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Спомин ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ 
РОЗАРІЯ встановлене на честь перемо-
ги християнського війська над мусуль-
манським, здобутої 7 жовтня 1571 року 
в морській битві під Лепанто (Коринф-
ська затока). Турецький султан Селім ІІ 
планував підкорити всю Європу і запро-
вадити в ній іслам. Християнські дер-
жави все ж таки зуміли відсунути вбік 
власні інтереси, усобиці та небажання 

спільних справ, і створили об’єднаний флот, який завдав мусульманському 
війську нищівної поразки. Тодішній папа, домініканець Пій V, молився про 
врятування Європи до Матері Божої Розарієвої. Як свідчить переказ, під час 
чергової молитви на розарії папа мав видіння: біля Лепанто на морі зійшлися 
християнський і мусульманський флоти, а над усією сценою битви з’явилася 
Марія, яка подивилася на папу спокійним поглядом. Несподівана зміна вітру 
посприяла християнам у бою і зіпсувала справу турецькому флоту. Наступ іс-
ламу на Європу вдалося зупинити. 

Папа Пій V, усвідомлюючи, кому християни завдячують порятунком своєї 
цивілізації, проголосив день 7 жовтня святом Матері Божої Розарію і дозво-
лив його відзначати в тих храмах, при яких існували Розарієві братства. 

Папа Климент ХІ, дякуючи Матері Божій за наступну перемогу над турка-
ми 1716 року, під Бєлградом, поширив це свято на всю Церкву. Папа Лев ХІІІ 
додав 1883 року до Лоретанської літанії заклик «Царице Святого Розарію – 
молися за нас». Через два роки цей само папа розпорядився, щоби Розарій 
молилися в усіх храмах упродовж цілого місяця жовтня. 

За заступництвом Пресвятої Богородиці християни осягли перемогу не в од-
ній битві. Заступництву розарієвої молитви завдячують своїм спасінням також 
і ті, хто врятувався в Хіросімі й Нагасакі від атомного бомбардування. Про за-
ступництво Матері Божої Розарієвої говорять і розповіді з «мирної революції» 
1986 року на Філіппінах. «Феномен» вітру, який потрібної миті повернув у бік 
нападників, там також присутній. Діва Марія має могутню силу: то Її нога ча-
вить голову змія. 

З розарієм пов’язані численні об’явлення Діви Марії, яка сама молилася 
з візіонерами на розарії та просила вірних про цю молитву як про засіб по-



рятунку себе, їхніх країн та світу загалом. Існують різні варіанти цієї молит-
ви, наприклад, фатімський розарій, Помпейська новенна, або «розарій до-
повнень» – додавати до тексту «Радуйся, Маріє» різні розширення, базовані 
на євангельських текстах. Наприклад, «плід лона Твого, Ісус – який воскрес із 
мертвих», «який вознісся на небо» тощо. Ідеться вочевидь про те, щоб роза-
рій був МОЛИТВОЮ, а не перетворювався на бездумне «клепання» звичного, 
заїждженого тексту. Цьому сприяють різні спроби більш свідомого читання 
розарію: наприклад, читання його різними мовами, коли треба вдумуватися 
в сенс незвичних слів, аби не згубити нитку молитви. 

Втім, найбільше успішності розарію сприяє наявність важливого наміру. 
Коли ми просимо Бога про щось справді важливе для нас, то слова молитви на-
бирають ваги зерна, перестаючи бути половою. Численні марійні об’явлення 
говорять про важливість Розарію, а сьогоднішні інформації з життя України, 
Європи та світу приносять безліч намірів в яких потрібно молитися. Давні бит-
ви ще не завершилися. 

Сила розарієвої молитви
Цей факт підкреслював Святіший Отець Йоан Павло ІІ у своєму документі 

„Rosarium Virginis Mariae”: „Церква завжди визнавала особливу дієвість цієї 
молитви, доручаючи їй (…) найважчі справи. За часів, коли християнству щось 
загрожувало, силі цієї молитви приписували звільнення від небезпеки, а Ма-
тір Божу Святого Розарію шанували як Ту, яка випрошує спасіння”.

ОТРИМАЄТЕ ВСЕ ПРО ЩО З ВІРОЮ ПРОСИТЕ

НАВЧИ МОЛИТИСЬ НА РОЗАРІЮ ХОЧ ОДНУ ОСОБУ



Перебіг Події 
Неділя, 2 жовтня 2016 р.  Цього дня під час Служби Божої буде виголошена 
катехеза на тему даної події.
П’ятниця 7 жовтня 2016 р.  після Служби Божої в парафії 7 жовтня 
спільна молитва Розарію в намірах кожної родини і парафії в цілому про 
витривалість у зроблених постановах. В цей день свої  постанови складаємо 
на Господньому вівтарі. 
2 – 31 жовтня щоденно, спільно у колі родини молитись 1 частину Розарію в 
намірі найбільшої проблеми сім’ї і парафії (озвучуючи в голос наміри). 

ВІДЧУЙ НЕПЕРЕМОЖНУ 
СИЛУ МОЛИТВИ

Кожен з нас з вадами і гріхами, ми також схильні помічати помилки 
ближніх та вимагати, щоб змінився, виправився хтось, а не я. 

ЗАОХОЧУЄМО до 7 жовтня спільно в родині подумати над головною 
проблемою Вашої родини, над тим, що заважає Вам бути спільно 

щасливими, над тим, що можеш зробити, щоб в родині було більше 
щастя; а також над проблемою нашої парафії, що стоїть на заваді нам бути 

справжньою родиною Христа.

Не достатньо бачити проблему, потрібно докладати зусилля, щоб її 
ліквідувати, тому також ПРОПОНУЄМО  підтримати парафіяльну акцію 

«Будь заступником, як Марія!» та прийняти рішення спільно виправити 
зауваженні помилки в родині і парафії. Першим кроком нехай буде спільна 

щоденна молитва на розарії в колі сім’ї дома чи у храмі. Подбаймо про 
конкретні наші кроки (постанови), щоб подолати дані проблему. Запитуємо 

себе в періоді місяця що я роблю (зробив), щоб змінити дану проблему.

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?

Помічаємо, що в колі наших родин ми рідко спільно молимось і як 
наслідок цього перестаємо ділись вірою з ближніми. Стаємо байдужими 
до Бога, Церкви, ближніх, до Батьківщини… ми захоплюємось святими, 
але забуваємо їх наслідувати, тому в жовтні беручи приклад з Богородиці 

будемо її наслідувати.

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ


