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“Дорогі діти! Цей час нехай буде для вас  

часом молитви, щоб Дух Святий через молитву  

зійшов на вас і дав вам навернення. Відкрийте ваші  

серця і читайте Святе Письмо, щоб через свідчення  

й ви були ближче до Бога. Шукайте, дітоньки,  

понад усе Бога та Божі речі, а залиште землі земне,                                                  

бо сатана вас притягує до пороху й гріха.  

Ви покликані до святості та створені для неба.  

Тому шукайте небо й небесні речі. 

Дякую вам, що відповіли на Мій заклик.” 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

ВІД 25 СІЧНЯ 2018 РОКУ,                                                                                       

через візіонерку Марію Павлович – Лунетті 
В ЦЬОМУ  

НОМЕРІ  

ЗНАЙДЕТЕ . . .  
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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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ДАР СВЯТОГО ДУХА ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ 

 

Потрібно згадати попередні послання Богородиці, в яких Вона закликала 

нас до молитви Святому Духові. Так, у посланні від 9 червня 1984 р. 
Богородиця сказала: «...Моліться, щоб Святий Дух надихнув вас духом 
молитви, щоб ви більше молилися». У посланні від 9 травня 1985 р. Вона 
просила: «Зверніть свої серця до молитви й просіть, аби Святий Дух вилився на 
вас». У посланні від 25 травня 1993 р. Вона говорила: «Сьогодні вас закликаю  
через молитву відкритися Богу, щоби Святий Дух у вас і через вас почав 
творити чудеса». У посланні від 25 липня 1995 р. Вона сказала, яким чином ми 

можемо зрозуміти Її об’явленння: «Дорогі діти! І сьогодні закликаю вас до 
молитви, тому що тільки в молитві ви зможете зрозуміти мій прихід сюди. 
Дух Святий просвітить вас у молитві, щоб ви усвідомили, що повинні 
навернутись». 

Ф
о

то
: 

А
р

х
ів

 С
М

  



3  

  
розуміли, що мова йде про віру в Ісуса 
Христа, Спасителя всіх людей, що 
відкриває новий шлях до Бога, і їм 
хотілося піти цим самим шляхом, 
прийняли Христа,  увірувати, 
охреститися й приєднатися до 
апостолів. Так виникла перша 
спільнота християн — Церква, яка 
стане загальною — католицькою, 
Церквою всього світу, вірою всіх 
людей, спільнотою спасенних. 
 Тільки сходженням Святого Духа і 
Його силою апостоли перестали 
боятися, втратили страх свідчити та 
віддавати своє життя за Ісуса. До 
сходження Духа Святого вони 
перебували в страху, немічні, замкнуті 
в собі, без життя. Прислухаймося до 
голосу Богородиці, щоб сила й міць 
Святого Духа оживила нашу віру і 
дарувала нам життя в достатку. 
  
 Молитва: 

 
 Пресвята Діво Маріє, Наречена 
Святого Духа, Матір наша! Молися з 
нами і за нас — так само, як Ти 
молилася разом з апостолами, 
витривало й однодушно, поки Бог не 
відповів на ваші молитви. Дякуємо Тобі 
за те, що підбадьорюєш нас, щоб ми 
ніколи не відступали. Дякуємо Тобі, що 
Сама не відступаєш від нас, але день у 
день спонукуєш до віри в Бога, від Якого 
походить усе благо.  
 Прийди, Духу Святий, у наші 
міста й села, у наші доми, у наші сім’ї, 
у наші погляди й серця. Прийди, Духу 
Створителю, оселися в нашому світі, 
у нашому серці. Навчи нас розуміти, 
що Бог є все — наше щастя і радість, 
що тільки в Ньому наше сьогодення, 
майбутнє і вічність. Прийди до нас та 
переобрази нас, наверни нас, спаси нас, 
примири нас й освяти нас. Навчи нас 
бути повністю Христовими, повністю 
Твоїми, повністю Божими — за 
заступництвом і посередництвом, під 
керівництвом і захистом Непорочної 
Діви, Твоєї Пречистої Нареченої, 
Ісусової та нашої Матері Марії, Цариці 
миру! Амінь. 

 
(Отець Любо Куртович, OFM) 

 Там, де Марія, — там Святий 
Дух. Вона — Наречена Святого Духа. 
Силою Святого Духа Вона зачала 
Ісуса. Разом з апостолами Вона 
очікувала Ісусової обітниці — Святого 
Духа. Тому світло Святого Духа може 
допомогти нам розпізнати послання 
Богородиці, що приходять із неба, і 
реалізувати їх у своєму житті. Тому в 
посланні з нагоди річниці Своїх 
об’явлень 25 червня 2002 р. Вона 
сказала: «Дорогі діти! Сьогодні молюся 
за вас і з вами, щоб Святий Дух вам 
допоміг і помножив вашу віру, щоб іще 
більше прийняли послання, які даю 
вам тут, у цьому святому місці».  
 Ми знаємо, що Церква постала в 
день П'ятидесятниці. До цього 
існувала група переляканих і майже 
втрачених учнів, апостолів. Вони 
замкнулися в одному будинку в 
Єрусалимі, молилися і, як велів Ісус, 
очікували на те, що їм було обіцяно, — 
якусь таємничу силу,  яка їх 

торкнеться, поведе. Несподівано 
зчинився шум, на кожного з 
присутніх спустилася з неба чудова 
сила у вигляді вогненних язиків і так 
їх внутрішньо перемінила, що вони не 

могли впізнати себе. Боязкі люди 
відчинили двері, вийшли на вулиці й 
почали проповідувати. Здивовані 
люди запитували: «Хто це такі? Яке 
вчення вони проповідують? Які вони 
мужні, до того ж говорять нашими 
мовами! Цього не може бути!» Це був 
день, коли всі люди на землі розуміли 
один одного, день перших Об’єднаних 
народів. Слухаючи апостолів, люди 

 
«…Прийди, Духу Створителю, 

оселися в нашому світі,  

у нашому серці. Навчи нас 

розуміти, що Бог є все —  

наше щастя і радість…» 



| 4 |   

 

 

СТВОРЕНІ ДЛЯ НЕБА 

Ф
о

то
: 

А
р

х
ів

 С
М

  

 Сьогодні Вона каже нам: 

«Відкрийте ваші серця і читайте Святе 

Письмо, щоб через свідчення й ви були 

ближче до Бога». Є два послання, 

якими Вона закликає нас жити кожен 

день, і це - молити Розарій і читати 

Святе Письмо. 

 Святе Письмо у Маріїній школі – 

не інформація. Читанням Святого 

Письма зміцнюється наша віра, ми 

пізнаємо Ісуса. Перед Його читанням 

помолімося разом з Нею і будемо 

просити Духа Святого допомогти нам, 

щоби в нас слово стало життям. Марія 

нам повторює для взивання Небесного 

Отця: «Це – мій улюблений Син, що я 

його вподобав: його слухайте» (Мт 17: 

5). 

 Вслухаймося у те, що нам 

говорить Божа Матір у Своїх 

посланнях про Слово Боже: 

 Дух Святий + Діва Марія = чудеса. 

Діва Марія у покорі серця віддалася дії 

Духа Святого – і сталося чудо всіх чудес: 

на світ прийшов Божий Син. З цього 

моменту все на землі інакше. Прийшло 

до нас спасіння. Таємнича дія Духа 

Святого в молитві з Богородицею 

продовжується у співпраці разом з нами 

і чинить чуда. Як про це пише і святий 

Людовік Марія Гріньйон де Монтфорт: 

 «Марія разом із Духом Святим 

витворила те найбільше, що коли-небудь 

було і коли-небудь буде – Богочоловіка; а 

потім сотворить великі речі в останніх 

часах. Бог довірив Їй формацію та 

виховання великих святих, які 

житимуть у кінці світу; тому що тільки 

ця виняткова й чудесна Діва може 

сотворити в єдності зі Святим Духом 

надзвичайні та чудесні речі. І коли 

Святий Дух, Її жених, знаходить Її в 

душі вірянина, поспішає туди вступити 

і вливається у неї в тій мірі, у якій ця 

душа дала простір Його Нареченій». 

 В іншому місці каже, що Дух 

Святий не може здійснювати багато 

чудес саме тому, що багато душ не знає, 

хто така Марія  і яка Її роль. Її єдиним 

завданням є привести нас на Небо. 
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Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу, 03.02.2018. 
 

В цьому місяці будемо молитися  

за постійність в молитві  

і за благодать досвіду Святого Духа у своєму житті. 

 «Знову приходжу, щоб говорити 

про слова Мого Сина і Його любов. 

Надіюся, що ви приймете Мене 

серцем, бо слова Мого Сина і Його 

любов є єдиним світлом і надією у 

темряві сьогодення. Це є єдина істина 

і ви, які приймете і будете жити нею, 

будете мати чисті і смиренні серця. 

Мій Син любить тих, які чисті і 

смиренні», «Тільки через віру Боже 

Слово буде світлом у цій пітьмі, яка 

хоче охопити вас. Не бійтеся, Я з 

вами»,  «Потребую смиренних 

апостолів, котрі з відкритим серцем 

приймуть Боже Слово і допоможуть 

іншим через Боже Слово зрозуміти 

сенс Свого Життя», «Хочу нагадати 

вам слова мого Сина. Він промовляв 

слова спасіння для цілого світу, слова 

любові для всіх, любов, яку довів 

Своєю жертвою. Але й сьогодні багато 

моїх дітей Його не знають, не хочуть 

Його пізнати, є байдужими. Через 

їхню байдужість моє серце боляче 

страждає. Мій Син був завжди в Отці. 

Народжуючись на землі, приніс Боже, 

а від мене прийняв людське. З Ним 

поміж нас прийшло слово. З Ним 

прийшло світло світу, яке проникає в 

серця. Освічує їх і наповнює любов’ю 

й утішенням». 

 Не можемо жити без Божого 

Слова. Без нього ми мертві і навколо 

тьма. Беручи до рук Біблію кожен 

день, ми стаємо мудрою людиною,  

якій  промовляє Господь і вказує шлях. 

Коли почнемо жити Божим Словом, 

відбувається явне навернення, завжди 

новий початок і рішення жити свято. 

 Послухаймо Небесну Маму, 

віддаймося в молитві з Нею дії 

Святого Духа, читаючи Святе Письмо 

кожен день. 

  

 Mолитва: 
 

 Прийди, Духу Святий, прийди за 

міцним заступництвом Непорочного 

Серця Богородиці, твоєї любої 

Нареченої. Допомагай нам молитися, 

відкрити своє серце, дозволити Тобі 

перемінити нас. Наверни нас, зціли, 

звільни, Ти - Який все твориш нове. 

Надихни нас на святість, на великі 

речі, для Неба. Амінь. 
 

(Терезія Ґажіова) 

 

«Коли почнемо жити Божим 

Словом, відбувається явне 

навернення, завжди  

новий початок і рішення  

жити свято...» 
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“Світ перебуває у моменті 

спокуси, бо забув і полишив Бога. 

Тому ви, дітоньки, будьте тими, 
які шукають і люблять Бога 

понад усе. Я з вами і веду вас  
до Свого Сина, але ви маєте 

сказати ваше: “Так!” у свободі 

дітей Божих.” (25.08.2015) 
 

 
 

“Як матір, Я хочу,  

щоб через любов  
до Небесного Отця ви 

піднеслися над земною 
марнотою і допомогли  

іншим, щоб поступово  

пізнали і приблизились  
до Небесного 

Отця.” (02.11.2013) 

 
 

“Закликаю вас знову 

вирішити любити Бога понад 

усе. У цей час, коли через дух 
споживацтва забувається, що 

означає любити й дорожити 
справжніми цінностями,   

Я знову закликаю вас, 

дітоньки: поставте Бога  
у вашому житті на  

перше місце.” (25.03.1996) 
 

 

“Сьогодні вас закликаю, щоби 
знову вирішили вибрати Бога,  

і щоб передусім і понад усе 
вибрали Бога, щоб Він міг 

творити дива у вашому житті 

та щоб день у день ваше життя 
ставало радістю з 

Ним.” (25.01.1990) 



7  

 Згідно з усіма свідченнями, з 

самого початку, зрозуміло, що 
Великий піст встановлений, щоб 
п р и г о т у в а т и  в і р н и х  д о 

святкування таємниці смерті та 
воскресіння Ісуса.  
 Христос є нашим прикладом 

і керівником під час Великого 
посту, тому що після хрещення 
він пішов у пустелю і залишився 

там сорок днів.  
 Число сорок має свою 
символіку. Святий Августин 

н а й к р а щ е  в і д к р и в  й о г о 
значення. Згадаймо, що у 
Старому Завіті є доволі велика 

кількість епізодів, у яких число 
сорок має свою символіку: потоп 
тривав 40 днів; шлях ізраїльтян 

через пустелю був протягом 40 
років; кількість днів, необхідних, 
щоб Ніневія навернулася, 

становить 40 і т. д.  
 Проте є дві найяскравіші 
події, що літургія під час 

Великого посту безпосередньо 
поєднує з перебуванням у 
пустелі. Це перебування Мойсея 

40 днів і 40 ночей на горі Синай і 
шлях  пророка Іллі 40 днів і 40 
ночей перш, ніж він прибув на 

гору Хорив.  
 З цих різних подій випливає, 
як св. Августин каже, що число 

40 божественно призначене для 
підготовки людей до діл, які тут, 

на землі, здійснюються у боротьбі 
і з зусиллями. 

 
 

(Отець Любо Куртович, OFM) 
 

НАБЛИЖАЄТЬСЯ  

ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ... 

Фото: Foto Ð ani  
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 Незважаючи на той факт, що Ісус встановив Євхаристію після святкової 

пасхальної вечері і тим самим саме після трапези вперше дав Своїм учням Своє 
тіло в їжу і Свою кров в пиття, з самого початку історії Церкви віруючі 

готувалися до зустрічі з Христом у Євхаристії дотриманням так званого 
євхаристійного посту.  

ближче день причастя, тим строгішою 

с т а є  ц я  п р о г р а м а .  О д н а к 
причащаються православні вірні, 

треба сказати, дуже зрідка. 
 Не варто забувати, що щоденне 
причастя допускалося не завжди. 

Згідно з церковними канонами було 
необхідно сповідатися раз в рік і 

причащатися на Великдень. Коли 
ввели можливість частого святого 

причастя, правило говорило, що після 

 У ранньоцерковній традиції (яка і 

сьогодні зберігається у церковних 
спільнотах на Сході, ближчим своїм 

географічним положенням до початків 
Церкви), помітно дух, який панував 
спочатку. Той же спосіб підготовки 

можна побачити і в практиці 
Православної Церкви. Ті, хто готується 

до причастя протягом цілого тижня, 
дотримуються особливої програми 

(правил дотримання) посту. Чим 

 

Піст і Євхаристія  

ПОСТІТЬ СЕРЦЕМ      
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півночі до моменту причастя не 

можна вживати навіть  воду. 
Дозволений був прийом ліків. Далі 

реформа богослужіння, що почалася 
під час Папи Пія XII, допустила 
святкування святої меси після 

полудня, а євхаристійний піст з 
практичних міркувань скоротили до 

т р ь о х  г о д и н .  П і с л я  Д р у г о г о 
Ватиканського собору євхаристійний 

піст звели до однієї години перед 
причастям, і тим самим підготовка до 

Євхаристії за допомогою посту 
практично зникла. 

 Проблема, звичайно, не в тому, 

що скоротився сам євхаристійний 
піст, а в тому, що сьогодні немає 

належної підготовки до зустрічі з 
Христом у Євхаристії. Виникає 

справжня небезпека втратити глибоке 
бла го гов іння  п еред  Христом , 

присутнім у Євхаристії, а потім і 
правильне розрізнення звичайного 
хліба від євхаристійного. Св. Апостол 

Павло, кажучи про євхаристійне 
святкування спільноти в Коринті, 

с е р е д  і н ш о г о  п и ш е : 
 «Хай, отже, кожний випробує себе 

самого і тоді їсть цей хліб і п'є цю 
чашу. Бо той, хто їсть і п'є, не 

розрізняючи Господнього тіла, суд собі 
їсть і п'є.» (1 Кор 11:28,29). 

 Я переконаний ,  що  саме 
євхаристійний піст був тими дверима, 
якими з глибоким благоговінням 

входили в таємницю Христової 
присутності і розрізняли звичайний 

хліб від Тіла Христового. Наскільки 
в а ж л и в и м  б у л о  д л я  д і т е й -

першопричасників це очікування 
зустрічі з Христом, до якої готувалися 

строгим постом від півночі до моменту 

причастя! За допомогою цього посту 
душа віруючого перебувала у 

таємничій і прекрасній присутності 
Христа і легше було уникати 

небезпеки – поверхневої зустрічі з 
Христом у Євхаристії. Коли ж 

віруючий починає підходити до 
Христа в Євхаристії, добре не 

підготувавшись до цієї зустрічі з Ним, 
втрачаються справжні стосунки з 
Христом, Котрий залишився зі Своїм 

народом у хлібі і людиною, яка 

причащається. 
 Той факт, що Богородиця 

закликала нас до дводенного посту - 
щосереди і щоп'ятниці, говорить у свій 
спосіб про підготовку до зустрічі з 

євхаристійним Христом. Четвер 
завжди був днем Євхаристії і 

священства. Тому з євхаристійної 
точки зору, піст у середу – це 

п ідг отовка  до  четверга ,  дня 

Євхаристії, а п’ятниця - подякa за 

Євхаристію і створення можливості 
залишатися з євхаристійним Христом 
все життя. 

 Готуючись гідно до зустрічі з 
є в х а р и с т і й н и м  Х р и с т о м  н а 

євхаристійнії трапезі, людина готує 
себе до вічного бенкету на небесах. 

Євхаристія є свого роду підготовкою і 
передчуттям вічного бенкету в Царстві 

Божому. 

Фото: Архів СМ  
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КОЛИШНІЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЗЦІЛИВСЯ ЗАВДЯКИ БОГОРОДИЦІ,  

РОЗАРІЮ ТА МЕДЖУҐОР’Ю 

що переслідували його,  про 

самогубство, не бачачи в житті нічого 
позитивного. Коли він бачив дерево, то 

першою думкою було, чи підійшло б 
воно, аби повіситися, балкон — чи 

хороший для стрибка з нього й т. ін. 
Він боявся самотності, великих 

скупчень людей, одним словом, боявся 
всього. Я не могла зрозуміти цієї 

хвороби, не розуміла, як людина, у якої 
цілі й руки, й ноги, здорові всі органи, 

може бути хворою. Цілісінькими днями 
він тільки те й робив, що спав та 

вставав тільки задля того, аби поїсти. 
Протягом дня я не могла витягнути з 

нього й двох слів, не могла ні залишити 
його самого, ні взяти з собою, всі наші 

друзі полишили нас, ми опинилися 
абсолютно самі. Словом, це було пекло 

на землі. Лікарі сказали мені, що все 
життя чоловік проведе на цих ліках, 

тому що ця хвороба невиліковна, і 
коли я вже більше не зможу сама 

давати йому раду, вони помістять його 
в спеціальний заклад для хворих на 

такі захворювання.  
 Одного разу мій чоловік побачив 

плакат із запрошенням поїхати до 
Меджуґор’я й вирішив поїхати туди з 

надією на допомогу. Він не вмів 

 Мене звати Антонія, а чоловіка — 

Мато. 
 Під час війни ми обоє захищали 

хорвацький народ. 1994 року мій 
чоловік захворів на дуже тяжку, 

страшну недугу з діагнозом 
шизофренія, шизоафективний розлад, 

психоз,  тяжка форма ПТСР 
(Посттравматичний стресовий розлад ). 

 Протягом двох років він кілька 
разів був госпіталізований у 

психіатричний відділ, кілька разів 
йому міняли лікування, та все без 

особливого успіху. Йому було тяжко, 
але сім’ї — набагато складніше. Він 

приймав по сім-вісім таблеток тричі на 
день, постійно страждаючи від думок, 

 

 

«…Жодна хвороба  

не може бути  

сильнішою за Бога.  

І за це Йому безмежна 

вдячність та слава!» 
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молитися та й не був у стані це робити. 

Він приїхав у Меджуґор’є — і перед 
статуєю Богородиці його охопив 

дивний конвульсійний плач, такий, що 
він не міг себе контролювати. Й ось 

трапилося так, начебто всі тривоги, 
біль, смуток, страх — усе це опинилося 

в руках Богородиці. Затим у 
Меджуґор’ї нічого особливого не 

відбувалося, тривала «звичайна» 
програма паломництва. 

Дорогою додому жінки 
молилися Розарій, і він 

в і д ч у в  б а ж а н н я 
молитися, але не знав 

як, і лише перебирав 
зернятка  Розар ію, 

роблячи вигляд, що 
молиться.  

 П о в е р н у в ш и с ь 
д о д о м у ,  ч о л о в і к 

попросив мене навчити 
його молитися на Розарій, але оскільки 

я була дуже вимучена таким його 
станом, то грубо відрубала, що не буду 

сорокалітнього коня вчити молитися, 
дала йому брошуру про те, як молитися 

на вервиці. Та й залишила його на 
милість чи немилість хвороби, тому що 

вже надто змучилася і від нього, від 
цієї хвороби, до того ж іще піклувалася 
про двох маленьких дітей. Він узяв 

брошуру й відтоді щодня молиться 

принаймні один Розарій Богородиці та 

з того самого часу не випив жодної 
таблетки. Він повністю й цілком 

зцілився завдяки Богородиці та 
молитві Розарію.  

 Сьогодні мій чоловік зовсім інша 
людина — він комунікабельний, ми 

знайшли нових друзів за вірою, мій 
подруг став членом молитовної групи, 

навіть одним із її лідерів. Він 
турботливий батько й 

чоловік, напрочуд 
п р и є м н и й  у 

спілкуванні.  
 Він не хотів 

обманювати лікаря, 
тому сказав, як є: що 

він зцілився завдяки 
молитві Розарію та 

завдяки Меджуґор’ю. 
Анал і зи  чолов іка 

цілком нормальні, і то 
настільки, що медична комісія 

позбавила його групи инвалідності але 
нехай усе це буде на славу Бога та 

Богородиці, а нам на користь. Жодна 
хвороба не може бути сильнішою за 

Бога. І за це Йому безмежна вдячність 
та слава! Усіх вітаю й бажаю вам 

Божого благословення! 
Антонія, Хорватія 

Джерело: putevimilosti.com  
 

 

«...відтоді щодня                      

молиться принаймні один 

Розарій Богородиці                        

та з того самого часу                   

не випив жодної 

таблетки...» 

Фото: Архів СМ  
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МЕДЖУҐОР’Є 2018 
 

ДНІ ДУХОВНОЇ ВІДНОВИ 
 

 

   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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