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Послання Кіко 

З нагоди 61-ої річниці 

об’явнення Діви Марії 

Урочистість Непорочного Зачаття Мадрид 8 грудня 2020  

 

З нагоди урочистості Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, 61-ї річниці 

об’явнення Діви Марії та її Послання до Кіко Аргуельо: 

 

“Потрібно створювати Спільноти, як Сім’я Назарета 

які живуть у Смиренні, Простоті та Прославленні. 

Де інший - Христос ". 

 

ми відчули бажання зробити учасниками проголошення Адвенту з Кіко в Мадриді 

всіх братів зі Спільнот в якій Святий Дух надихнув його пояснити глибокий сенс 

наших Спільнот, як Діла та Прояву Святого Духа в Церкві та для сучасного світу. 

Цю Катехезу, подаємо у письмовій формі, щоб вона могла дійти до всіх братів, а 

також і  Відео, яке нас радує і дає нам сили в цей важкий час Пандемії, жити з 

більшою інтенсивністю, урочистість Непорочного Зачаття, час Адвенту і час 

Святого Різдва, щоб увійти в Новий 2021 року, з більшою свідомістю місії, яку 

Господь доручив нашим спільнотам через Кіко та Кармен, а також всіх нас, як 

відповідь на нагальні потреби Церкви та суспільства в якому живемо. 

Отець Маріо Пецці, Пресвітер 
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Kіко: 

 

Добре, брати, ми сподіваємось, що Господь дасть мені слово для вас. Я 

напівмертвий Ох! Ми в 2020 році! Він закінчується, я бажаю вам щасливого 

Нового 2021 року. Якщо будемо живі, то ми ще побачимось. Бог хотів обрати нас, 

даючи нам Духа. 

Подивіться, Святий Дух хоче, щоб ми зібралися, бо таким чином виявляється 

те, чим Він є: це любов до один до іншого.  

 

Щоб це проявилося, нам потрібно збиратись, зустрічатись, щоб Святий Дух 

привів нас до любові один до одного. З цієї причини Святий Дух є архітектором 

єдності в Церкві. Буття Церквою любові - це діло Духа в нас. Святий Дух радіє, 

коли ми збираємось, бо таким чином він може проявити себе, люблячи нас, 

перебуваючи всередині нас; це дає нам любов один до одного. 

 

Ісус Христос сказав нам: «Любіть один одного! Любіть одне одного, як я вас 

полюбив !». Найбільше, брати, це те, що він нас об’єднав, покликав, дав 

спільноту! Він дав вам ітинерарій християнської формації і дав вам місію, і ми 

в цій місії. Багато людей дивляться на нас ззовні, і багато людей покликані до 

вічного життя, до безсмертного життя завдяки нашій відповіді та нашій вірі. Ось 

чому чудово бути християнином, бо Господь живе в християнах і живе вічне 

життя. «Що дає тобі віра? Вічне життя в нас, життя безсмертне! ». 

 

Господь покликав нас брати участь у Його славі. Він є любов, Він величний, Він 

Бог, але що Його робить таким - ця форма буття є розповсюджуючою, він із 

задоволенням дарує її нам. Ось чому Бог чудовий, і чудово, що брати 

збираються, так що Святий Дух, який ми маємо всередині, може бути явним, 

явленим. «Любіть одне одного!» - говорить Господь і дає нам Святого Духа, щоб 

любити нас. Це наша місія: Любити одне одного, збиратись у спільноті і дарує 

нам місію любові у світі: нести у світ цю істоту Бога, що мешкає в нас, яка веде 

нас до любові один до одного, постійно прощати один одного, веде нас до буття 
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новими людьми, людьми нового еону, нової есхатології. Люди, яких Бог покликав 

і в яких він хоче перебувати. Святий Павло каже: «Живу вже не я, а живе Христос 

у мені.». Це Слово для всіх нас, яке ми теж можемо сказати разом зі святим 

Павлом: «Я -розп'ятий з Христом, живу вже не я, а живе Христос у мені» (Гал 2: 

19-20). Моє життя - це Христос, я живу в Ньому, для нього, моє життя - це 

Христос. Це щось фантастичне! Я теж можу сказати те саме: «Моє життя - це 

Христос!». І я тут, бо Він сказав мені: «Говори до них, я буду з тобою, не бійся!». 

Я з тобою, нічого не бійся; смерть була подолана перемогою. Я подолав смерть, 

воскрес із мертвих. І Христос воскрес із нашою природою. Ми - люди, яким Він 

дає участь у його перемозі над смертю. Ми воскресли з Христом, і Він живе в нас. 

Він живе в нас з величезною любов’ю. 

 

Бог хоче, щоб ця любов проявлялась у спільноті, у любові один до одного, у 

прощенні один одного, у послуху Господу, у житті заради Господа. Моє життя 

- це Христос! Нехай нашим життям буде Христос, його ніжність і перш за все 

його воля. Воля Божа проявилась у Христі, привівши його на хрест, до смерті за 

нас і воскресивши Його з мертвих. І цю перемогу над смертю нам дав Святий Дух. 

Цей Дух спонукає нас любити один одного, спонукає нас слухати Бога понад 

усе. Щось фантастичне, насправді! Життя у Христі, для Христа. І це життя у 

Христі через Духа Святого проявляється в християнській спільноті, в 

Церкві. Це спонукає нас любити один одного. Ось чому язичники казали: 

«Подивіться, як вони люблять один одного!» Невже ми любимо один одного? Ми 

любимо один одного? Чи маємо ми упередження один до одного, чи дійсно 

дозволяємо Святому Духові проявлятись у нас, щоб любити один одного? Ми 

любимо один одного? Як? Створюючи одне тіло! Ось чому не відвідувати 

спільноту є серйозним гріхом. Як сказано в посланні до Євреїв: «Не залишаймо 

наших зібрань!» (Євр. 10,25). Ні, ми утворюємо християнську спільноту, і ця 

спільнота є свідоцтвом у світу, свідоцтвом любові. 

 

Добре, брати, відваги. Я радий бути тут з вами, тому що, будучи разом, Святий 

Дух являється в нас, котрий провадить нас до любові один до одного. Змога 
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любити - це дія Духа. Я вам раніше нагадував. «Любіть один одного!», - каже Ісус 

і дарує нам свого Святого Духа, щоб це виконати, щоб любити, щоб пробачати, 

бо ми щасливі бути разом. Будучи разом, Дух проявляється. «Подивіться, як вони 

люблять один одного!". Це величезна таємниця християнської Церкви. Ось чому 

мати спільноту - це дуже велика благодать, щоб Дух Святий, що був нам даний, 

міг проявитися! Ми маємо всередині Духа Господнього, який провадить нас 

любити один до одного, допомагати, слухатись Отця, який довіряє нам місію, 

місію євангелізації! Місія, яка іноді також є стражданням! Якщо нас 

переслідують , то ми це жертвуємо за інших людей! Це місія любові до всієї 

Церкви, до всіх людей, перш за все через те, щоб явити в собі те, ким є Святий 

Дух: любов. «Любити один одного!». Для цього дуже важливо, щоб у вас була 

любов у спільноті, щоб ви дякували Богу, тому що у вас є християнська 

спільнота, в якій ви можете відправляти літургію, святкувати присутнього 

Христа: 

«Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них»(Мт 18, 20). «Я серед них», 

двоє-троє - а тут ми більше двох-трьох - ось, тут є Христос. Христос являється, 

даруючи нам Свого Духа, який є любов: «Любіть один одного, як Я полюбив 

вас!». 

 

Відваги, чудово мати християнську спільноту, де ми можемо зібратися, щоб 

виявити взаємну любов, віддати славу Богу, подякувати Йому, заступитися за 

світ, людей, грішників, дати йому славу, уприсутнюючи цю дійсніть, що є 

дійсністю любові через літургію, через Євхаристію. Він залишив нам таїнство, 

де представлена його смерть за нас і його перемога над смертю, і він дає нам 

частку в цій перемозі над смертю, у воскресінні Христа. Щось фантастичне та 

чудове. Отже: Вітаю вас, дорогі брати, бо у вас є християнська спільнота, щось 

справді чудове. 

 

Любіть одне одного і не засмучуйте Святого Духа (пор. Еф. 4:30)! Дух Святий 

засмучується, коли ми не любимо одне одного, коли якимось чином 

ненавидимо один одного, засуджуємо: «Не суди нікого, не суди!» (пор. Лк 6:37). 
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«Вважайте себе останнім і найгіршим за всіх», - кажуть Отці Пустелі. Ви, 

нікого не засуджуйте, вважайте останнім і найгіршим з усіх! Тож коли ви з 

братами, розгляньте останнє і подумайте: «Він кращий за мене, я не маю права 

тут бути, я мав би бути в іншому місці, вони християни. Бути християнином - це 

справді чудово, тобто бути одягненим у Христа! Це означає, що християни 

несуть в своєму тілі смерть Ісуса, оскільки таким чином виявляється, що 

Христос живе в них. Я несу в своєму тілі смерть Ісуса, щоб було видно, що 

Христос живий у мені. Це християни, тому ми завжди несемо вмирання Ісуса 

скрізь: це виявляється в тому, що ми з радістю переносним страждання, образи, 

непорозуміння, відсутність грошей чи будь-яку скорботу! Щасливі страждати 

за Христа. Дуже важливо страждати за Христа. Наше життя пишеться на небі. 

 

 Коли ми прийдем, буде відкрито кілька книг, і там ви побачите, як Господь 

вибрав вас, дав вам спільноту, дав катехістів. Я не знаю, скільки нашого життя 

залишилось, скільки нам залишилось до того, як піти до нього, але «померти, 

безсумнівно, найкраще”, говорить святий Павло, тому що вмирати - це “бути з 

Христом», і, звичайно, краще бути з Христом: « Не знаю, чи хочу я більше 

померти, - каже св. Павло, - що, безумовно, краще або бути ще тут, тому що ви 

потребуєте мене» (пор. Флп. 1, 23), бо я бачу, що спільнота потребує моєї 

присутності, що я вам допомагаю. 

 

Господь хотів би, щоб ми всі були вдячні, мали в собі цю вдячність за те, що 

були обрані Богом, бо Бог хоче жити в нас через Свого Духа, цього Духа, який 

є в нас і який веде нас йти до спільноти, прощати, посісти останнє місце: вдома, 

у вашій родині, останнє місце, завжди раді бути на останньому місці, до послуг 

усіх! І я не просто кажу вам прибирати посуд, а може, так, це теж; тобто посісти 

останнє місце, бо ти християнин, ти християнин! Це надзвичайне слово: 

«християнин» , приодягнутий у Христа, щасливий посісти останнє місце будь-

де. «Вважай себе останнім і найгіршим за всіх»! Якщо у вас є це глибоке світло 

від Святого Духа про те, ким ви є насправді, ви вважали б себе останнім і 

найгіршим за всіх! Відносься до братів з таким ставленням, що ти вважаєте себе 
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останнім і найгіршим, не маєш справжнього права бути тут, і ти побачиш, що ти 

знаходишся в спільноті будучи надзвичайно вдячний Богові, який дав тобі братів, 

які кращі за тебе, що він дав тобі Дорогу, який дав тобі катехістів! Це чудово, що 

ми тут, брати, це чудово: «Де двоє чи троє зібрані в моє ім’я, там я серед них». 

Тут серед нас Христос . 

 

Християнство -  це чудо. Нехай Бог дасть нам усім розпізнання, щоб ми 

захоплювалися любов’ю, яку Бог має до всіх нас, яка одягла нас своєю 

неосяжною любов’ю, чимось величним. З цієї причини Бог хотів би, щоб ми всі 

були смиренними і добрими, смиренними і святими: «Вважаючи іншого - як каже 

святий Павло - вищим за нас», кожен перевершує вас, бо ти останній і 

найгірший за всіх. Це слово Боже, це не моя вигадка. Отже, вважати себе 

останнім є  найкраще з усього, і побачите, як змінюється вся ситуація, ваші 

стосунки з ближніми будуть іншими, адже ви тут останні, ви не перші, ви останні. 

 

Я говорю, і я можу мати всередині, завдяки Святому Духу, усвідомлення того, що 

я тут останній і найгірший з усіх, це світло, яке дає мені Святий Дух, і змушує 

мене залишатися насправді на своєму місці, вважаючи інших вищими за себе 

(пор. Фил. 2: 3). Чи вважаєте ви братів своєї спільноти вищими за вас? Ти, вважай 

себе останнім і найгіршим. Це спосіб переживати Дорогу, це наш спосіб 

переживати Дорогу. Звичайно, можливо, для тебе неможливо так жити, тому що 

все своє життя ти був гордим. Як ? Ти вважаєш себе останнім і найгіршим за всіх? 

Як це? Ну, я сподіваюся, Господь не принизить вас, щоб показати вам ваші гріхи 

та те, ким ви є насправді! Ні, немає потреби! Ви вже досить добре знаєте себе і 

знаєте, що ви гріші і негідні бути тут! Негідні. Дуже велика благодать, що Бог дав 

вам спільноту, що Він дав вам дорогу, катехісти! Це щось фантастичне. 

 

Дорогі брати, ми повинні любити один одного, любити Церкву, любити єпископа, 

любити настоятеля, любити свою спільноту, свою парафію, бути щасливими 

жити своєю вірою в спільноті. Будучи слухняними у своїй спільноті, в підготовці 

літургії Слова, тому, що ви робите зараз, що Бог хоче, щоб ви робили як 
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християнська спільнота. Яке справді велике, що Господь вибрав нас, зробив нас 

спільнотою. У цій спільноті присутній Святий Дух, той самий Божий Дух, який 

хоче бути в нас і проявляти себе в любові один до одного. Святий Дух приходить 

до нас і провадить нас до любові один до одного: “Любіть, любіть один одного, 

як я полюбив вас!”. Відваги, любіть один до одного. 

 

Добре, брати, ніщо інше не надихає мене від Господа. Сподіваюсь, 

проживатимете час, коли прийде Господь: Прийміть його! Потім є час Різдва, 

Нового року, час буття в сім’ї та в спільноті: щасливі з місії, яку Бог довіряє 

нам. Можливо, Господь покличе твою спільноту і відправить її на місію. 

Сподіваюсь, відправить її на місію, а може, ви не заслуговуєте бути місіонером, і 

не будете вислані, вишлють інших, але не вас. Щоб бути місіонером, 

представляти Христа, Господь має бути в тобі, потрібна нова форма, смирення, 

якої у вас немає. «О, святе смирення Христа, хто може тебе знайти?», - казали 

Отці, «О, святе смирення Христа, хто може тебе знайти?». Без смирення нічого 

немає! А ти, смиренний, трохи, дуже мало. «О, святе смирення Христа, хто може 

тебе знайти?». Отже, ось, живи спільнотою у смиренні, віддаючись служінню 

один одному: якщо ви одружені, служи своїй родині, займай останнє місце, будь 

там, де останнє місце! 

 

Вважайте себе останнім і найгіршим з усіх. Це слово Отців Церкви, дорогоцінне 

слово: «Вважай себе останнім, або останньою, і найгіршим за всіх!». Пам’ятай, 

що ти не гідний бути тут, і, незважаючи на це, Бог покликав тебе, вибрав тебе, 

пробачив тобі гріхи, укрив тебе своєю любов'ю і своїм милосердям, своїм 

прощенням, і це має вести тебе переживати своє життям із вдячністю до Христа, 

з любов'ю до Христа. «Як хтось не любить Господа, анатема на нього!» (1Кор 

16:22), говорить святий Павло, хай буде «проклятий». Любіть Христа. Для цього 

ці зустрічі повинні змусити нас більше любити Христа. Любіть Христа. Любов 

християн до Христа. Чому? Тому що Христос помер заради тебе на хресті, він 

відкрив для тебе небо, закрив ворота пекла і відкрив для тебе рай! Коли ти 

помреш, то відкриються тобі ворота неба, день нашої фізичної смерті - це 
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щасливий день, це день святкування, тому що ми входимо на небо, де на нас 

чекають Свята Діва Марія, Господь Ісус та святі, усі святі. 

 

Наше буття - це особливий спосіб буття: живемо у Христі та з Христом, каже 

святий Павло: «Моє життя - це Христос!». Любіть Христа. «Любіть Христа і роби, 

що хочеш», - говорить святий Августин. «Любити Христа - це єдина правда, - 

казали Отці пустелі, - все інше – марнота». Любіть Христа. І як проявляється 

любов до Христа? Подивимось: що мені робити? Можливо, тут немає нікого, хто 

любить Христа, і ми тут марно витрачаємо час. «Ні, це неправда!». Ви тут заради 

через його милосердя та його доброти, він виконує у вас велику місію; ви 

побачите це, коли потрапите на небо. Місія: у вас є діти, у вас є катехумени, у вас 

є парафія, у вас є спільнота, у вас є багато речей, які Бог дав вам, багато дарів 

Його любові, і це спонукає до того, щоб ми були смиренними та святими, щоб ми 

вважали себе останніми і найгіршим з усіх. 

 

 

 

Це вважати себе гіршим за інших дуже глибоке: «Вважай себе останнім і гіршим 

за всіх!». Якщо це ясно, твої стосунки з ближніми інші, ти б не відносився 

гордовито! Тож у тебе буде відношення смиренності, щоб подякувати братам, які 

переносять тебе у спільноті, якої ти не заслуговуєш. Вважай себе останнім і 

найгіршим з усіх, і Господь благословить тебе. Бути серед світу останнім: це є 

буття  християнином! Живи у світі будучи останнім або вважай себе останнім і 

найгіршим за всіх, дякуючи братам твоєї спільноти, які прощають тебе, які є 

поруч тебе. Любити одне одного у смиренні - це основне, в іншому випадку немає 

справжньої християнської любові, якщо ми не любимо один одного таким чином. 

Тому відваги, брати, Господь нас любить надзвичайно , і я сподіваюся, що ви 

молитесь за мене. Бажаю вам щасливого Різдва, щасливого Нового року та буття 

смиренними. Покірними, вважаючи себе останніми і найгіршими з усіх. 
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Господь вибрав мене для тебе, і тепер Він обирає вас для інших. Відваги, 

брати, нехай Господь веде нас до любові один до одного, і щоб ми могли любити, 

Він посилає нам Святого Духа, без якого ми не любимо один одного. Це Святий 

Дух, який всередині нас спонукає нас любити інших. «Любіть одне одного, як я 

вас полюбив» . Я даю вам свого Духа, так само, як цей Дух привів мене на Хрест 

заради вас, той самий Дух приведе вас до хреста один заради іншого. Отже: 

Відваги, прийміть Святого Духа, який робить вас святими, робить вас дітьми 

Божими і веде вас до любові один до одного, любіть один одного. 

 

У нас є таємниця - якою є любов. І для цього Господь проявив це в 

християнській спільноті. У багатьох християн немає спільноти, їхнє буття 

християнами - це літургія, таїнства, вони проживають все особисто, 

індивідуально; але він дав вам спільноту, тому в цій спільноті дуже важливо, щоб 

ви любили і прощали одне одного. А в шлюбі: як часто мені доводиться прощати 

дружину? Кожен раз, коли йому скаже священик. Як це? Всі. Так усі. Падаю. І 

дружина запитує його: А скільки разів я повинен пробачити чоловікові? Всі. Без 

цього немає християнського шлюбу. Прощайте один одного щодня. Не судіть: не 

судіть! Вважай себе останнім і найгіршим з усіх! Послухай! Одного дня у тебе 

вимагатимуть звіт за це Слово, бо ти його почув, але не виконав Послухай! 

Вважай себе останнім і найгіршим з усіх! 

 

А здобудь інших у стосунках з твоїми братами, проси у них прощення щоб бути 

в спільноті, яку ти не заслуговуєш, дякуй їм, що вони  приймають тебе, що 

признають, тебе, який є вбивцею, негідником, зрадником, підступним. Отже так, 

це в основному всі ми, і якщо це не виявилось, так це тому, що Бог не зарбрав 

руку з нашої голови, але реальність така, що всі ми грішні. 

 

Відваги, брати, я прошу вас молитися за мене, за цю молоду сестру і за цього 

священика і молитися один за одного. 
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У Римі я пророкував рік, повний Святого Духа і благодаті, для Церкви і для вас, 

отже, тут я кажу це і для вас. Якщо я справді пророк, я пророкую,  що Господь 

хоче, щоб 2021 рік був роком благодаті, добра, слави для Господа, для вашої 

родини, для вашої спільноти і для Дороги, тому ви повинні повністю віддатися 

дії Святого Духа. 

 

 


