
МОЛИТОВНЕ 

НАМІРЕННЯ НА 

ЦЕЙ МІСЯЦЬ :  

 

молимося 
 

за всіх тих,  

хто перебуває  

в труднощах,  

стражданні  

та неспокої  

Лютий/2019 

“Дорогі діти! Сьогодні як Мати закликаю вас  

до навернення. Цей час є для вас, дітоньки, часом тиші  

та молитви. Тому нехай у теплі вашого серця росте  

зерно надії й віри – і ви, дітоньки, день у день відчуєте  

потребу більше молитися. Ваше життя стане  

впорядкованим і відповідальним. Зрозумієте, дітоньки,  

що ви тут, на землі, минущі, і відчуєте потребу  

бути ближчими Богу та з любов’ю свідчитимете  

про ваш досвід зустрічі з Богом, яким будете ділитися  

з іншими. Я з вами й молюся за вас, але не можу  

без вашого ТАК. Дякую вам, що відповіли на Мій заклик”.  

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

ВІД 25 СІЧНЯ 2019 РОКУ,                                                                                       

через візіонерку Марію Павлович-Лунетті 

В ЦЬОМУ  

НОМЕРІ  

ЗНАЙДЕТЕ . . .  

 
Роздуми  
для  молитовних            
груп  
 

Послання на тему: 
«Тиша...»                 7     
 

Перша субота     
в місяці                    8     
  
 

Славко  
Барбарич OFM    9-11 
  
Свідчення:  
Школа молитви 
Богородиці         12-13 
 

  
Оголошення 
«Світло Марії»   
Координатори   14-16 
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ЧАС ТИШІ ТА МОЛИТВИ 
СВЯТА ТЕРЕЗА З КАЛЬКУТТИ В ПРОМОВІ З НАГОДИ ВРУЧЕННЯ ЇЙ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ 

МИРУ В ОСЛО 1979 РОКУ СКАЗАЛА: «БОГ – ДРУГ ТИШІ. ДЕРЕВА, КВІТИ Й ТРАВИ СПОНУКАЮТЬ 

ДО ТИШІ. ПОДИВІТЬСЯ НА ЗОРІ, МІСЯЦЬ ТА СОНЦЕ, ЯК ВОНИ РУХАЮТЬСЯ В ТИШІ…» 
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Правдиві питання цього життя по-

стають перед нами в тиші. Кров тече у 
венах безшумно, також і биття серця 
можна почути тільки в тиші. Світ же, 

можливо, ще ніколи не був так насиче-
ний шумом, звуками, як сьогодні. Тех-
нологічна цивілізація принесла з собою 
чимало вигод, але й не менше шкоди: 

темп життя, який убиває нас, гул, що не 
дає спокою й заглушує серце. Сучасна 
людина відчайдушно потребує тиші, але 
так тяжко віднаходить її. 

Одні настільки відвикли 
від тиші, що більше не 
шукають; для багатьох ти-
ша радше тягар, аніж 

визволення, позаяк вона 
вводить нас у простір 
мовчання – а там, у мов-
ч а н н і ,  л ю д и н а 

зустрічається сама з со-
бою. Та саме це якраз не-
просто й багато чого ви-
магає від нас. 

Властивості нашого часу – безпере-
рвний біг і коротка пам’ять. Нам краще 
все життя бігти від себе, чим віддатися 
цілющій силі тиші. Потік слів, надто го-

лосна музика, дорожні затори – усе це 
надає нам такого собі «спокою», але тіль-
ки на поверхні; дає відчуття, що ми не 
одні й довкола нас пульсує життя, та во-

дночас відхиляє від справжнього життя, 
тому що життя – у глибині нашої сутнос-
ті, у тому обширі серця, яке живиться 
тишею та мовчанням. 

І Божа Матір кличе нас – не тільки 
в цьому посланні, але багато разів про-
тягом усіх років Своїх об’явлень: «Дорогі 

діти, вирішіть присвятити час лише зу-
стрічі з Богом у тиші. Залишайтеся в ти-
ші серця з Ісусом, щоб Він Своєю любо-
в’ю міняв і преображав ваc. Навертай-

теся, дітоньки, і схиліть коліна в тиші 
вашого серця. Нехай вам у тиші Святий 
Дух говорить, і дозвольте Йому наверта-
ти та перемінювати вас. І ви, які далекі 

від молитви, наверніться, і в тиші свого 
серця шукайте спасіння своєї душі й 
живіть її молитвою». 

Сучасна людина задихається в шу-

мі, гулі, надлишку слів та образів. Вона 
глухне до поклику тиші, відступає перед 
її голосом. Усамітнення для неї – синонім 
самотності, а не час, коли можна най-

більш інтенсивно пережити зустріч із 
самим собою. Але усамітнення – не те 
саме, що самотність. Самотність тяжка, 
неплідна, це стан, коли людина відділе-

на від інших, залишена сама на себе, 
без стосунків та спілкування. Усамітнен-
ня ж – дещо інше. Воно необхідне нам. 
Це дорогоцінний час перебування з со-

бою і Богом. Усамітнення – така повно-
та, у якій людина виявляє, що вона не 
одна. У такім усамітненні вона й зустрі-

чає особистого Бога.  

 Людина, якщо вду-
матися, живе сама, прий-
має рішення сама, ство-
рює своє життя сама й 

помирає сама. Інші люди 
можуть у чомусь допомог-
ти, але в кінцевому підсу-
мку я сам – той, хто опи-

няється перед своїм Бо-
гом. У цьому розуміння 
кожна людина – одна, са-

ма з собою. Це та особливість, яка дана 

нам у дар, щоб будувати себе й відтак 
іти назустріч іншим. 

Ми знаємо, що в Ісуса були момен-
ти усамітнення, зустрічі з Отцем. Лише 

після таких зустрічей і молитви Він ви-
ходив назустріч людям – і ніс їм Бога, 
життя, здоров’я, звільнення.  

Найдімо й ми час для зустрічі з са-

мими собою та з Богом – тим єдиним, 
хто може заповнити наше серце та по-
дарувати нашому життю сенс.       

 
Молитва: 

 
Пресвята Діво Маріє, Мати мовчан-

ня та смирення! Ти, Яка вважала Себе 
простою рабою Господньою, Ти, Яка пе-
режила на Собі Божий погляд, поведи 
нас шляхом смирення та вслухання в 

Боже слово. О Мати, Яка вміла вдумува-
тися й берегти в мовчанні серця всі сло-
ва та події, пов’язані з Твоїм Сином, на-
вчи нас зустрічати Ісуса спершу у влас-

ному серці, щоб ми вміли дарувати Його 
людям, яких зустріли на своїй дорозі. 
Випроси нам мужності, щоб зустрітися 
з самими собою, мужності, щоб знаходи-

ти час для тиші, із якої Бог говорить до 
нас і зцілює наші душі та життя. 
Амінь.  

(о. Любо Куртович OFM) 

 
 
 

 

 

УСАМІТНЕННЯ – ТАКА  

ПОВНОТА, У ЯКІЙ  

ЛЮДИНА ВИЯВЛЯЄ,  

ЩО ВОНА НЕ ОДНА... 
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 І сьогодні Вона знову 
каже: «Як Мати закликаю 

вас до навернення». Це 
значить, що Вона знову 
хоче від нас того самого – 
допомогти нам жити сло-
вами Її Сина – Євангелієм. 

Вона закликає нас до на-
вернення в тиші та молит-
ві через прийняття Божої 
любові. 
 Одного пустельника 

запитали, чому Він живе 
так самотньо, віддалік від 
людей, постійно в тиші? 
Він відвів їх до великої по-
судини з водою, узяв пру-

тик і скаламутив воду. 
Відтак запитав їх, що во-
ни бачать у воді. Вони 
відповіли: «Нічого». Згодом 
вода заспокоїлася, і він 
знову їх запитав: «Що ви 

бачите?» Ті відповіли, що 
бачать своє відображення, 
свої обличчя. 
 Пустельник почав по-
яснювати: «У шумі світу, у 

вирі турбот ніхто не може 
побачити себе, ніхто не 
може бути щасливим. Мир 
досягається тільки в уса-
мітненні, тому що тільки 

так можна говорити з Бо-
гом, Який лише в тиші та 
усамітненні покаже нам 
наше власне, справжнє 
обличчя». 

 Деякі люди бояться 
тиші. Замість того, щоб 

 Діва Марія веде нас Своїми посланнями. Дозволити Їй вести себе шляхом 

святості – означає наслідувати Її. Ми вибрали Її, як найлюбіший приклад для 

наслідування, тому що нам подобається спосіб Її життя. Ми самі хотіли б так са-

мо любити Бога, як це робила Вона.  

 «Заклик до навернення – це найголовніше послання, яке Я вам дала», – ска-

зала Богородиця в 1996 році. 
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ЗАКЛИКАЮ ВАС ЯК МАТІР 
 

 

Марія каже нам  

з материнською  

добротою, щоб ми  

не боялися тиші,  

тому що в ній  

чекає на нас Бог,  

щоб нас обійняти... 
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гладінь нашого нутра заспо-
коїлася, ми розбурхуємо її 

ще більше, тільки б випад-
ково не почули голос совісті. 
 Марія каже нам з мате-
ринською добротою, щоб ми 
не боялися тиші, тому що в 

ній чекає на нас Бог, щоб 
нас обійняти. Просити про 
дар Божої любові – це одне 
з найважливіших намірень, 
за яке Вона закликає нас 

молитися. Меджуґор’є – це 
місце, де багато хто пере-
жив Божу любов і почав 
жити віру серцем. З Марією 
почалося їхнє навернення. 

Де б ми не знаходилися, Во-
на з нами, щоб випросити 
для нас цю благодать. У Неї 
тільки одне бажання й за-
вдання – привести всіх Сво-
їх дітей на Небо. 

 Ніхто не може дати нам 
того, що дає Її Син Ісус. Ніх-
то ніколи так не говорив, як 
Він. У мовчанні ми можемо 
Його почути. Коли учні Ісуса 

бачили, як Він молиться, во-
ни просили Його, вражені: 
«Навчи нас молитися!» 
 Господь часто усаміт-
нювався, шукав самотності, 

аби бути з Отцем. Ісус моли-
вся неустанно.  
 Для зустрічі з Богом у 
глибині нашого серця необ-
хідна тиша. У Євангелії ми 

читаємо, що життя Марії 

 
 

 

У МОЛИТВІ МИ ПОЧИНАЄМО РОЗУМІТИ, ЩО НАЙГОЛОВНІШЕ В ЖИТТІ – ЦЕ ЛЮБОВ.  

ЛЮБОВ, ПРИЙНЯТА В МОЛИТВІ, ПЕРЕОБРАЖУЄ ВСЕ,  

ДО ЧОГО ВОНА ТОРКАЄТЬСЯ, – НА ВІЧНЕ, НЕПРОМИНАЛЬНЕ... 

 

Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje 
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постійно було занурене в тишу й 
молитву. У всьому, що відбувалося 

в Її житті, ми можемо бачити Її гли-
боке єднання з Богом. У серці Своє-
му Вона зберігала всі події життя. 
Саме там, у теплі Її серця, росло зе-
рно надії та віри. І хоча багатьох 

речей Вона не розуміла, але вірила 
словам Свого Сина і наслідувала 
Його. 
 Н і ж но ,  те рпел иво ,  по -
материнськи Богородиця нагадує 

нам, що важливо знаходити час для 
тиші й молитви. Це час нашого 
внутрішнього преображення.  
 «Дітоньки, у тиші серця залиш-
теся з Ісусом, щоб Він вас Своєю 

любов’ю змінював і переобразив. 
Дітоньки, це для вас час благодаті. 
Використайте його для свого особи-
стого навернення, бо коли маєте 
Бога, тоді маєте все», – сказала Во-
на 25 липня 1998 року. 

 Молитва і тиша – це умови, у 
яких будується дім на скелі, упоря-
дковане й відповідальне життя для 
вічності. У молитві ми починаємо 
розуміти, що найголовніше в житті 

– це любов. Любов, прийнята в мо-
литві, переображує все, до чого во-
на торкається, – на вічне, непроми-
нальне. 
 І навіть зовсім звичайні вчин-

ки від доторку любові стають доро-

гоцінними перлинами. Свята Тере-
за від Дитятка Ісуса навчає нас: 

«Шпилька, піднята з любов’ю, може 
навернути людину. Тільки Ісус мо-
же дати вчинкам таку цінність».  
 Ми часто знаходимо в Марії-
них посланнях думку про те, що на-

ше життя на землі минуще і що Не-
бо ми здобуваємо ділами любові. 
Свідчення зустрічі з Богом, яким 
ми ділитимемося з іншими так, як 
цього хоче Марія, відбувається в 

тиші серця, сповненого любов’ю. 
 «Апостоли моєї любові, серцем 
моліться і ділами показуйте любов 
мого Сина. Це є єдиною надією 
для вас, а також і єдиним шляхом 

до вічного життя». 
 «Свідчіть про неї з натхнен-
ням,  ділами, любов’ю, своєю жерт-
вою, а над усе – смиренням…» 
 «Не хочу, щоб ваше життя 
пройшло у словах, але щоб ділами 

славили Бога», – підбадьорює нас 
Марія у Своїх посланнях. 
 Але щоб ми могли здійснити 
це, Марія потребує нашої згоди. 
Довірмо себе Її з повним упован-

ням. Дозвольмо Їй вступити в наше 
життя, щоб Вона вела нас і турбот-
ливо стежила за кожним нашим 
кроком, як Матір, до самих Небес-
них дверей. 

              

 

 

Молитва: 

 

Небесний Отче, дякуємо Тобі за цей великий замисел який маєш з 

людством, в цьому часі через Марію. Мати наша, усеціло віддаємося 

Тобі. Разом із Тобою ми хочемо вчитися тиші та молитві, у Твоїм серці хо-

чемо вслухатися у слова Ісуса та жити ними. Загорни нас у Свої чесно-

ти, переображуй нас на Своїх апостолів. Усією своєю істотою повто-

рюємо Тобі своє «так» для Твоїх планів миру. Амінь.   

              

 
(Терезія Ґажіова) 
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«... дітоньки, у тиші серця залиштеся  

з Ісусом, щоб Він вас Своєю любов’ю  

змінював і переобразив. Дітоньки, це  

для вас час благодаті. Використайте  

його для свого особистого навернення,  

бо коли маєте Бога, тоді маєте 

все…» (25.07.1998) 
  

«...Навертайтеся, дітоньки, і схиліть  

коліна в тиші вашого серця.  

Поставте Бога в центрі вашого буття,  

щоб так ви могли в радості свідчити  

про красу, яку Бог безустанно дає  

у вашому житті…» (25.5.2001) 

ТИША 

  

«...відкрийте свої серця дарам,  

які Він бажає вам дати.  

І в тиші серця поклоняйтеся  

Моєму Синові Ісусу, Який дав  

Своє життя, щоб ви жили у вічності,  

куди хоче вас привести...» (25.5.2018) 

  

«...Нехай цей час для вас буде  

часом молитви й тиші.  

Нехай відпочине ваше тіло й дух,  

нехай перебувають у любові  

Божій…» (25.07.2011) 
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Наша наступна молитовна 

зустріч відбудеться 

 

в суботу, , 02.02.2019. 

 

В цьому місяці  

будемо молитися 

 

 за  всіх тих, хто перебуває  

в труднощах, стражданні  

та неспокої  

Дякуємо Господеві  

за 2018 рік, за всі ласки  

й дари, як і кожен із нас 

прийняв через  

заступництво Діви Марії. 

Дякуємо кожному з вас  

за спільну молитву  

й щирорадіємо тому,  

що й у новому  

2019-у році зможемо 

разом дарувати кожну  

першу суботу місяця  

Нашій Цариці миру за 

здійснення Її планів  

та намірів. 

Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje 



9  

 

 

9  

Ф
о
т
о
: 

А
р

х
ів

 С
М

  

ХРЕСНА ДОРОГА В ДЕНЬ ПОСТУ  

МОЛИТВА В ГЕТСИМАНСЬКОМУ САДУ 

 

Поки апостоли сплять, Ти молишся – Сам, зали-

шений усіма. Юда готує зраду. У скорботі, у кривавому 
поті Ти просиш: «Отче Мій, якщо можливо, нехай мине 
ця чаша мене» (Мт. 26:39).  

     
Прости мене, що і я нерідко духовно млявий, дрі-

маю. Змилуйся над усіма, хто терпить біль і страждає 
зараз. Змилуйся над усіма, хто переживає смертельну 

боротьбу. Пошли їм ангела-утішителя – але також і си-
ли, щоб вірно слідувати за Тобою на Хресній дорозі. 

 

Даруй мені милість сьогодні, у день посту й моли-
тви, іти з Тобою цією Хресною дорогою, як Марія, Твоя 

вірна Матір. 
 

 

-– Помилуй нас, Господи! 

– Помилуй нас! 

  

 
 

 

Стояла Мати скорботна 

У сльозах біля хреста, 

Дивлячись на  

розп’ятого Сина. 

 

 

Свята Мати, почуй мене, 

Вклади мені в серце рани 

Спасителя Ісуса. 
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аби свій осуд вони зуміли прийняти 
з миром; щоб Ти зцілив їхні серця та 

душі, аби Твій мир увійшов у їхні 
серця, а також серця всіх людей. 

  
 
(У тиші віддай Господу люди-

ну, через яку ти страждаєш, а та-
кож того, хто страждає через те-

бе; молися, прощай і проси сили для 
прощення!)  

 
 

 Отче наш…, Радуйся, Маріє…, 

Слава Отцю… 
 

 - Помилуй нас, Господи! 
 - Помилуй нас!   

 

 

 

Чию душу, що стогне, 

Співчуває й страждає, 

Пронизав меч. 

 

Свята Мати, почуй мене, 

Вклади мені в серце рани 

Спасителя Ісуса. 

  

ПЕРША СТАЦІЯ:  

Ісусе, Пилат                     

засуджує Тебе       

на смерть 

 

 

- Поклоняємося Тобі,              
Христе, і благословляємо 

Тебе! 
- Бо святим Своїм                     

хрестом Ти відкупив світ! 

Пилат знав, що Ти не винен, і 
все ж засудив Тебе. Він не 

насмілився винести справедливе й 
чесне рішення виправдати Тебе, то-

му що боявся втратити владу, мо-
гутність і репутацію в очах сильних 
світу цього й натовпу. У його серці 

не було свободи, і він не міг із лю-
бов’ю вибрати істину й справед-

ливість. 
А Ти прийняв засуд із лю-

бов’ю, бо Твоє серце було вільне, Ти 
любив, молився й постив. 

Віддаю Тобі сьогодні всі мо-

менти, коли я засуджував і відкидав 
інших, тому що в моєму серці не бу-

ло свободи й любові. Віддаю Тобі всі 
моменти, коли мене засуджували 

інші, і я відповідав їм засудом, 
гнівом, зл істю й бажанням 
помститися. У цей день посту й мо-

литви прошу Тебе: звільни Моє сер-
це від усякого поневолення злом й 

гріхом, владою й марнославством, 
матеріальним і задоволеннями, аби 

я умів любити та прощати.  
Прошу Тебе й жертвую цей 

піст за всіх сильних світу цього й 

усіх, хто керує Церквою, щоб силою 
посту й молитви Ти звільнив їх для 

любові, справедливості, істини й ми-
ру. Ще жертвую цей піст і молитву 

за всіх, хто страждає через непра-
вильні ставлення й рішення інших, 
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Хрест, на який Тебе засудили 
на смерть, зараз на Твоїх плечах. 

Він роз’ятрив рани, які залишилися 
від бичування, але Ти з любов’ю 

приймаєш його. Слова, виголошені 
Тобою як Учителем Своїм учням, за-
раз Ти виконуєш буквально: «Коли 

хто хоче бути Моїм учнем, нехай ві-
зьме хрест свій і йде слідом за 

Мною». Ти прийняв хрест, аби на-
вчити нас, як потрібно носити хрес-

ти, і щоб визволити нас від них. Дя-
кую Тобі.  

У цей день посту й молитви 

прошу Тебе: даруй мені внутрішнє 
світло, аби я у смиренні й свободі 

серця міг усвідомити всі ситуації, 
серед яких відкидав свій хрест, а 

також ті, де словами й діями я сам 
обтяжував хрестами людей, із яки-
ми живу й працюю, тих, хто поруч 

зі мною. Визнаю, що часто я не по-
мічаю страждань, причиною яких 

стаю для інших, а бачу лише те, що 
оточення робить мені, та реагую не-

задоволенням, злістю, гнівом, прете-
нзіями, несправедливими звинува-
ченнями й брехнею. Нехай через 

цей піст і молитву моє серце стане 
чистішим і вільнішим, щоб я міг бу-

ти Твоїм учнем, а Ти – моїм Учите-
лем.  

Віддаю Тобі цей піст і молитву 
також за всіх, хто, як і я, сліпий на 
свої дії та в гордині та заздрості, ре-

вності й залежностях кладе тяжкі 
хрести на плечі інших, не бачачи їх 

не турбуючись про них, але шукає 
тільки, як задовільнити свої права, 

свої бажання й свої гріховні наміри. 
Нехай цей піст і молитва послужать 
очищенню та звільненню сердець і 

несуть мир та порядок у стосунки 
між людьми. 

 
(Віддай усіх, хто кладе на твої 

плечі хрести страждань, і проси, 
аби зрозуміти, кому ти кладеш їх 
сам; прощай і проси сили для про-

щення!) 
 

 

Отче наш…, Радуйся, Маріє…, 

Слава Отцю… 
 

 - Помилуй нас, Господи! 
 - Помилуй нас!   

 

 

О, якою печальною й сокрушеною 

Була Вона, благословенна 

Мати Єдинородного! 

 

Святи Мати, почуй мене, 

Вклади мені в серце рани 

Спасителя Ісуса. 

  

ДРУГА СТАЦІЯ:  

Ісусе, Ти береш  

на Себе хрест 

 

 

- Поклоняємося Тобі,                  

Христе, і благословляємо 
Тебе! 

- Бо святим Своїм                    
хрестом Ти відкупив світ! 
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РОЗАРІЙ 

 
 Поступово Божа Мати закликала та підбадь-

орювала нас молитися Розарій, Її найулюбленішу 
молитву. Ми з радістю почали читати радісні, 
скорботні й славні таємниці, а трохи пізніше Во-
на попросила молитися й четверте Таїнство Ро-
зарію – таємниці світла, які ввів Іван-Павло ІІ, 
щоб через Розарій ми вдумувалися й переживали 

життя Ісуса. Минуло небагато часу, і Богородиця 
запросила нас молитися Розарій уже кожного 
дня.  

 

 

 

СВЯТЕ ПИСЬМО, ХРЕСТ, ОСВЯЧЕНІ ПРЕДМЕТИ 

 
 Також Вона закликала нас покласти у себе 

вдома, у сім’ї на видному місці Святе Письмо й 
читати його. Я пам’ятаю, що коли Вона сказала 
про це, кожен із нас, візіонерів, придбав Святе 
Письмо й став читати. Куди б ми не йшли – на 
гору об’явлень, на Кріжевац – ми носили його із 

собою та радо читали, а, читаючи псалми, раділи 
в молитві Богові. Ще Божа Мати закликала нас 
помістити на видному місці в себе вдома хрест. 
При собі Вона порадила завжди мати освячені 
предмети як знак, що ми – Її. Так медаликами, 

ШКОЛА МОЛИТВИ БОГОРОДИЦІ  

Фотo: medjugorje.ws 

 Перша молитва, яку 

ми, візіонери, а відтак і 
всі присутні почали з 

Божою Матір’ю молити-
ся, була молитва семи 

«Отче наш», «Радуйся, 
Маріє», «Слава Отцю» й 

«Символу віри». 
 Цю молитву ми з ра-

дістю молилися і надалі – 

ставали на коліна щове-
чора після Св. Меси й дя-

кували за Її присутність 
посеред нас.  

 
 

……коли у вашу сім’ю  

приходить дорогий друг, 

ви не дивитеся, як  

довго він залишається, 

скільки часу з ним  

проводите. Нехай  

Ісус стане вам цим 

найкращим другом... 

Марія Павлович-Лунетті:  
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вервицями й хрестами ми стали свід-
чити, що ми – християни, що ми – 

належимо Божій Матері та що Бог у 
нас на першому місці.  
 

ІСУСА МИ ПОЛЮБИЛИ ЧЕРЕЗ МАРІЮ 

 

 Затим Божа Мати, підбадьорюю-
чи нас, закликала до того, аби у своїх 
сім’ях та парафіях ми створювали 
молитовні групи. І так у своєму хри-
стиянському житті ми росли разом із 

Божою Матір’ю – Вона вела нас. Че-
рез деякий час Вона закликала моли-
тися по три години щодня. Коли Вона 
забажала цього, ми відповіли, що те, 
чого Вона чекає від нас, трохи заба-

гато, ми не здатні молитися стільки. 
Але Вона усміхнулася й сказала: коли 
у вашу сім’ю приходить дорогий 
друг, ви не дивитеся, як довго він за-
лишається, скільки часу з ним прово-

дите. Нехай Ісус стане вам цим 
найкращим другом. Від того моменту 
ми почали глибоке життя з Ісусом, 

полюбили Його через Марію, стали 
слідувати Її посланням і жити тим, 

чого Бог – через Марію – чекає від 
нас.  
 

ПОКЛОНІННЯ СВЯТИМ ДАРАМ - АДОРАЦІЯ 

 

 Ми слідували посланням Божої 
Матері й стали свідчити своїм жит-
тям. Вона побажала, аби ми поклоня-
лися Ісусові у Святих Дарах – адо-
рації, і ми стали регулярно це робити. 

Спершу ми почали в молитовній 
групі в поклонінні Святим Дарам 
дякувати за те, що Бог робить через 
Марію. Також ми дякували за те, що 
Бог здійснює через усіх, хто 

приїжджає сюди й переживає тут 
навернення. 
 
 

БОГОРОДИЦЯ НЕ СТОМИЛАСЯ 

 
 При кожному об’явлінні я прошу 
Божу Матір за всіх людей, особливо 
за молодь, і всіх, хто приїжджає до 
Меджуґор’я, щоб вони спаслися, щоб 

зважилися вибрати святість так, як 
зважився св. Франциск, який був 
особливим свідком радості Воскрес-
лого. Ми часто бачимо стількох моло-
дих людей, які духовно мертві й виб-
рали невідь-що на шкоду собі. Божа 

Мати закликає нас свідчити і 
усвідомлювали, що Ісус помер за нас 
на хресті, свідчити про Воскреслого. 
Хоча об’явлення тривають уже стіль-
ки років, Вона не стомилася. Вона 

хоче, аби ми були Її протягнутими ру-
ками, несли Її послання. Тому Вона 
каже: дорогі діти, я заступаюся за 
вас перед Своїм Сином. Навертайте-
ся. І сьогодні Божа Мати продовжує 

говорити: дорогі діти, Я – ваша Мати, 
я люблю вас. Скористаймося цим ча-
сом благодаті. Щодня Вона закликає 
нас до того, щоб ми вирішили вибра-
ти вічне життя, вирішили вибрати 

Бога. Цього чекає від нас – через Неї 
– Її Син Ісус.        

Джерело: Medjugorje-info.com 
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Меджуґор’є 2019 
 

ДНІ ДУХОВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ 
 

 

   Дорогі друзі! Запрошуємо вас взяти участь у міжнародних                        

днях духовної віднови, які пройдуть в Меджуґор'є в 2019 році. 

 

 

18. – 22.03.2019 26-і Міжнародні дні духовної віднови для організа-

торів паломництв та керівників молитовних груп  

 

29.05. – 1.06.2019  7-і Міжнародні дні духовної віднови присвячені за-

хисту життя  

 

8.07. – 13.07.2019  24-і Міжнародні дні духовної віднови для священиків  

 

6.11. – 09.11.2019 20-і Міжнародні дні духовної віднови для подружніх 

пар  

 

 

 

СЕМІНАР ПОСТУ, МОЛИТВИ І МОВЧАННЯ 

ДЛЯ ГРУП ІЗ УКРАЇНИ: 

 

    Україна:  24. - 29. 03. 2019.  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 здій-
сненним 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 

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  

    

Хто ми?  
 

 “Світло Марії” – це молитовна 
група, члени якої хочуть зростати в 
святості, вибираючи життя у дусі 
Євангелія та послань Богородиці з 
Меджуґор’я.  

 Наше бажання – приносити 
Ісуса, Який є Світлом світу, здійс-
нюючи конкретні діла любові до 
Бога та ближнього, старатися обно-
вляти життя віри в наших парафі-
ях. 

 Газета виходить щомісяця з 
грудня 2004 року, після 25-го числа 
кожного місяця, коли Богородиця дає 
послання. Газета розсилається через 
інтернет російською, словацькою, 
українською 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, Ав-
стрії, Словаччині і Чехії. 

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 слу-

жінням у своїх парафіях. 
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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 Ватикансь-
кого 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 
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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 Надкреничный  

v.nadkrenicinii@gmail.com  
 

 

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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