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«Дорогі діти!  

Сьогодні вам приношу Мого Сина Ісуса, 

 щоб дав вам Свій мир та благословення.  

Закликаю всіх вас, дітоньки, живіть 

та засвідчуйте благодаті й дари,  

які ви прийняли. Не бійтеся! Моліться,  

щоб Святий Дух дав вам сили бути  

радісними свідками та людьми миру й надії. 

 Дякую вам, що відповіли на Мій заклик.» 
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ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

ВІД 25 ГРУДНЯ 2017 РОКУ,                                                                                       

через візіонерку Марію Павлович – Лунетті 

В ЦЬОМУ  

НОМЕРІ 

ЗНАЙДЕТЕ . . .  
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Фото: архів СМ  

«Дорогі діти!  

Сьогодні, в цьому благодатному дні, 

закликаю вас, щоб ви просили  

в Господа дару віри. Діти мої,  

вирішіть вибрати Бога та почніть 

жити й вірити в те, до чого  

вас Бог закликає.  

 

Вірити, діти мої, означає віддати ваші 

життя в Божі руки, у руки Господа, 

Котрий вас створив і Котрий вас 

безмежно любить. Не будьте 

віруючими тільки на словах, але 

живіть та засвідчуйте вашу віру через 

діла й через ваш особистий приклад.  

 

Розмовляйте з Богом, вашим Отцем. 

Відкрийте і віддайте Йому ваші                  

серця – і побачите, як ваші серця 

змінюються та як ваше життя 

дивуватиметься Божим ділам у 

вашому житті.  

 

Діти мої, немає життя без Бога,  

і тому Я як ваша Мати заступаюся та 

прошу Свого Сина, щоб обновив ваші 

серця і щоб ваше життя наповнив 

Своєю безмежною любов’ю. Дякую 

вам, що відповіли на Мій заклик.»  

ЩОРІЧНЕ ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ,  

ЦАРИЦІ МИРУ, ЧЕРЕЗ ВІЗІОНЕРА 

 ЯКОВА ЧОЛО, 25 ГРУДНЯ 2017 РОКУ  
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Фото: Foto Ðani  

«Дорогі діти!  

Коли на землі зникає любов, коли не 

знаходиться дорога спасіння, Я, Мати, 

приходжу, щоб вам допомогти пізнати 

істинну віру – живу й глибоку, щоб вам 

допомогла істинно любити. Як Мати, прагну 

вашої взаємної любові, доброти й чистоти. 

Моє бажання - щоб ви були праведні й любили 

один одного. Діти мої, будьте радісними в 

душі, будьте чистими, будьте дітьми.  

 

Мій Син говорив, що любить бути поміж 

чистих сердець, бо чисті серця завжди  

молоді та веселі. Мій Син вам говорив, щоб  

ви прощали та любили один одного.  

Знаю, що це не завжди легко.  

 

Стражданням ви зростаєте в дусі. Для того, 

щоб ви ще більше духовно росли, мусите 

щиро й правдиво прощати та любити. 

Багато Моїх дітей на землі не знають Мого 

Сина, не люблять Його, але ви, які любите 

Мого Сина, які носите Його в серці, моліться, 

моліться і, молячись, відчувайте Мого Сина 

біля себе. Нехай ваша душа вдихає Його дух.  

 

Я посеред вас і говорю про малі та великі речі. 

Я не втомлюся, говорячи вам про Мого Сина – 

істинну Любов. Тому, діти Мої, відкрийте 

Мені ваші серця. Дозвольте, щоб  Я  вас  

по-материнському вела. Будьте  

апостолами любові Мого Сина і Мене.  

 

Як Мати, прошу вас: не забудьте тих, яких 

Мій Син покликав, щоб вас вели. Носіть їх  

у серці й моліться за них. Дякую вам.» 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ,               

ЧЕРЕЗ ВІЗІОНЕРКУ МІР’ЯНУ ДРАГІЧЕВИЧ-СОЛДО, 

2 СІЧНЯ 2018 РОКУ 



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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ІСУС ДАЄ ВАМ СВІЙ МИР 

святкування є одночасно знову Його 
народженням у нас. Різдво – це свято 
миру та примирення насамперед із 
Богом. Який цей мир, принесений нам 
Різдвом? Мир праведника, мир, що 
його Розп’ятий приносить у світ. Мир, 
який народжується в глибині 
людського єства. Це не мир, який 
береш тільки для себе, але мир, який 
дається іншим. Це є мир тихих і 
смиренних серцем. 

Христос – Дарувальник цього 
миру іншим. Він узяв на себе всі 
страждання цієї землі й тим самим 
передав Свій мир людям доброї волі. 
Цей мир – Його життя. 

І якщо Христос – Дарувальник 
вічного миру іншим, то справжні 
християни – це ті, кого впізнають за 
миролюбністю, а їхнє Різдво – за 
добротою. Войовничі, немилосердні 
християни не є Христовими. «Ідіть ви 
від Мене, прокляті, у вічний огонь, що 
дияволові та його посланцям 
приготований» (Мт. 25:41), – скаже їм 

Перша різдвяна пісня, якою 
зустріли народження Ісуса, виходила 
не від людини, але від ангелів: «Слава 
во вишніх Богу й на землі мир людям 
його вподобання!» 

Ця пісня говорить нам те, про що 
йде мова на Різдво. Вона містить 
слово «мир», яке так сильно торкає 
людей. Біблійне слово «шалом», яке ми 
перекладаємо як «мир», означає такий 
стан речей, коли все людське 
знаходиться на належному місці, а 
також спасіння – світ, у якому панує 
довіра й у якому немає ні страху, ні 
поневірянь, ні нещирості, ні зрад. 
Саме мир є метою Різдва. 

Різдво – це свято миру в 
найвищому сенсі, свято Божого 
примирення з усіма людьми доброї 
волі, не того миру, який іноді 
уявляють собі люди. Різдво – роса 
небесної розради для змучених душ, 
зранених сімей і Церкви, яка так його 
прагне. Різдво – день народження 
Єдинородного Сина Божого, а його 
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Різдво – роса небесної розради для змучених душ,  

зранених сімей і Церкви, яка так його прагне... 



5  

Ф
о
то

: 
А

р
х

ів
 С

М
  

 

 Молитва: 

 

 Пресвята Діво Маріє, Матір Ісуса, 
Царице миру! Ти не перестаєш 
кликати Своїх дітей по всій землі, 
щоб вони відгукнулися на Твої 
заклики й стали людьми миру та 

надії! Нехай відчай ніколи не запанує 
в наших серцях. Ти, Матір надії, 
навіть у найтяжчі моменти біля 
підніжжя хреста, тож випроси й нам 
чесноту надії й у найважчі миті 
нашого життя.  
 

 Мати Маріє, вимоли нам мир, 
який Сама носиш у Своєму серці і 
який даруєш нам, приносячи Ісуса, 
єдиного, Хто може дати нам мир, 
якого ми так потребуємо. Так багато 
страху й неспокою в нас, навколо нас 
і між народами. Молися за нас і разом 
із нами, щоб наші серця відкрилися 
Ісусові, єдиному Дарувателю 
правдивого миру. Амінь. 

 
(отець Любо Куртович, OFM) 

 

Господь Ісус під час Свого другого 
пришестя, бо ніколи не бачив їх у 
Своєму ділі любові до грішних братів, 
у ділі страждання, прощення та 
милосердя, а тим більше в ділі 
добровільної жертви за когось. 

Як тоді святкувати Різдво? Так 
само, як і досі, – за вільною волею. 
Християнам – за образом Христа, 
попри всякі ворожість і труднощі, 
ж и т и  з а р а д и  б л и ж н і х .  А 
антихристовим брехунам, поки їм 
дано, – за образом антихриста, 
привласнюючи собі все: як життя 
ближніх, так і саму Божу славу, якої 
вони приймуть суд. 

Мир Різдва не може бути 
постійний без Божої слави. Там, де не 
прославляють Бога серед людей, не 
може бути прославлена й людина. 
Тому Різдво пов’язане з миром 
посеред людей. 

Бог прославився в Пресвятій Діві 
Марії. У Ній засяяла слава Божа. 
Через Неї, повну благодаті, усі ці роки 
Бог дарує й виливає на нас Свою 
благодать. 

Який цей мир, принесений нам Різдвом? Це не мир, який береш 

тільки для себе, але мир, який дається іншим... 
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свідчать: тут прокинулася і 
зміцнилася моя віра. Ми є 

свідками того, що, коли 
приймемо рішення жити Її 

головними посланнями: 
молитися і сповідатися 
серцем, щодня читати і жити 

Євангелієм, постити в середу 
і п'ятницю на хлібі і воді, 
часто приймати Євхаристію -
наша віра зростає. У Маріїній 
школі ми вчимося вірити 
Богу, в щасті і в горі, в 
здоров' ї  і  в  хворобі . 
Говориться: страх постукав у 
двері, відкрила віра, і нікого 
там не було... Інакше кажучи, 
ч и м  б і л ь ш е  л ю д и н а 

покладається на Бога, тим 
менше стає простору для 

страху. 
Віра росте в молитві з 

Марією, при взиванні до 

Духа Святого. «Страху немає 

в любові, але досконала 
любов проганяє страх геть, бо 
страх має муку. Хто ж 
боїться, той не досконалий в 
любові», - пише апостол Іван. 
І він разом з іншими 

Не бійтеся! Молитися, щоб вам Дух Святий 
дав сили. Небесна Матір заспокоює Своїх 

переляканих дітей в цьому неспокійному світі. 

Добре є вслухатися в Її слова, якими Вона завжди 
вливає в нас надію: «Не бійтеся, Я з вами, не 
бійтеся змінювати і поширювати в світі любов, не 
бійтеся, не втрачайте надію, бо Мій Син слухає 
Свою Матір, не бійтеся, Я тут, ви не одні, 
закликаю вас, бо Я потребую вас, прийміть місію 
і не бійтеся, Я буду вас зміцнювати, якщо Святе 
Причастя є центром вашого життя, то тоді ви не 
повинні боятися, ви зможете все». 

І на початку цього нового року Богородиця 

знову нам повторює: «Дорогі діти! Коли на землі 
зникає любов, коли не знаходиться дорога 
спасіння, Я, Мати, приходжу, щоб вам допомогти 
пізнати істинну віру – живу й глибоку, щоб вам 
допомогла істинно любити». «Діти мої, вирішіть 
вибрати Бога та почніть жити й вірити в те, до 
чого вас Бог закликає. Вірити, діти мої, означає 

віддати ваші життя в Божі руки, у руки Господа, 
Котрий вас створив і Котрий вас безмежно 
любить». 

Кожен день вже 36 років Небесний Отець 
дозволяє Їй приходити на Землю і радо здійснює 
чудеса за Її заступництвом в Меджуґор’ї. Багато 

 

 

НЕ БІЙТЕСЯ!  

 

 

У Маріїній  

школі  

ми вчимося  

вірити  

Богу,  

в щасті  

і в горі,  

в здоров'ї  

і в хворобі... 
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апостолами пережив смертельний 
страх після смерті Ісуса, перед євреями 

і від втрати  вчителя. Але також і силу 
Духа Святого, Який зійшов на Нього 

під час молитви з Марією.  
Віра в Бога зростає при 

щоденному читанні Святого Письма, 

пізнанні Бога і Його дії. Тому Діва 
Марія нам повторює, щоб ми кожен 
день роздумували над Святим 
Письмом, поставили Його на видиме 
місце. Тільки чисті і смиренні серця 
мають міцну віру. Згадаймо золоті 
правила, дані Дівою Марією 
молитовним групам: відректися від 
страху, відректися всякого зла і гріха, 
відректися ненависті і прийняти 
рішення вибрати любов до всіх, 

примиритися і просити пробачення, 
жити Євангелієм, вслухатися в Її 

послання, дякувати і просити про Боже 
благословення. Нам потрібно знову 
почути, що ми обдаровані, і нам нема 

чого боятися. У нас є Бог, і в це Різдво 

В і н  з н о в у 
народився. 

М о є 
Материнс ьке 
Серце прагне, 
щ о б  в а ш е 
серце було 
відкритим, щоб 
йому могло 
с к а з а т и : 

«Віруй!» «Діти 
Мої, віра - це 
єдине, що в 

ж и т т є в и х 
випробуваннях 

дасть вам силу. 
Вона оновить 
вам душу і 
відкриє дороги 
надії. Я з вами. Збираю вас біля себе, 
тому що хочу вам допомогти, щоб ви 
могли допомагати своїм ближнім у 
відкритті віри, єдиної життєвої радості 
і щастя» Марія невпинно підбадьорює 
нас і говорить нам про те, що сама 

пережила: «Дивлюсь на вас із любов’ю, 
материнською любов’ю. Знаю вас, 
знаю ваші болі й печалі, бо і я в тихості 
страждала. Моя віра Мені давала 
любов і надію. Повторюю, Воскресіння 
Мого Сина і Моє Вознесіння на Небо є 

надією і любов’ю для вас. Тому, діти 
Мої, моліться, щоб ви пізнали істину, 
щоб мали міцну віру, яка  провадитиме 
ваше серце і яка ваші болі і 
страждання зможе переобразити в 
любов і надію. Щоби я вас знову 
закликала прославляти Серце Ісуса, 

серце віри, Євхаристію». 
Будемо дивитися на Марію, 

приймемо Її послання. Вона потребує 
нас, щоб могла приходити за нашим 
посередництвом до тих, хто ще  не 

пізнав Божу любов. 

 
 Молитва: 

 
 Прийди, Святий Духу, прийди 

на сильний заклик Непорочного Серця 
Діви Марії, Твоєї улюбленої Нареченої. 
Зміцни нашу віру, надію, любов, щоб 
ми могли давати свідчення добрими 
ділами тим, хто ще не пізнав Божу 
Любов. Допоможи нам, Духу Святий, 
ніколи не зупинятися в любові, ніколи 
не забувати, що молитвою і любов'ю 
ми досягнемо навіть того, що нам 
здається по-людськи неможливим. 
Амінь.  

(Терезія Ґажіова) 
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«Діти Мої, віра -  

це єдине, що  

в життєвих 

випробуваннях 

дасть вам силу… 

Я з вами. Збираю 

вас біля себе,  

тому що  

хочу вам 

допомогти...» 
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«...Дітоньки, не бійтеся, бо Я з вами, навіть  

тоді, коли думаєте, що виходу немає і що панує 
сатана. Я вам приношу мир. Я ваша Мати  

і Цариця миру...» (25.07.1988) 

  

«...Завжди знову моліться за щораз більше 

любові, бо милосердна любов приносить світло, яке 
розбиває всяку темряву, приносить Мого Сина.  

Не бійтеся, ви не самі, Я з вами...» (02.04.2016) 

  

«…Тому, діти мої, не бійтеся. Дозвольте Моєму 

Сину перебувати в вас. Він вами послугується, 
щоб піклуватися про зранених і навертати 

загублені душі...» (02.12.2016) 

  

«...Не бійтеся за себе. Мій Син не забуває в 

біді тих, котрих любить. Я буду з вами, 
проситиму Небесного Отця, щоб вас освітило 

світло вічної правди і любові...» (02.02.2013) 

 «...Діти Мої, не бійтеся відкрити Мені ваші 

серця. Я їх дам Моєму Сину, а Він у відповідь 

дарує вам Божий мир…» (02.01.2013) 
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Дякуємо Господеві за 2017 рік, за всі ласки й дари, які 

кожен із нас прийняв через заступництво Діви Марії. 

Дякуємо кожному з вас за спільну молитву й щиро  

радіємо тому, що й у новому 2018-у році зможемо  

разом дарувати кожну першу суботу місяця нашій  

Цариці миру за здійснення Її планів та намірів.  

 

 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу, 06.01.2018. 
 

В цьому місяці будемо молитися 

за мир в нас, наших сім'ях та між народами  

 

Дорогі друзі, усі, хто готується  
до Торжества Різдва Господнього! 

Бажаємо Вам благословенних 
різдвяних свят. 

                                                                  У молитві ми разом із Вами, 
                                                                                           Світло Марії 
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ПОСТІТЬ СЕРЦЕМ      

Піст і молитва  

 У юдаїзмі й християнстві піст, молитву й діла 
милосердя нерідко згадують разом. Однак, 

будучи  нарівні з постом і ділами милосердя, молитва 
не являє собою чогось автономного в стосунку до них, 

а радше те, що їх зв’язує зсередини.  

 Найбільш 

повно молитву 
м о ж н а 

з р о з у м і т и 

якраз у її взаємозв’язку з постом. 
Навіть якщо коротко розглянути, як 

сприймають і визначають молитву, ми 

побачимо, що найбільшу увагу 
звертають при цьому - і це нормально 

- на стан серця й душі, тіло ж - як 

фактор у молитві або можливе її 
вираження - враховують менше. 

 Відповідь на питання, що таке 

молитва, можна знайти в Катехизмі 
Католицької Церкви, частково у 

визначеннях св. Терези від Дитятка 

Ісуса: «Для мене молитва - це порив 
серця, це простий погляд, звернений 

до неба, це крик вдячності і любові - 

як у випробуванні, так і в радості»; і 
св. Івана Дамаскина: «Молитва є 

восходженням душі до Бога або 

прохання до Бога про відповідні 
блага». 

 Таким чином, бесіда з Богом 

трактується переважно як духовний 
акт. Однак існують підходи й досвід, 

коли в молитві бере участь також і 

тіло, а не тільки думка, слово або 
духовні ді ї.  Тіло й рухи,  які 

супроводжують слово, співдіють 

молитві, вона досягає повноти свого 
вираження й легше охоплює всю 

людину. 

 Єдність тіла й душі проявляється 
саме в молитві й у пості. Тілесний піст 

доповнює молитву. Той, хто постить, 

краще молиться, а той, хто молиться, 
легше постить. Тим самим молитва не 

обмежується лише молитвослів’ям, а й 

охоплює всю людську істоту. Завдяки 
тілесному постові людина визнає 

перед Богом і людьми, що не здатна 

існувати сама й потребує допомоги. І, 
постячи, людина легше переживає цю 

свою неміч, тому що в тілесному пості 

душа більш відкрита Богові. Без посту 
наше молитовне слово молитви не має 

правдивої основи. У Старому Завіті 

віруючі постили й молилися як 
п о о д и н ц і ,  т а к  і  г р у п а м и  в 

н ай р і зн ома н ітн іши х  жит тєви х 

ситуаціях та завжди отримували 
допомогу (див. Ез. 8:21-23; 2 Цар. 

20:12). Ісус надавав посту й молитві 

 

Фото: Foto Ðani  
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особливе значення, надто в боротьбі з 

темними духами (див. Мр. 9:29). Така 
ж практика існує й у церковній 

традиції - і найбільш помітно це в 

правилах всіх чернечих орденів та 
спільнот. Св. Бернард так 

пише про співвідношення 

посту й молитви: 
 «Скажу вам дещо, що 

ви легко зрозумієте й що, 

якщо не помиляюся, ви 
нерідко відчували: піст 

надає стійкості молитві й 

робить її палкішою… У 
молитві набувають сили 

для посту, а в пості - благодать 

молитви. Піст укріплює молитву, а 
молитва укріплює піст та приносить 

його Господеві». 

 Це досить зрозуміло, якщо 
прийняти до уваги, що з допомогою 

посту люди стають більш глубокими, 

відкритими Богові й духовній 
реальності. І з тієї ж причини піст 

п о в ’ я з а н и й  і з  Є в х а р и с т і є ю : 

обмежуючи себе й живучи деякий час 
на хлібі, людина готується до зустрічі з 

хлібом Божественним. У цьому зв’язку 

з Євхаристією, найвищою зустріччю з 

Богом, особливо явно проявляється, 
наскільки позитивне значення має 

піст і наскільки сприяє виконанню 

основної мети молитви - зустрічі всієї 
людської істоти з Богом, 

Спасителем. 

 Ганді, сьогодні багатьом 
відомий, як людина, яка 

вміла постити і молитися. Він 

говорив: «Моя релігія вчить, 
що в будь-якій біді, яку не 

можеш змінити, потрібно 

молитися і постити!» Хоча не 
секрет, що Ганді постив і 

молився з політичними намірами, він 

глибоко вірив, що тільки Бог через 
піст і молитву може змінити людські 

серця і думки; що за допомогою посту 

і молитви очищається і звільняється 
від провин людське нутро; і що піст - 

це одночасно і прояв солідарності з 

людьми, які страждають. 
 Зі сказаного можна зробити 

висновок, що піст і молитва за своєю 

суттю нероздільні, як нероздільна і 
людина - єдине ціле, що складається з 

духу, душі і тіла. 

 

 

Той, хто 
постить, краще 

молиться,  

а той, хто 
молиться,  

легше  
постить... 
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 У Меджуґор'є я вперше приїхала 7 

років тому як одна з тисяч молодих 
людей з цілого світу, з валізою, повною 

питань, і глибокою спрагою Бога в 

серці. Господи, що мені робити в моєму 

житті? Як прожити це життя по-
справжньому добре? У що мені вкласти 

своє серце й усі свої сили цілковито? 

Чому довіритися? Яке моє місце в житті 

й яке моє покликання?  
 Тут, читаючи послання Божої 

Матері, я вперше почула: «Ти важлива 

для Мене... Бог має план з кожним із 

вас...»; «Віддайте себе цілком... 
Присвятіть своє життя за спасіння 

світу».  

 Одного разу, коли наша група на 
семінарі посту піднімалася на гору 

Кріжевац, ми зупинилися на тому місці, 

де помер отець Славко Барбарич. 

Тереза розповідала нам про його життя, 
служіння. «Отець Славко віддав себе 

повністю в розпорядження Божої 

Матері, віддав їй усі свої здібності, 

таланти, свій час - тут, на землі, за Її 
наміри...» Пам'ятаю, як мені в той 

момент усе стало ясно. Так, це те, чого 

хочу і я! Це те, чого шукає моє серце!  

 Я стала роздумувати: а як це 
зробити? Дуже просто: слухати й 

проживати те, про що каже Марія, 

жити за її посланнями. Як в Меджуґор'ї 

часто можна почути: «Вступити в школу 
Марії». Мені теж захотілося віддати своє 

життя й кожен малий дар, який 

дарував мені Небесний Батько, в руки 
Марії, щоб це служило виконанню 

Божого плану добра й спасіння через 

Меджуґор'є. А в усьому іншому – моїх 

труднощах, відкритті мого покликання, 
зцілення мого серця, щоб воно ставало 

здатним приймати Божу любов і 

дарувати її, – Марія мені допоможе, 

адже Вона добра та ніжна Мама. Ця 
думка допомагала мені починати кожен 

день із довірою, радістю: «Мамо, цей 

новий день, подарований мені Богом, 

дарую Тобі. Будь ласка, нехай моє 
життя допомагає Тобі й несе добро 

іншим, особливо тим, хто найсильніше 

страждає сьогодні».  
 Меджуґор'є допомогло мені 

повірити в цю просту правду: у 

сучасному світі багато болю й 

страждання, але я можу стільки, скільки 
можу, а саме: всім серцем дарувати свій 

день, своє життя, свої молитви й працю, 

радощі та прикрощі Непорочному 

Серцю Марії. І таким чином допомагати 
Їй приносити Божу любов, Свого Сина, 

туди і до тих людей, які найбільше цього 

потребують.  

 «У школі Богородиці» для мене 
кожен день – урок життя, і хочу 

поділитися одним із них. Дуже швидко 

Марія звернула мою увагу на Її слова з 
Євангелія від Івана: «Що скаже Він вам, 

то зробіть» (Ів. 2: 5). Я зрозуміла, що 

жити з Марією – це кожен день слухати, 

вірити й закохуватися в слова Ісуса, в 
Боже Слово. Це цінний досвід для мене, 

за який я дуже вдячна Богородиці. Я 

навіть уявити собі не могла, наскільки 

сильно, конкретно й у той же час ніжно, 
по-батьківськи промовляє Господь через 
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СЛОВА ІСУСА -  

СВІТЛО В ТЕМРЯВІ 
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«…улюблені  

Мої діти,  

нехай Слова  

Мого Сина і  

Його любов  

стануть першою  

і останньою  

думкою  

вашого дня».  

Біблію. Він говорить в тиші серця, 

надихаючи, зміцнюючи, відповідаючи, 
допомагаючи мені бачити в Його світлі 

й правді себе саму, конкретні ситуації в 

моєму житті.  

 У спільноті «Світло Марії» в 
Меджуґор'ї я вчуся починати кожен 

день на колінах, молитвою й читанням 

Євангелія на конкретний день. Чим 

більше я практикую це, тим більше 
розумію апостола Петра, який сказав 

Ісусові: «Господи! До кого ми підемо? Ти 

маєш слова життя вічного...» (Ів. 6:68). 

 Мені здається, що в багатьох своїх 
життєвих ситуаціях я, напевно б, не 

змогла вистояти й проживати мир і 

радість у серці, якби не прочитала 
вранці слів Ісуса. Безцінний урок на все 

моє життя від Тієї, Яка всі слова Ісуса 

зберігала у Своєму Серці.  

 Мені дуже допомагають слова, 
сказані Марією в одному з послань: 

«Слово Боже – це світло в темряві, яка 

вас оточує...» Часто, коли я не знаю як 

маю вчинити, коли важко мені самій 
або серце болить за тих людей, яких 

зустрічаю, або після довгого дня й 

усього пережитого в ньому мені 

подобається взяти в руки Боже Слово, 
прийняти душею світло Ісуса і спокійно 

лягти спати.  

 Пам'ятаю, як сильно це було, коли 
Діва Марія сказала в посланні 

Мір’яні:«...улюблені Мої діти, нехай 

Слова Мого Сина і Його любов стануть 

першою і останньою думкою вашого 

дня». Скільки разів у житті я засинала з 
докорами сумління, з тривогою в душі, з 

почуттям гіркоти або неприйняття того, 

як сьогодні прожила день, що зробила 

або, навпаки, не зробила... Ці слова 
Мами стали для мене Вифлеємської 

зіркою, яка нагадує: дитя, не 

переживай, віддай усе Ісусові, прийми 

Його світло й живи з миром у серці. У 
спільноті ми почали практикувати це 

кожного вечора: разом читали 

фрагмент із Євангелія дня й потім 

залишалися якийсь час у тиші, роблячи 
іспит сумління. Також, згадуючи й 

дякуючи Ісусові за всі чудові моменти 

дня, коли в серці перемагала любов і 
доброта Ісуса, коли Він допомагав бути 

терпеливим, уважним, розуміти свого 

ближнього. Але також згадуючи й 

віддаючи в Його руки також ті 
моменти, коли я падала, коли не жила 

словами Ісуса чи не жила любов'ю. І, 

попросивши за це прощення, йти спати, 

віддавши своє життя цілковито в руки 
Божі.   

 Ці маленькі, але конкретні 

уроки, яких навчає нас Марія 

через Меджуґор'є, стали для мене 
чимось дорогоцінним. Я щиро 

вдячна Богов і  за цей 

подарунок, за те, що можу 
навчатися в цій «школі». 

 
Оксана, Латвія 
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МЕДЖУҐОР’Є 2018 
 

ДНІ ДУХОВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ 
 

 

   Дорогі друзі! Запрошуємо вас взяти участь у міжнародних                        

днях духовної віднови, які пройдуть в Меджуґор'є в 2018 році 

 

 

26.02. – 2.03.2018 25-і Міжнародні дні духовної віднови для 
організаторів паломництв та керівників 

молитовних груп  

 

  9. – 12.05.2018 6-і      Міжнародні дні духовної віднови присвячені 

захисту життя  

 

  2. – 7.07.2018 23-і Міжнародні дні духовної віднови для 

священиків  

 

  7. – 10.11.2018 19-і Міжнародні дні духовної віднови для 

подружніх пар  

 

 

СЕМІНАР ПОСТУ, МОЛИТВИ І МОВЧАННЯ 

ДЛЯ ГРУПИ З УКРАЇНИ: 

 

  18.-23.03.2018. Контакт: Офіційний інформаційний  

                            центр Меджуґор’я в  Україні, +38 097 6795 222,  

                            +38 050 6795 222, +38 063 6795 222, 

                            0(3131)-5-64-50 - офіс, е-mail: info@medjugorje.com.ua. 

 

 

     Більш детальну інформацію Ви зможете знайти 

на наших веб-сторінках: svetlomariino.com і medjugorje.com.ua 

  

Запрошуємо Вас! 
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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 
 
 

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 
 

 

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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