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Християнський Голос в Твоєму домі!
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Дорогий друже!
Цей лист з пасхальними 

привітаннями приходить до тебе в час, 
коли ми разом переживаємо нашу 
спільну Хресну Дорогу, яка спіткала нас 
несподівано і в якій ми відчули нашу 
слабкість та крихкість. Наше життя 

втратило стабільність, а речі, на які ми 
покладалися, виявилися непевними.

У цей час так, як ніколи, маємо 
звернутися до світла нашої віри, тому 
що кожний підйом на Голготу, яким 
би довгим та важким він не був, 
завершується славою Воскресіння. 
Ми вдивляємося зараз в Ісуса, який 
несе свій прославлений хрест. Ми 
вдивляємося в Симона Киринеянина, 
який містичним чином допомагає 
Спасителю світу. Ми вдивляємося зараз 
в Пресвяту Богородицю, яка під хрестом 
Свого Сина стає Матір’ю кожного з нас.

В цю особливу Пасху Радіо Марія 
буде для тебе великою допомогою, 
адже саме віра та молитва стверджують 
та укріплюють в надії, яка плине з 
порожньої гробниці Ісуса Христа. 

Саме наша віра свідчить нам про 
перемогу Ісуса над смертю та злом.

В ці важкі дні велика родина Радіо 
Марія молиться за тебе з особливою 
силою. 

Сама Богородиця утверджує 
нас в молитві та в бажанні прийти з 
допомогою до наших братів та сестер.

Не бійся! Христос Воскрес!

о. Олексій Самсонов, директор Радіо Марія

Пам’ятаємо про Божу Любов
У попередньому числі 

бюлетня Радіо Марія вже 
роздумував про теперішній 

час! Тоді, напередодні 
Нового року, здавалось, що 
Церква і наше українське 
суспільство переживають 
непрості часи, але тепер, 
напередодні Свята 
Воскресіння Господнього 
2020 року видається, що 
через пандемію все стало 
складніше. В багатьох 
країнах світу карантин, 
припинені авіа та залізничні 
сполучення, а станом, на 8 
квітня 2020 року померло 
за офіційною статистикою 
82 135 людей, серед 
яких багато католицьких 
священників, багато 
знаходиться в лікарнях у 
тяжкому стані, мільйони 
втратили роботу, на світ 
насувається економічна 
криза за своїм розмахом 
гірша, ніж у 2008 році. 

Але на думку постійно 
приходять слова ап. Павла 
з Послання до римлян 8, 
28: «Ми знаємо, що тим, які 
люблять Бога, - покликаним 

за його 
постановою, усе  
співдіє на добро». 
І далі, в цій главі 
у 35,37 віршах 
апостол Павло 
продовжує: «Хто 
нас відлучить від 
Христової любові? Горе чи 
утиск, чи переслідування, чи 
голод, чи нагота, небезпека, 
чи меч? Але в усьому цьому 
ми маємо повну перемогу 
завдяки тому, хто полюбив 
нас». Апостол Павло, як 
ніхто, добре розумів про що 
писав, бо пережив все це 
сам.  

Тож, пам’ятаймо про 
Божу любов, що в Христі 
Ісусі, та зі спокійним серцем 
йдемо далі, власною 
дорогою та хрестом на 
плечах, стаючи знаком 
Божої присутності в цьому 
світі, бо ми і «покликані 
за його постановою». 
І як Радіо Марія є цим 
знаком, так і ми - слухачі, 

волонтери, працівники 
своєю працею, молитвою, 
діленням інформацією 
про Радіо, вчинками 
милосердя по відношенню 
до потребуючих та хворих 
повинні ставати знаками 
Христової Любові. Це і буде 
найкращим подарунком, 
молитвою та постом 
для Христа Воскреслого, 
«первістка померлих». 
Також пам’ятаймо: «Як 
бо в Адамі всі вмирають, 
так у Христі й оживуть усі. 
І кожний у своїм порядку: 
первісток – Христос, потім 
Христові під час його 
приходу» (І Кор. 15, 22-23) . 
Амінь.

Володимир Крутько, 
президент Радіо Марія 
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Надзвичайно важливо, щоб 
ми ступили на шлях молитви 
з незламною рішучістю. 
Для цього є чимало підстав, 
ми зупинемося на трьох.

Перша причина полягає ось 
в чому: якщо постановляємо 
давати щось, хоча б дещицю, 
як цей незначний вияв уваги, 
Тому, Хто стільки всього нам 
дав і продовжує давати,- 
та й то безкорисливо, бо 
натомість здобуваємо 
неабиякий пожиток для 
себе, - то маємо це робити з 
непохитною самовідданістю.

Скільки часу марнуємо, чи 
то для власного задоволення, 
чи для задоволення інших, які 
нам навіть за це не подякують; 
тож принаймні ту хвилю, що її 
маємо намір присвятити для 
Нього, стараймося віддати 
Йому цілковито, не дозволяючи 
своїм думкам відволікатися на 
інші речі. А ще надзвичайно 
важливо твердо постановити, 
що ніколи не вимагатимемо 
свого дару назад, хоч би й 
довелось нам через це терпіти 
різні прикрощі, вислуховуючи 
людські нарікання й боротися зі 
зачерствінням власного серця. 

Слід вважати, що час 
молитви - це вже річ, яка 
нам не належить, і Господь 
може справедливо його у нас 
вимагати, якщо не віддаємо 
Йому цей час повністю.

Друга підстава для згаданої 

вище незламної 
рішучості - 
це те, що у 
диявола буде 
менше нагод 
нас спокушати, 
бо дуже 
боїться таких 
рішучих душ. «Усі підступи, 
за допомогою яких хоче 
їх впіймати у свої тенета, 
кінець кінцем обертаються 
йому на втрату, а їм та іншим 
людям - на пожиток» (Шлях 
Досконалості 23,4). Проте не 
слід на це надто покладатися 
і втрачати пильність, позаяк 
маємо справу з хитрим та 
підступним супротивником; 
невсипущих та сміливих часто 
зачіпати не наважується, бо 
вельми їх страхається, та якщо 
зауважить когось неуважного 
й безборонного, то може 
завдати великої шкоди.

Третя підстава - не менш 
важлива, ніж дві попередні, 
- полягає у тому, що той, 
хто рішуче налаштований 
дійти до кінця, 
б о р о т и м е т ь с я 
в і д в а ж н і ш е . 
П о р а з к а 
означає смерть, 
перемога - життя. 
Отож треба 
мати непохитну 
певність у 
тому, що, не 
д о з в о л и в ш и 
ворогові себе 
з д о л а т и , 
н е о д м і н н о 

переможемо й 
отримаємо винагороду.

Ті, хто не спізнав на 
власному досвіді, хотіли б 
отримати якусь запоруку того, 
що отримають винагороду 
за свої труди. Скажу лише, 
що хто має якісь сумніви, той 
нехай просто спробує ступити 
на дорогу молитви; нічого на 
цьому не втратить. «Цей шлях 
має одну властивість: хто його 
торує, отримує більше, ніж 
просить, більше, ніж зважився 
би попросити. Знаю напевне, 
що це - щира правда, та й тих із 
вас, хто сам уже завдяки Божій 
ласці в цьому переконався, 
можу покликати собі за свідків» 
(Шлях Досконалості 23,6).

Чому варто 
молитись 

о. Віталій Козак, OCD, катехет Радіо Марія

Великопісні реколекції на Радіо Марія
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Подяка за 
пожертви для 
Радіо Марія 

Хочемо висловити щиру подяку 
всім слухачам, всій Родині Радіо 
Марія за надану підтримку та 
пожертви у цей непростий для 
цілого світу час. 

У період, коли жорсткий карантин 
було введено майже у всій Європі 
й вірні з Італії, Франції, Німеччини, 
Іспанії, звісно ж, України, не мають 
змоги відвідувати не лише роботу 
чи навчання, а й Службу Божу, 
вкрай важливо не віддалятися 
від Господа, молитися за спокій та 
здоров’я наших близьких, а також 
зберігати духовний зв’язок з усією 
Церквою. Адже віра покликана 
підтримати наші серця у скрутний 
час. 

Саме  тому  Радіо Марія 
намагається, як ніколи багато, 
працювати для Вас, щоб Ви 
мали змогу долучатися до 
трансляцій Служб Божих, спільної 
молитви, подяки Богородиці. 
Наш березневий Маріатон, який 
згуртував стільки слухачів у 
катехезах, духовному Причасті, 
Слові Божому -  активний внесок 
працівників радіо, які прагнуть 
наполегливо працювати, 
незважаючи на всі карантинні 
заходи та обмеження заради Вас. 
Колектив Радіо Марія робить все 
можливе, щоб віддавати Вам 

максимум наших вмінь та часу, 
адже ми не можемо припинити 
працювати під час карантину. 
Зараз, коли всі християни України 
вимушені святкувати Воскресіння 
Христове вдома, є вкрай важливим 
продовжувати місію Радіо Марія 
та доносити до Ваших домівок 
Пасхальну радість. 

Ми безмежно вдячні Вам, дорогі 
слухачі за те, що продовжуєте 
підтримувати нас своїми 
грошовими внесками - це 
допомагає нам оплачувати усі 
необхідні рахунки та виплати для 
існування радіо й проведення 
трансляцій Літургій. Адже, 
практично не отримуємо коштів 
від  парафій, які фактично зачинені.

Дякуємо, що 
навчились в 
силу обставин 
к а р а н т и н у 
надсилати кошти 
через банк чи 
банківську картку. 
Від щирого 
серця просимо 
не забувати 
про нас і надалі 
у молитвах та 
пожертвах, адже 
Ваш переказ - можливість для 
продовження нашого служіння. 

Дякуємо за ваші молитви! 
Особливо просимо про ревну 
молитву: за радіо, його поширення, 
розвиток, зміцнення. Саме ми 
з Вами, кожного Маріатону, 
досвідчуємо, як Пресвята Діва 
нам допомагає, як піклується про 
нас, як щиро нам посміхається. 
Коли маємо потребу, звертаємося 
до Матінки Божої, просимо, 
благаємо, а Вона завжди нам 
допомагає. Завжди! Так буде і 
цього разу.

Дякуємо за розуміння, щедрість та 
шляхетність!

На 4-й сторінці цього Бюлетня 
є всі актуальні рахунки для 
фінансової підтримки Радіо Марія 
– користуйтеся ними. У будь-
якому випадку, у разі потреби, 
зв̀ язуйтеся з нами відповідно до 
контактів, вміщених на сайті 

radiomaria.org.ua  –  телефоном 
або мейлом.

Олександр Поліщук, 
координатор Радіо Марія
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Мовлення Радіо Марія в Україні:

69,68 FM

68,24 FM

70,91 FM

66,41 FM

70,91 FM

70,04 FM

73,73 FM

66,14 FM

66,26 FM

Київ

Рівне

Вінниця

Чернівці

Запоріжжя

Житомир

Кам’янець-Подільський

Хмельницький

Львів

Телефони прямого ефіру:
(044) 577-56-45; (044) 577-56-46
(098) 650-18-60; (093) 272-07-45

Телефони редакції:
(044) 572-29-29
(050) 380-92-44e-mail: info@radiomaria.org.ua
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69,83 FM

73,55 FM

Харків

Городок

Ефірна цифрова багатоканальна телемережа (стандарт T-DAB) з використанням радіочастотного ресурсу у м. 
Києві (1 програма), частотний блок 11D (222,064 МГц)

Міжнародна благодійна ор-
ганізація “Радіо Марія”
Код ЄДРПОУ 36825553
IBAN 
UA953209840000026006220375023 
в АТ “ПроКредит Банк”, МФО 320984

Міжнародна благодійна ор-
ганізація «Радіо Марія»
Код ЄДРПОУ 36825553
IBAN 
UA913005280000026006455065050 
в АТ «ОТП Банк», МФО 300528

Міжнародна благодійна ор-
ганізація «Радіо Марія»
Код ЄДРПОУ 36825553
IBAN 
UA263802690000026009056240023 в 
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 380269

Ви можете скористатися платіжною системою Приват24 безпо-
середньо скориставшись терміналом розташованим у банку чи 
за допомогою інтернет-платежів. В цьому випадку достатньо 
знайти Міжнародну благодійну організацію Радіо Марія увівши 
її код з єдиного державного реєстру підприємств і організацій 
України — а саме — наступні 8 цифр — 36 82 55 53. Побачивши на 
екрані назву нашої організації ви можете здійснити операцію та 
бути впевненим, що кошти надійдуть на наші рахунки.
Також, якщо ви є нашим слухачем з-за кордону і бажаєте фінан-
сово підтримати «Радіо Марія» в Україні, ви можете здійснити 
переказ коштів у іноземній валюті зі своєї країни перебування за 
такими реквізитами:

Радіо Марія Україна fm6968

radiomariaukraineРАДІО МАРІЯ

Радіо Марія - некомерційна структура, тому ми з вдячністю приймемо Вашу допо-
могу. Пожертвування можна переказати за такими банківськими реквізитами:

Beneficiary: MIZHNARODNA BLAHODIINA 
ORGANIZATSIIA ‘RADIO MARIA’ EDRPOU 36825553

Account #/ IBAN:
UA913005280000026006455065050
Beneficiary Bank:
OTP BANK JSC
SWIFT code: OTPVUAUK

correspondent bank:
Deutsche Bank Trust Company Americas
60 Wall Street
New York, NY 10005, USA 
SWIFT: BKTRUS33 Account # 04 448 427

USD EUR
Account #/ IBAN:
UA913005280000026006455065050
Beneficiary Bank:
OTP BANK JSC
SWIFT code: OTPVUAUK

correspondent bank:
Commerzbank AG, 
Kaiserplatz, D-60261 Frankfurt 
am Main, Germany 
SWIFT: COBA DE FF Account 
# 400 8880064 01


