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ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

від 25 лютого 2017 року,                                                                                       

через візіонерку Марію Павлович – Лунетті 

 "Дорогі діти! Сьогодні вас закликаю, щоб ви глибоко жили вашу 

віру і просили Всевишнього, аби її укріпив так, щоб вітри й бурі не 

могли її зламати. Нехай корінням вашої віри будуть молитва і 

надія на вічне життя. І вже зараз, діточки, працюйте над собою в 

цьому благодатному часі, у якому Бог дає милість, щоб через 

відречення і заклик до навернення ви стали людьми ясної й 

витривалої віри та надії. Дякую вам, що відповіли на мій заклик."  

"Дорогі діти! Приходжу до вас з материнською любов'ю 

допомогти, щоб ви мали більше любові, а це значить - більше віри. 

Приходжу вам допомогти з любов'ю жити слова мого Сина, щоб 

світ був іншим. Тому вас, апостоли моєї любові, збираю біля себе. 

Дивіться на мене серцем. Говоріть мені як Мамі про свої болі, 

страждання, про свої радощі. Просіть, щоб молила свого Сина за 

вас. Мій Син є милостивий і праведний. Моє материнське серце 

хотіло би, щоб і ви були такими. Моє материнське серце хотіло 

би, щоб ви, апостоли моєї любові, всім навколо себе, своїм 

життям, говорили про мого Сина і про мене, щоб світ був іншим, 

щоб повернулися простота і чистота, щоб повернулися віра і 

надія. Тому, діти мої, моліться, моліться, моліться серцем, 

моліться з любов'ю, моліться добрими ділами. Моліться, щоб всі 

пізнали мого Сина, щоб світ змінився, щоб світ спасся. Любов'ю 

живіть слова мого Сина. Не судіть, але любіть один одного, щоб 

моє серце могло перемогти. Дякую вам!" 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

від 2 березня 2017 року,                                                                                       

через візіонерку Міріану Драґічевич–Солдо 
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У цьому посланні Пресвята Діва Марія 

закликає нас жити глибокою вірою. Віра – це 
те, що вводить нас у живі стосунки з тим 

Іншим, Кого називають Богом. Згадаймо деякі 
з послань Богородиці, які Вона передала за 

роки Своїх об’явлень у Меджуґор’ї: «…Дітки, 
вірте й моліться, аби Отець примножив вашу 
віру, а потім просіть про те, чого потребуєте. 
Я – з вами… Cвіт потребує зцілення віри в Бога
-Творця. Через страждання Ісуса і Його смерть 
на хресті ви зрозумієте, що тільки завдяки 
молитві і ви також зможете стати 
справжніми апостолами віри, коли в простоті 
та молитві живете вірою, яка є даром… 
Сьогодні я молюся за вас і разом із вами, щоб 
Дух Святий допоміг вам та помножив вашу 
віру, аби ви ще глибше сприйняли послання, які 
я передаю вам тут, у цьому святому місці. 
Дітки, зрозумійте, що це – час ласки для 
кожного з вас, а зі мною, дітки, ви в безпеці. Я 
хочу всіх вас повести на шлях святості. 
Живіть моїми посланнями і здійснюйте в 

житті кожне слово, яке 
даю вам. Нехай для вас 
будуть дорогоцінними бо 
походять з неба».  

Церква нас навчає 

про те, що Марія зростала 

на шляху віри (LG 58). 
Вона йшла дорогами 

ж и т т я ,  с п ов н е н и м и 
тривоги і запитань: Як це 

буде? Як Ірод дізнався про 

н а р о д ж е н н я  ц ь о г о 
Дитяти? Чому хоче Його 

вбити? Як довго нам 
доведеться залишатися в 

Єгипті? Чи побачимо ми 

ще колись загубленного 
Сина? Що значить цей жах 

на Голгофі? Усе покрито 
тьмою. Де Бог? Питання, 

одні питання… 

Що має робити Мати, 

 
 
 

 

...блаженні ті, які серед темної ночі вірили у світло... 

 
 

ГЛИБОКО ЖИЙТЕ ВАШУ ВІРУ 
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опинившись перед цим розпачливим 

мовчанням? Чи має перелякатися? 
Ні. Має впасти в розпуку? Ні. 

Євангеліє тричі говорить нам про те, 
як Вона роздумує в Своєму серці, 

згадує давні слова, співставляє їх із 

болючими подіями, які щойно 
відбулися, і посеред мовчання, 

неясності та темряви шукає обличчя 
Боже. І Вона сама мала старатися 

про те, щоб старанно зберігати в 

пам’яті всі події і слова, зосереджено 
вдивлятися в них у Своїм серці, в 

душі розуміти їх значення і 
безперервно розважати. Саме так 

Вона йшла шляхом життя: серед 

темних протиріч життя старалася 
відкрити Божу волю та Божий 

замисел. 
Марія була паломницею віри, 

оскільки не знала всього. У Її житті 

с п о в н и л о с я  б л а г о с л о в е н н я , 
промовлене святою Єлизаветою: 

«Блаженна Ти, що повірила…» (Лк. 

1 : 4 5 )  У  М ар і ї  м и  б ач и м о 
найдосконаліший зразок нашої віри. 

На нашому шляху віри Вона – поруч 

із нами. Тому Вона й може сказати: 

«Діти Мої, слідуйте за Мною. Я Сама 
йшла цими шляхами темними 

ночами, ночами без зірок. Зробіть і 
ви те, що зробила я: віддайтеся 

Божому мовчанню – і ви подолаєте 

страх, темряву і ніч. І блаженні ті, 
які серед темної ночі вірили у 

світло».  
Тут, на землі, ми живемо вірою, 

а не безпосереднім баченням. Віра 

освічує нам шлях не далеко вперед, 
але лише на крок. І якщо в нас 

вистачає мужності зробити цей 
крок, то стає видно і наступний. Бог 

через архангела Гавриїла не пояснює 

Марії всього, що чекає Її на шляху 
віри. Він лише утверджує Її в тій 

істині, що Господь із Нею. І те, що 
пережила Сама Діва Марія, Вона 

може розказати й нам та вірним 

шляхом повести до Ісуса. Будьмо ж 
мужн іми,  аби  сл ідувати  за 

Богородицею, не дивлячись на те, 
що шлях цей вузький, бо ми знаємо, 

що в кінці цього шляху – життя, 

котре дає Бог.           

 Молитва: 

 
 Пресвята Діво Маріє, Мати віри і надії! Блаженна Ти, що повірила і 

залишилася вірною до кінця. Ти вірила навіть тоді, коли в інших віра 
вичерпалася. Біля підніжжя Хреста Ти залишилася Матір’ю надії і віддання 

Себе Божій волі. Випроси й нам ласки віри, аби ми були і залишилися на 
Божій стороні навіть у найважчі моменти життя, знаючи, що Бог усе 
обертає на добро для тих, хто неустанно Йому вірить і хто Його любить. 

Особливо зараз, у період Великого посту, ми хочемо слідувати за Тобою, 
Мати Маріє, щоб і ми змогли пережити та відчути Воскресіння. Випроси нам 

мужності відмовитися від усього, чим ми поневолені і що обтяжує наші 
кроки на шляху до свободи, яку дає Бог. Дякуємо Тобі за кожне Твоє слово, за 

присутність, підтримку та кожне серце, яке відкривається Твоїм словам, у 
яких ми переживаємо Бога, джерело благодаті та життя. Амінь.   

 

(M.M.) 



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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наслідували мене. Діти мої, але 

наслідувати мене - означає любити 

мого Сина понад усе, любити Його в 

кожній людині, без винятку. Щоб ви 

це могли, знову закликаю вас до 

самозречення, молитви і посту...» 

«Діти мої, у своєму земному 

житті наслідуйте мій приклад. 

Моє життя було болем, мовчанням 

і безмірною вірою та довірою 

Небесному Отцеві . Ніщо не 

випадкове  – ні біль, ні радість, ні 

страждання, ні любов. Усе це 

милості, які вам уділяє мій Син і які 

ведуть вас до вічного життя. Мій 

Син чекає від вас любові й молитви 

в Ньому. Молитися й любити в 

Ньому – як Мати навчаю вас – це 

Кожним Своїм посланням Богородиця 

пробуджує нашу віру. Її слова - це завжди 

відгомін Євангелія: «Не бійся, тільки віруй!», 

«Усе можливо віруючому», «Вірую, допоможи 

моєму невірству»,  «Сповнився  час, 

і  н а б л и з и л о с я  Ц а р с т в о 

Боже.  Покайтеся і віруйте в Євангеліє». 

У цьому році, на початку Великого посту, 

Богородиця закликає нас до міцної віри. 

Марія повірила, що все, що Господь обіцяв Їй, 

виповниться, і тому Вона - благословенна. 

Вона наш приклад. Як часто з повною 

довірою Богородиця говорить нам про життя 

в глибокій вірі. Вслухаємося в деякі Її 

послання, де Вона ділиться з нами тим, як 

Сама жила вірою. 

«...Знову закликаю вас до віри. Моє 

материнське серце прагне того, щоб ваше 

серце було відкрите і йому можна 

було сказати: «Віруй!» Діти мої, 

віра - це єдине, що дасть вам силу 

в життєвих випробуваннях. Вона 

оновить вашу душу і відкриє 

шляхи надії; відкрийте двері 

серця, діточки, глибоко молитві, 

молитві серцем, а потім 

Усевишній зможе діяти на вашу 

свободу і почнеться навернення. 

Віра стане міцною, і зможете 

цілим серцем сказати: «Бог мій, 

усе моє». Зрозумієте, діточки, що 

тут, на землі, все минуще... » 

«…Дивлячись на вас із 

ніжністю, відчуваю безмежну 

любов, яка кріпить мене у моєму 

бажанні привести вас до міцної 

віри. Міцна віра дасть вам 

радість і веселість на землі й 

укінці — зустріч із моїм Сином…» 

 «...Знаю, що багато чого ви 

не розумієте так, як і я не 

розуміла всього того, що мій Син 

пояснював мені, поки ріс біля 

мене. Однак я вірила Йому і 

наслідувала Його. Того ж я прошу 

і від вас, щоб ви вірили і 

 

 

...наслідувати мене - означає любити 
мого Сина понад усе, любити Його  

в кожній людині, без винятку... 

ГЛИБОКО ЖИЙТЕ ВАШУ ВІРУ 

Малюнок: Dina Abele  
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відразу. Першим кроком на шляху 

навернення є свята Сповідь. 

Святе Письмо вчить нас, що віра 

без діл мертва. Глибоко жити вірою 

означає глибоко переживати любов. Про 

це ж говорить і Діва Марія: 

«Бо сама віра без любові і діл любові 

не є те, чого прошу від вас. Діти мої, то 

є видимість віри. Це є вихваляння себе. 

Бо все це цьогоземне, яке багато моїх 

дітей, на жаль, ставлять на перше 

місце, промине, а лише любов і діла 

любові залишаться та відкриють браму 

Царства Небесного. При тій брамі я на 

вас чекатиму. При тій брамі хочу 

привітати й обійняти всіх своїх дітей». 

Марія – це паломниця, Яка мандрує 

разом із Церквою»,–  говорить Іван Павло 

II у своїй енцикліці «Матір Спасителя». І в 

цей благодатний час посту Вона йде 

разом із нами. Її заклик на ці дні дуже 

простий і конкретний - молитися про дар 

міцної віри, творити діла любові, які 

відкривають нам Небо, і жити за 

Євангелієм. 

Святіший Отець у своєму посланні 

пропонує нам на цей період посту 

уривок з Євангелія від Луки про багача і 

Лазаря. Він каже: «Ближній - це дар, 

Боже Слово - це дар». 

  

На цей час Великого посту можемо 

зосередитися на трьох постановах: 

1) молитися про дар міцної віри; 

2) кожен день роздумувати над 

Євангелієм; 

3) чинити діла любові - дивитися на 

ближнього, як на дар. 

означає молитися в тиші своєї душі, а не 

лише проказувати вустами. Це є й 

найменший гарний жест, учинений в 

ім’я мого Сина, це терпеливість, 

милосердя, прийняття болю і жертва, 

вчинена заради іншого. Діти мої, мій Син 

дивиться на вас».  

«Нехай корінням вашої віри будуть 

молитва і надія на вічне життя», - 

закликає нас Марія в сьогоднішньому 

посланні. Молитва і віра йдуть разом. 

Молитва серцем - це дружба з Ісусом. 

Коли виникає глибока дружба з Ним, 

ніякі бурі і вітри не можуть зламати її. 

Протилежністю віри не є безвір'я, але -

страх. В одному з правил для молитовної 

групи молоді, яку Діва Марія вела перші 

роки явлінь через візіонерів, Вона 

закликала її членів відректися від страху 

й молитися про дар глибокої віри. 

Молитвою з роздумами над 

Євангелієм поглиблюється наша віра. 

Сьогоднішнє Євангеліє - це заклик 

повірити словам Ісуса. Це програма 

навернення. 

«І вже зараз, діточки, працюйте над 

собою», - так із любов'ю нагадує нам 

Небесна Матір. Вона знає, що ми звикли 

відкладати навернення на завтра, а 

кожне завтра має своє післязавтра і так 

далі... Із Марією ми вчимося приймати 

рішення вибрати любов тут і зараз та 

 Молитва: 

 Маріє, благодаті повна, повна віри і довіри до Бога, із натхненням 
дивимося на Твій приклад. Разом із Тобою взиваємо: віруємо, Господи, 

допоможи нашому невірству, зміцнюй нашу віру. Маріє, у цей час Великого 
посту ми хочемо мандрувати в єднанні з Тобою. Пресвята Діва, допоможи 

нам старанно працювати над собою, щоб через зречення і заклик до 
навернення ми стали людьми ясної та витривалої віри та надії, як того 
хочеш Ти. Амінь. 

(Терезія Ґажіова) 

 

 

...Глибоко жити вірою 
означає глибоко  

переживати любов... 
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«Сьогодні хочу вам сказати, аби ви почали працювати 

над своїми серцями так, як працюєте на полях. 

Працюйте і змінюйте свої серця, щоб у ваших серцях 

замешкав новий дух від Бога...» (25.04.1985) 

 

«І сьогодні закликаю вас                      

до навернення. Ви занадто 

багато дбаєте про матеріальні 

речі, а мало про духовні. 

Відкрийте свої серця і                     

знову більше працюйте                     

над особистим 

наверненням...» (25.04.2000) 

 

 

«Нехай молитва стане                   

для вас потребою, щоб кожен 

день ви зростали у святості. 

Працюйте більше над своїм 

наверненням, тому що                      

ви далеко…» (25.03.2012) 

 

«З радістю і витривало працюйте над своїм 

наверненням. Жертвуйте всі свої радості та смутки 

моєму Непорочному Серцю, аби я могла вас усіх вести 

до мого найдорожчого Сина, щоб у Його Серці ви 

віднайшли  радість. Я з вами, щоб вас навчати                         

й вести до вічності…» (25.04.2009) 
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Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 
 

в суботу, 04.03.2017. 
   

В цьому місяці будемо молитися 
 

за благодать плідно проживати піст, щоб ми  

могли пережити силу Воскресіння 

                                 Більше інформації на: www.medjugorje.com.ua 

 Запрошуємо Вас в юбілейному році фатімських об’явлень 
потішити Ісусове Серце і Непорочне Серце Марії, і подарувати 5 
перших субот місяця, що йдуть підряд, Божій Матері як 
відшкодування за рани, завдані Її Непорочному Серцю. 
 
  

 В цей день Богородиця закликає: 
• сповідатися;  
• причащатися, брати участь у Святій Літургії; 

• молитися молитвою Вервиці (5 десятків); 
• хоча б 15-ть хвилин розважати над однією із таємниць Вервиці.  
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5 ПЕРШИХ СУБОТ МІСЯЦЯ ЗАРАДИ  

ПЕРЕМОГИ НЕПОРОЧНОГО СЕРЦЯ ДІВИ МАРІЇ  
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ПОСТІТЬ СЕРЦЕМ 

Хліб пити, а воду їсти  

 Як сказано в заголовку, хліб потрібно пити, а 

воду їсти! Саме так, навіть якщо це звучить 
спершу дивно. Це означає, що хліб потрібно 
пережовувати так довго, доки він не перейде у 
рідкий стан. Згідно з методом терапевтичного 
посту, який запропонував кардіологічним 

пацієнтам доктор Майєр в Австрії, хліб необхідно 
пережовувати шістдесят разів, опісля запити 
ковтком молока та пережувати ще не менше ніж 
тридцять разів. 

і рідини споживають достатню 

кількість. 

Таким чином, коли людина в 

подібний спосіб постить, вона не 

відмовляється від їжі повністю, але 

зводить її тимчасово до можливого 

мінімуму.  

Зазвичай люди, які говорять, що 

харчуються нормально, насправді 

споживають на третину більше, ніж 

необхідно. Як правило, це відбувається, 

якщо людина їсть швидко — у цьому 

випадку вона не встигає відчути, яка 

кількість їжі для організму необхідна. 

Тим самим порушується важливий 

взаємозв’язок між організмом, який 

повідомляє, скільки їжі та пиття йому 

достатньо, і головним мозком, який 

усвідомлює цей сигнал. Це негативно 

відбивається на будь-якому організмі. 

У часі посту споживають воду і 

чай. Рекомендовано випивати не менше 

трьох літрів рідини. Хліб їдять тричі: на 

сніданок, обід та вечерю, а воду або чай 

рекомендовано вживати і між 

трапезами.   

  

Огляд терапевтичного посту  

за доктором Майєром 

 

У зв’язку зі сказаним вище корисно 

р оз г л янут и ,  як  в і дбув ає т ь ся 

Усі, хто навчається в школі, 

знають, що дві третини процесу 

травлення відбувається в ротовій 

порожнині — на цьому етапі їжа 

г о т у є т ь с я  д о  п о д а л ь ш о г о 

перетравлювання. Пережовуючи їжу 

ретельно, ми облегшуємо перебіг 

травлення для свого організму — це 

значно економить енергію, яку 

потрібно затратити травному трактові, 

коли їжа пережована недостатньо. 

Також, без сумніву, ми пропускаємо 

цей попередній етап процесу 

травлення в ротовій порожнині, коли 

їмо багато й швидко. Їжа не 

обробляється належним чином, і це 

призводить до численних проблем в 

організмі: він поступово втрачає 

р і в н о в а г у ,  ч е р е з  н а д м і р н е 

навантаження стає вразливим до 

захворювань, а також не засвоює 

багатьох поживних речовин, які 

надходять із їжею.  

Доки так, не поспішаючи, їдять, 

не п’ють нічого: це сприяє активізації 

залоз, що виробляють ферменти, які 

необхідні для процесу травлення як у 

ротовій порожнині, так і для того, що 

продовжується в травному тракті. 

Коли організм подає перший 

сигнал про ситість, то припиняють їсти 

хліб та починають пити. П’ють повільно 
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правильного прийому їжі — особливо 

тому, як правильно її пережовувати. 

Кожен кусень потрібно пережовувати 

принаймні шістдесят разів. Усвідомлене 

пережовування повинно стати для 

людей практикою протягом усього 

життя. 

—  О ч и щ е н н я  п ер е д б ач а є 

випорожнення  кишечника за 

допомогою розчину гіркої солі. Фізичну 

детоксикацію організму під час посту 

можна порівняти з очищенням старої 

печі, яку чистять влітку від усіх 

нашарувань, що утворилися з бігом 

часу.   

Продовження наступного місяця... 

терапевтичний піст за доктором 

Майєром. Огляд цього методу, а також 

особистий досвід однієї жінки-лікаря 

можуть допомогти нам, християнам, 

зважитися на піст у його біблійно-

духовному розумінні —  піст, 

перевірений церковною традицією та 

досвідом. 

«Як лікар, я вже багато років веду 

пацієнтів відповідно до терапевтичного 

методу, розробленого Францом-Ксав’є 

Майєром. Мені особисто довелося 

пережити досвід зцілення від мігрені за 

допомогою посту, хоча слід зазначити, 

що не кожну мігрень можна вилікувати 

постом. 

Основою терапевтичного посту за 

доктором Францом-Ксав’є Майєром є 

щадний режим, виховання навиків 

правильного прийому їжі та очищення 

організму. 

— Щадний фізичний режим. У цей 

період слід уникати надмірного 

фізичного навантаження. Дуже корисно 

гуляти кілька годин на день, до обіду 

хоча б півгодини відпочити, а до сну 

відходити близько дев’ятої вечора. 

Узагалі, добре було б ніколи не 

приймати їжі в стані втоми, тому до 

обіду краще відпочити в ліжку. У стані 

втоми травлення у шлунку відбувається 

з великими труднощами. 

— Щадний режим для душі 

значить, що протягом посту по 

можливості не роздумують над 

проблемами. Говорячи практично, у дні 

посту було б неправильно, наприклад, 

відвідувати подружню пару, яка 

переживає кризу в стосунках. Під час 

посту загострюється чуттєвість: одні в 

перші дні посту стають більш 

агресивними,  інші  —  бі льш 

пригніченими. Важливо це знати, 

оскільки можуть виникати достатньо 

важкі стани.  

— Виховання навиків правильного 

прийому їжі. Усім нам слід учитися їсти 

— виховувати в собі навики 

 

 

Короткі висловлювання про піст               
із традиції Церкви  

  

 «Коли ми постимо, то за 

своїм столом приймаємо в бідних 

Христа». 

 

 

Рауль з Пуатьє  

Фото: Элан Лысков  
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 Пресвята Діва завдяки дарові та 

служінню Богоматеринства, які 
з’єднують Її з Сином Відкупителем, 
тісно пов’язана і з Церквою через Свої 
благодатні дари і служіння. 

 
Діва і Матір 
 

«Богородиця — прообраз Церкви… 
Бо в таємниці Церкви, яка також з 
повним правом називається Матір’ю і 
Дівою, на першому місці стоїть 
Пресвята Діва Марія, Яка дає найбільш 
піднесений та винятковий приклад і 
Діви, і Матері…  

Отож Церква, споглядаючи Її 
таємничу святість, наслідуючи Її любов і 
вірно виконуючи волю Отця, через 
прийняте з вірністю слово Боже сама 
стає Матір’ю, бо проповіддю і 
хрещенням своїх синів, зачатих від 
Духа Святого і народжених від Бога, 
Вона народжує для нового і 
безсмертного життя. І сама Вона — 
діва, яка зберігає неушкодженою і 
чистою вірність, обіцяну Нареченому, і, 
наслідуючи Матір Свого Господа, силою 
Святого Духа дівственно береже цілісну 
віру,  тверду надію і  щиру 
любов» (Lumen Gentium, 63-64). 

 Ці слова Догматичної Конституції 
Lumen Gentium Другого Ватиканського 
собору, який по скорій смерті Папи 
Івана ХХІІІ очолив Папа Павло VІ. З 
великою ймовірністю слова цього 
документа належать безпосередньо 
йому. 

 Джованні Баптист Монтіні завдяки 
своїй матері, священикам, викладачам 
із дитинства зростав у духовній 
б л и з ь к о с т і  з  Б о г о р о д и ц е ю . 
Співробітництво з Папою Пієм ХІІ, який 
уперше посвятив світ Непорочному 
Серцю Марії, ще більше зміцнило цю 
близькість. Марія для нього була 
Матір’ю. І ці відносини він передав усій 
Церкві.  

Матір з хреста 

 
Відновлюючи роботу Другого 

Ватиканського собору і віддаючи його 
під опіку Богородиці, Папа Павло VІ 
подарував Санктуарію Матері Божої 
Фатімської Золоту Троянду зі словами: 
«Ця святиня знаходиться сьогодні в 
почитанні не тільки португальського 
народу, але й у католицьких вірних 
усього світу. Тому довіряємо Небесній 
Матері весь рід людський, його недуги 
й потреби, а також його віддані 
устремління й гарячі надії».  

 П р о д о в ж у ю ч и ,  П а п а 
схвильованим голосом виголосив 
молитву, яка сьогодні не менш 
актуальна: 

 «О Діво Маріє, велична Мати 
Церкви, Тобі довіряємо ми всю Церкву 
та екуменічний Собор. 

 Ти, Яку зворушливо називають 
іменем «Поміч єпископів», охороняй 

 

Один крок назад із Святими Отцями 

ПАПА ПАВЛО VІ :  

СИН МАРІЇ 

Джерело: maria.sk 
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пастирів Церкви в їхньому служінні та 
прийди їм на допомогу. Заступайся 
також за всіх священиків, ченців і 
мирян, які допомагають їм у важкій 
пастирській справі. 

 Умираючи на хресті, Спаситель 
д а в  Т е б е  я к 
турботливу Матір 
Своєму улюбленому 
у ч н е в і .  З г а д а й 
християнський народ, 
д о в і р е н и й  То б і . 
Піклуйся про всіх 
Твоїх дітей. Додай 
Твою силу і цінність 
їхнім просьбам перед 
Богом. Оберігай їхню 
віру в чистоті та 
стійкості, укріпи їхню 
надію, розпали їхню 
любов.  

 Згадай тих, хто 
перебуває у страху, 
потребі й небезпеці, 
особливо тих, хто за 
свою християнську 
віру переслідуваний і 
закутий у ланцюги. 
Ти, Діво й Мати, 
наділи їх силою та мужністю і принеси 
скоріше довгожданий день правди і 
визволення.  

 Зверни Свій добрий погляд на 
наших відділених братів, зроби так, 
щоб ми якомога швидше стали 
єдиними. Адже Ти народила Христа, 
будівничого моста єдності між людьми 
і Богом.  

 Ти, святине чистого, ніколи не 
вигасаючого світла, випроси у Свого 
Єдинородного Сина, через Якого ми 
отримали примирення з Отцем, щоб 
Він був поблажливим до наших 
помилок, забрав від нас будь-який 
розділ і подарував братню любов. 

 Твоєму Непорочному Серцю, 
Богородице Діво і Мати, ми посвячуємо 
все людство. Приведи його до 
визнання єдиного і правдивого 
Спасителя – Ісуса Христа. Визволи його 
від усякого нещастя, яке походить від 
гріха, і встанови мир, заснований на 
правді, справедливості, свободі й 
любові. 

 І нарешті, оберігай усю Церкву, 
чого вона особливо потребує під час 
святкування цього екуменічного 
Собору, щоб співати Богові Милосердя 
велику хвалу і подяку, радість і славу, 
бо через Тебе сотворив великеє 

Сильний, о найсолодша, 
о ласкава, о милостива 
Діва Маріє». 
 
 Матір Церкви 

 
 Учення про Діву 
Марію – це завжди 
велика допомога в 
розумінні діла Спасіння 
і Церкви. Наприкінці 
третьої соборної сесії 21 
листопада 1964 р., Папа 
Павло VІ проголосив 
М а р і ю  « М а т і р ’ ю 
Церкви». Це рішення 
викликало  велику 
підтримку більшості 
отців Собору. Саме тому 
одна з глав Догматичної 
Конституції Lumen Gen-
t i u m  п р и с в я ч е н а 
відносинам Марії і 

Церкви. 
 «Тому на славу Пресвятої Діви і на 
наше потішення, ми проголошуємо 
Марію Матір’ю Церкви, … це значить, 
усього християнського народу, вірних і 
пастирів, і кожен може назвати Її 
Матір’ю. І ми вважаємо, що до цього 
імені буде звертатися ще більше людей 
і вшановувати Її буде весь 
християнський народ».  

 
 

 
Джерела:  
 

 Документи II Ватиканського 

Собору 

 vatican.va 

 Der marianische Papst Paul VI 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

«...кожен може назвати  
Її Матір’ю...» 
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 У кожного із нас в житті є 
пам’ятні дати; дати, про які ти – 
прагнучи цього, чи ні – згадуєш і про 
які не в змозі забути. Кожен 

пережитий досвід залишає в серці 
людини більш або менш сильні та 
довготривалі сліди болю чи радості. 
Зрозуміло – і це природньо, що 

людина обрала би зустрічатися 
більше з радістю, ніж з болем, тому, 
що ми покликані до радості та 
створені для неї. Але, якщо покласти 

на одну чашу терезів пережиту 
радість, а на другу біль – то терези 
життя без сумніву схиляться в 
сторону страждання. Саме з ним – 

 
 
 

 

 
 

...біль формує, він очищує 
нас та допомагає зрозуміти, 

як зробити щасливими 
інших та проживати 

життя в любові...  
 

стражданням або болем – пов’язано в 
моєму житті і 15 червня 2013 року. В 
цей день, о 5 годині ранку, я 
в и ї ж д ж а л а  з  С л о в а ч ч и н и  в 

Меджуґор’є. Я хотіла провести деякий 
час в спільноті «Світло Марії», куди 
мене з радістю прийняли. Цей час мав 
би стати для мене часом зцілення 

серця від болю та хреста, який мене 
відвідав. Пам’ятаю, з якою радістю я 
чекала цього моменту, коли це 
станеться – коли сану дихати 

вільніше, легше йти, і вже не думати 
про біль, а радіти та проживати 
кожен момент в повноті. Проте 
прийшов хрест ще тяжчий ніж 

попередній. Один ще не пішов, а 
другий не змусив себе довго чекати. 
З а й м а ю ч и с ь  п о в с я к д е н н и м и 
обов’язками в «Світлі Марії», я 

отримала звістку від рідних, що мій 
батько помирає. Після чого я швидко 
поїхала в Словаччину, додому, до 
тата, який помер через місяць, 25 

липня 2013 року. І знову – нові рани 
тіла, серця та душі. Смерть, 

ХРЕСТ – ЧАС ЙОГО ВІДВІДИН 
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самотність  та  б і ль  нещадно 
пригнічували мене. Та в той самий 
момент, коли навколо мене все 
помирало, всередині мене щось 

народжувалось. Народжувалась 
любов та ще глибші стосунки. 
С т о с у н к и  з  м о ї м  є д и н и м 
Відкупителем та Спасителем Ісусом 

Христом. Саме завдяки цій особливій 
духовній близькості з Ним, мені 
вдалось витримати, пам’ятаючи 
слова св. Терези Авільської, що 

насправді «самого Бога достатньо» - 
коли у мене є Він, в мене є все. 
 Сьогодні, оглядаючись назад, я 
можу сміливо сказати – «ох, цей 

щасливий час болю», тому що він 
привів мене до Життя і усвідомленню 
того, що в житті є найважливішим, 
але водночас і усвідомленню його 

серйозності та сенсу. В цілому, не 
існує якоїсь таємної формули, яка 
описує як шукати відносин з Богом. 
Але в моєму випадку це був момент 

відвідин болю та хреста. Саме він 
показує дисципліну волі, дає мені 
усвідомлення того, ким я є та ким 
можу стати в цьому житті. Він 

робить мене уважною та чуйною до 
людей, що живуть навколо мене – до 
їх самотності, пустоти, фізичного та 
духовного голоду. 

 НЕ БІЙМОСЯ моменту відвідин 
хреста та болю, тому що біль формує, 
він очищує нас та допомагає 
зрозуміти, як зробити щасливими 

інших та проживати життя в любові. 
Нехай в цьому допомагає нам 
молитва святого Августина «Господи, 
коли я повністю з’єднаюсь з тобою, 

ніколи вже більше не відчую ні болю, 
ні нещастя; моє життя оживе, тому 
що я буду наповнений Тобою». 

Вероніка, Словаччина 

 
 
 

 

 

«Господи, коли я повністю 
з’єднаюсь з тобою, ніколи 

вже більше не відчую ні болю, 
ні нещастя; моє життя 

оживе...» 
 

Св. Августин 
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Міжнародні семінари 2017 р. в Меджуґорiї: 

 
 

   Любі друзі! Запрошуємо вас взяти участь у міжнародних семінарах і 

зустрічах, які відбудуться в Меджуґорiї в 2017 р. Більш детальну 

інформацію Ви зможете знайти на наших веб-сторінках: svetlomar-

iino.com і medjugorje.com.ua.  

 

 

 5-й Міжнародний семінар за захист життя: 24.-27.05.2017. 

 

 6-а Міжнародна зустріч для людей з особливими потребами:  

15.-18.06.2017. 

 

 22-й Міжнародний семінар для священиків: 3.-8.07.2017. 

 

 28-а Міжнародна молитовна зустріч для молоді «Младіфест»:                        

1.-6.08.2017. 

 

 18-й Міжнародний семінар для подружніх пар: 8.-11.11.2017. 

 

 Семінари посту, молитви і мовчання для груп з різних країн: 

       Україна: 19.-24.03.2017. 

 

 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,  

   

  Литва: 14.- 19.05.2017. 

  Koнтакт: Danute, +37061194971, e-mail: mirija3@gmail.com 

 

  Латвія: 22.-27.10.2017. 

  Koнтакт: Aldis, +371 26544985; e-mail: aldej@inbox.lv 

 

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 
 

Чеська Республіка 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 

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 
 

Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@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» 

 

mailto:marta@maria.sk
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mailto:mirija3@gmail.com
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http://www.svetlomariino.com/

