповнена. Особливо доручаємо Тобі тих, хто відійшов від 

молитви, від Бога й через те живе в неспокої та страху. Зглянься на всіх, 
хто поневолений невидимими путами різних гріхів, які ведуть до 
порожнечі й рабства. Заступайся за нас, своїх дітей, щоб ми не 

заблукали в цій мандрівці на землі. Ти – Матір віддання себе Богу. Навчи 
й нас віддавати свої дні та серця Богові, щоб пережити Різдво Ісуса у 

власних серцях. Амінь.
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Такий мир уже завтра розвіється, як дим на вітрі. І це означає, 
що Різдво пройшло без Ісуса, без Творця миру. І це для людини є 
чимось жахливим, бо тривога буде вічно її переслідувати на її 
неспокійних шляхах, і це ніколи не закінчиться, – пише отець 
Славко Барбарич в одному зі своїх передріздвяних роздумів.

Ми самі вирішуємо, допустити цю трагедію чи ні. Марія й 
сьогодні повторює нам: «Нехай цей час буде для вас часом 
молитви. Без Бога не маєте миру». Щоб бути спокійними, нам 
доводиться докладати стільки зусиль! Ми заспокоюємо себе 
надміром їжі, покупками, мандрівками, спортом, ми задоволені, 
коли добре виглядаємо – у всьому цьому ховається наше 
прагнення до миру, спокою.

Миру шукає й людина, яка курить, п’є, захоплюється азартними іграми, проводить 
занадто багато часу в Інтернеті. Це короткочасний мир, а потім нам потрібно знову 
щось зробити, щоб його досягти. Це мир, знайдений на шляху брехні та в хибних 
речах.

У різдвяних посланнях Діва Марія повторює нам: «Особливо в цей час моліться, 
щоб у ваших серцях народився маленький Ісус, Творець миру»; «Він, Який Сам є 
миром, хай через вас дарує мир усьому світу»; «Ісус – Цар миру, і тільки Він може 
дати вам мир, якого ви шукаєте».

Згадаймо, як на Різдво 25 грудня 2012 року під час об’явлення Діви Марії промовив 
маленький Ісус, який був на Її руках: «Я ваш мир – живіть за Моїми заповідями». Ми 
спокійні, коли ми дотримуємося Божих правил, коли наше серце ні в чому нас не 
звинувачує. «Світ у війні, тому що серця повні ненависті й ревності. В очах видно, 
дітоньки, немир, тому що не дозволили Ісусові народитися у ваших життях», – каже 

ДОЗВОЛЬМО

ІСУСОВІ

НАРОДИТИСЯ

У передріздвяний час багато людей будуть поспішати, працювати й 
готуватися до Різдва так, що в них не залишиться часу ні на молитву, ні на 
добру святу Сповідь, ні на Св. Месу, а це означає, що в них не буде часу для зустрічі 
з Богом. А якщо не відбудеться різдвяної радості, мир Різдва не може тривати 
довго. Він закінчиться добрим обідом, вечерею або прийманням подарунків, 
приготованих одне одному.
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нам Марія в сьогоднішньому посланні. 
Ми можемо змінити власний погляд, бо це ми вибираємо, як будемо дивитися. Так 

багато можна прочитати в наших очах! Коли Ісус народиться в нашому серці, Він буде 
дивитися нашими очима. Погляд Ісуса сповнений любові, він завжди піднімає нас, 
ніколи не зводить із нас очей, любить, змінює життя. Коли хтось відкриває своє серце 
для люблячого погляду Ісуса, його життя змінюється.

Різдво змінило світову історію та історії людей, що повірили в те, що справжній мир 
може дарувати нам тільки Ісус. І посеред страшних воєн, ненависті й ревнощів ми 
можемо дивитися на все повними миру очима й свідчити про силу Його любові, яка 
сильніша за все зло. Так, як показав нам це сам Ісус на хресній дорозі: у страшних 
муках, оточений ненавистю й ревнощами. Це підтверджують і багато святих, 
мучеників минулих століть, а також і наших днів: св. Максиміліан Кольбе, Едіт 
Штайн... Марія показує, яким чином і ми можемо досягти цього. Вона висвітлює нам 
шлях Своєю любов’ю, присутністю, посланнями. З Меджуґор’я невпинно звучить Її 
заклик до молитви про дорогоцінний дар миру, який ми можемо вимолити для себе й 
для інших.

Вона пропонує нам перевірені засоби: молитву за мир у серці й у родині. «Шукайте 
Його, моліться, і Він подарує вам Себе в Дитяткові, Який є радістю й миром. Я з вами 
й молюся за вас». Вирушаймо разом із Марією шукати Ісуса. Коли частіше 
вимикатимемо екран телевізора, комп’ютера, мобільного телефону, ми будемо здатні 
побачити обличчя дітей, чоловіка, дружини, людей похилого віку, хворих, покинутих, 
у яких прихований лик Ісуса. Або, вимкнувши музику, радіо, зможемо почути голос 
Ісуса в голосі нашого серця й наших ближніх.

Іншими словами, коли ми наважимося шукати Ісуса з Марією в Її школі – ми 
знайдемо Його. Вона вчить нас знаходити Його в Святому Письмі, у молитві, у 
зреченні, у Таїнстві Сповіді, прощенні, прийнятті хреста, у ближніх, у природі, у 
кожній ситуації, яка відбувається в нашому житті.

Перед нами благодатний час очікування народження Царя миру. Подаруймо цей 
час Діві Марії. Вона краще знає, як і де ми можемо знайти Ісуса, Який бажає 
народитися в наших серцях і перебувати в них, стати носієм миру для інших. Марія 
каже нам: «Дорогі діти, Я бажаю, щоб ви проживали ці дні так, як проживаю їх Я. З 
радістю хочу вести вас і показати вам радість, до якої хочу привести вас. Тому, дорогі 
діти, моліться й повністю віддайте себе Мені!» 

МОЛИТВА
Маріє, у цей час Адвенту з радістю віддаємо себе Тобі! У Твоєму Серці ми хочемо 

готуватися до народження Ісуса. Допоможи нам залишатися вірними молитві, 
щоб цей час став часом молитви за мир у наших серцях, сім’ях, у світі. Дякуємо 

Тобі за нагадування про те, що в наших очах видно занепокоєння. Допоможи нам 
розпізнати й усунути те, що турбує нас і викрадає мир нашого серця.

З’єднані з Тобою, ми молимося за тих, чиї серця сповнені ненавистю й 
ревнощами. Розпростри Свій Материнський Покров  особливо над тими місцями, 

де війни, насильство, страх. Ввіряємо Тобі всіх, хто блукає по цьому світі й не 
може знайти спокою, щоб вони отримали його в народженні Ісуса. Нехай 

різдвяний мир запанує в кожному серці, сім’ї та в усьому світі. Амінь. 
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Щоб Ісус міг
народиться

"І сьогодні вас закликаю в цей благодатний час молитися, щоб 
Маленький Ісус народився у вашому серці. Він, Котрий є самим 
миром, нехай через вас дарує мир цілому світу..." 25.11.2008

"В цьому часі, дітоньки, моліться, щоб Ісус народився у всіх 
серцях, особливо в тих, які Його не знають..." 25.11.2003

"У цей час підготовки й радісного очікування як Мати хочу 
вказати вам на найголовніше - на вашу душу. Чи може в ній 
народитися Мій Син? Чи очищена вона любов’ю від брехні, 
гордині, ненависті та злості? Чи любить ваша душа понад усе Бога 
як Отця і брата людину в Христі?..." 02.12.2009

"Діти Мої, будьте смиренними. Через ваше смирення
Господь Своєю мудрістю створить із ваших душ вибрані обителі. 
Будете освітлювати їх добрими ділами, із відкритим серцем 
дочекаєтеся народження Мого Сина у всій Його великодушній 
любові..." 02.12.2008

Послання на тему...
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Перша субота в місяці

Наша наступна
молитовна зустріч
відбудеться в суботу,
07.12.2019 р.
В цьому місяці
будемо молитися
за сім’ї.



Буде, можливо, ясніше, якщо я розкажу про досвід, який ношу 
в душі. Ще в роки навчання в семінарії мене турбувало питання, 
чому те чи інше — гріх. Я не наважувався запитати про це 
вголос — мені здавалося, що всі вважатимуть мене якщо не 
телепнем, то вже точно безбожним. Питання це, як темна тінь, 
переслідувало мене й не давало мені спокою протягом усіх років 
навчання. Ставши священником, я старався завжди серйозно 
ставитися до святої сповіді, але питання поставало все більш 
виразним. Слухаючи раз по раз, що говорять люди про досвід 
свого життя, я відчував у глибині душі, що багато хто 
неправильно розумів, у чому полягає гріх, і сповідь легко 
перетворювалася на щось формальне, де ніколи немає певності, 
що хтось дійсно кається.

Так я, молодий священник, опинився в глибокій кризі. Я мучився питанням, 
чому служить сповідь. Із вівтаря ми голосимо Радісну звістку, говоримо про гріх й 
закликаємо зупинити гріховні звички, однак рідко коли в сповіді й проповіді мені 
доводилося чути, аби хтось закликав до Христових слів про те, щоб покінчити з 
гріхом. Я не розумів у глибині душі, навіщо тоді взагалі проповідувати, навіщо 
сповідати… Мені хотілося бачити хоча б якусь різницю від сповіді до сповіді. І 
оскільки цієї різниці я не спостерігав й не знаходив, питання поставало 

ОСОБИСТИЙ

ДОСВІД

Думаю, кожнен із нас зустрічався з питанням, яке турбувало чи 
турбує досі: чому існує гріх? Чому те чи інше заборонене, чому щось 
вважається гріхом? Думаю, мало хто з нас уникнув таких підозр: 
може, гріх узагалі придуманий, аби нас залякати, аби тримати нас у 
кулаці, щоб легше було нами керувати? Чи не підозрювали ми десь у 
глибині душі, що гріх придумали старші — батьки, Церква чи хтось 
іще, посилаючись на Бога, аби легше було здійснювати власну волю?
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всеохопніше й нагальніше.
Зараз я бачу, що тут починаються драми багатьох священничих покликань, якщо 

їм не вдається відкрити значення свого покликання, особливо покликання до 
[таїнства] примирення. І так само ясно я бачу, що в багатьох християн, особливо 
молодих, є труднощі зі сповіддю — вони думають: «Що, знову потрібно говорити 
те саме? Чому я повинен розказувати це священнику?» Тому нерідко буває, що 
багато хто згадує про речі тільки периферійні й незначні, а важливі скриває і не 
розказує про них. Це ставалося, напевне, з кожною молодою людиною, особливо  в 
перехідному віці й у період становлення взагалі. Саме тоді багато перестають 
ходити до сповіді. Священник же відчуває, що ті, кому слід би було посповідатися, 
до сповіді не ходять, а ті, хто приходить, роблять це легкодумно й поверхово.

Пам’ятаю одну віруючу, яка попросила розмову про сповідь і при цьому ясно 
зазначила, що сповідатися не хоче. Першими її словами було: «Чому я повинна 
сповідатися священникові, який є такою ж людиною, як і я? Я сповідаюся напряму 
Богові!» Я на мить замовк. У мене було відчуття, що мене взяли в лещата. Це ж був 
і мій власний голос. Я не знав, що відповісти. Я сказав тоді: «І в мене була та ж 
проблема зі сповіддю. Навіщо людям сповідатися у священника, який є тільки 
людиною? Чи не тому, напевне, що священникам цікаво й хочеться знати все, що 
ви зробили… Ніхто з людей, думаю, не розказує їм нічого нового. Священникові 
знайомі всі гріхи, усі людські вчинки… Так що ваша проблема — також і моя…»

Вона трохи замовкла, і раптом до нас дійшло: тут є ще дещо! Питання не лише в 
тому, навіщо потрібно сповідатися, а йдеться про щось набагато глибше. Ідеться 
про зустріч зраненого й Цілителя; грішного й святого; ображеного й Утішителя; 
приниженого й Того, Хто піднімає смиренних; голодного й Того, Хто насичує 
спраглих; заблудлого й Того, Хто залишає дев’яносто дев’ять овець, щоб віднайти 
одну загублену; того, хто в пітьмі, і Того, Який сказав, що Він — Світло; того, хто 
збився з дороги, і Того, Хто сказав, що Він — Дорога; підвладного смерті і Того, 
Який сказав, що Він — Життя; самотнього і Того, Який бажає бути разом з 
людськими синами. Ми говорили ще довго, обоє зціляючись у своєму розумінні 
сповіді.                          

  
“Дорогі діти! Сьогодні всіх вас хочу огорнути Своїм Покровом і повести всіх на 

дорогу навернення. Дорогі діти, прошу вас, дайте Господеві все своє минуле, все зло, яке 
нагромадилось у ваших серцях. Хочу, щоб кожен із вас був щасливий, а з гріхом таким 
ніхто не може бути. Тому, дорогі діти, моліться –і в молитві пізнаєте нову дорогу 
радості. Радість об’явиться у ваших серцях, і так ви будете радісними свідками 
того, чого від кожного з вас хочемо Я і Мій Син. Я вас благословляю. Дякую вам, що 
відповіли на мій заклик”. (25 лютого 1987 р.) 



Свідоцтво

«… Ми усвідомили, що мир, любов, розуміння й довіра в сім’ї – це плоди 
роботи над своїм серцем та встановлення особистісних стосунків з Ісусом». 

Інга й Артур, Латвія

«… Ми знову нагадали собі, що на першому місці повинен бути Бог. Дуже 
цікавими були лекції настоятеля парафії про відкрите серце; про те, що нам 
потрібно викорінювати із серця гордість, осуд і наповнювати його любов’ю. 

Як дружина, я помітила, що хотіла багато чого змінити у своєму подругові, 
не помічаючи тих красивих і позитивних сторін, які в ньому є. Я зрозуміла, що 
потрібно починати із самої себе. Потрібно жити тут і сьогодні». 

«… Я зрозумів, що коли в житті стається якась негативна ситуація, на неї 
можна подивитися з іншого боку й треба виходити з неї разом як пара. Після 
Меджуґор’я хочеться почати все з чистого листа. Ми віримо, що ця духовна 
віднова допоможе нам укріпити наші стосунки, помічати більше позитивних 
сторін одне в одному, дякувати одне одному за дрібниці, яких ми часто не 
помічаємо, і приймати одне одного такими, якими нас сотворив Бог».

Михайло і Надія, Україна

«… Мій чоловік уперше за 20 років нашого подружнього життя почав 
молитися Розарій». 

Світлана й Федір, Україна
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Під час Днів духовної
віднови для подружніх пар

у Меджуґор’ї



«… Мені захотілося досягнути внутрішньої свободи, приймати з миром у 
серці ситуації, які йдуть урозріз із моїми планами». 

Ліга і Яніс, Латвія

«… Ми зрозуміли, як мало робимо в нашому повсякденному житті для 
того, аби бути ближчими й до Бога, і до наших ближніх. Ми зрозуміли, що 
недостатньо молимося, тому що молитва – це основа для того, щоб 
практикувати правдиву християнську любов до ближніх. Під час Днів 
духовної віднови кілька разів наголошувалося, що ми є подарунком одне 
для одного й що повинні приймати одне одного такими, якими є. Любити 
іншу людину тією любов’ю, яку дав Бог, але за цю Любов потрібно 
молитися – просити її в Ісуса, бо Він – найдосконаліший приклад Любові».  

Яцинта й Едгар, Латвія

«… У моїй пам’яті залишаться лекції священика й щирість, із якою він 
говорив, його прості людські приклади. У моїй пам’яті залишаться всі люди, 
яких я зустріла (які брали участь в організації цього семінару), бо від них 
віяло такою любов’ю, що я подумала: у колі таких людей, беручи з них 
приклад, і решта, такі, як я, можуть почати мінятися. У моїй пам’яті 
залишиться Адорація Пресвятих Дарів, час у тиші разом з Ісусом…» 

Сігне й Крістап, Латвія

«… Дуже класною була практика посту. Не тільки посту на хлібі, але й 
практика, яку я спробував одного дня – піст від Інтернету. Дуже красиво ми 
з дружиною провели цей день у спілкуванні, у молитві, і коли наступного 
ранку я ввімкнув Інтернет – відчув, як мене затягує, і зрозумів, що це 
потрібно відрізати. І саме тоді прийшов внутрішній мир.
Я зрозумів, що з Інтернетом дуже важливо знати, для чого ти туди входиш, 
що хочеш почерпнути, зробити, що потрібно, і лишити це та жити 
реальним життям. Цей піст від Інтернету для мене був у стократ 
важливішим, аніж «їсти чи не їсти».  «… Ми, напевне, були 
«наймолодшою» подружньою парою, ми разом зовсім недовго, але я рада, 
що Бог дав мені усвідомити вже із самого початку, що Він зробив для мене 
незвичайний подарунок. І в ці дні я подивилася на свого чоловіка як на дар. 
Мені теж дуже сподобався піст. Я думаю, що цю практику посту ми 
повеземо до себе додому. Дякую Богові за все!»

Янек і Наталія, Україна
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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

“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)

СВІТЛО МАРІЇ
Приносити Ісуса – світло Марії 

Якщо ви хочете приєднатись до нас в молитві
або отримувати  газету, напишіть нам: gospa3@gmail.com.

Молитовні групи
 
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. 

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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