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“Дорогі діти!  

В цей благодатний час усіх вас закликаю  

відкритися й жити заповідями, які вам дав Бог,  

щоб вас вони вели через таїнства на дорозі навернення.  

Світ і спокуси світу вас випробовують, а ви,  

дітоньки, дивіться на Божі створіння, які Він  

дав вам у красі й покорі, та любіть Бога, дітоньки,  

понад усе – і Він поведе вас дорогою спасіння. 

 Дякую вам, що відповіли на Мій заклик”. 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

ВІД 25 ЛЮТОГО 2018 РОКУ,                                                                                       

через візіонерку Марію Павлович – Лунетті 

В ЦЬОМУ  

НОМЕРІ  

ЗНАЙДЕТЕ . . .  



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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ЛЮБІТЬ БОГА ПОНАД УСЕ 

 
 І  в  цьому посланні 
Богородиця підтверджує нам 
С в о ю  п р и с у т н і с т ь  і 
материнську близькість. Вона 
закликає нас на відкритість 

Божому слову, Його заповідям 
і таїнствам, через які Бог 
силою Своєї  благодат і 
приходить до нас. Відкритися 
- це означає бути в правді 
перед Богом з усім тим, чим 

ми є перед Ним. І це для 
людини найважче. Нелегко 
прийти до правди про себе 
перед Богом. Ми потребуємо 
Божої благодаті й світла, які 

дозволять нам побачити себе з 
усім, що в нас є. 
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 Як говорить псалмоспівець: «Боже, 
Ти Бог мій, я шукаю від рання Тебе». 
Нам потрібно пробудити в собі тугу за 
Богом, потрібно побачити в собі свої 
глибинні бажання та прагнення. Не 
слід боятися глибинних прагнень у собі. 
Святі люди завжди відчували глибоку 
спрагу й прагнення за Богом. 
Неможливо обдурити свого серця ні 
їжею,  н і  питтям,  н і  тими 
задоволеннями й речами, які надає 

нам цей світ. Наше серце знає, Хто 
його Творець і Чия рука його створила. 
Ось чому в нас прихована глибока туга 
за Богом, яку нам належить у собі 
пробудити. І тому нам потрібно 
просити Господа, щоб Він забрав страх 
із нашого серця - страх, що походить 
від невпевненості в тому, що ми - діти 
Божі. Потрібно почути той голос із 
небес, який почув Ісус під час 
Преображення на горі Тавор: «Це Син 
Мій Улюблений, що Його Я вподобав». 
Цей Отчий голос лунає над кожним із 
нас, у тому числі через об'явлення 
Богородиці та Її послання. Важливо 
дозволити цьому голосу ожити у своєму 
серці, стати реальним, щоб ми могли 
зцілитися від невпевненості, страху й 
недовіри. 
 «Якби ви знали, наскільки сильно Я 
вас люблю, ви б плакали від радості», - 
це одне з послань Богородиці, яке 
звучить в Меджуґор'ї всі ці роки. 
Багато зуміли почути його. Багато 
дозволили цим словам досягти свого 
серця. І Богородиця показує шлях до 
слухання й прийняття цих слів - це 
молитва. Найкраща молитва - молитва 
щира й витривала. Відступати не 
можна ніколи, навіть тоді, коли нам 
здається, що Бог нас не чує. 

 Він завжди чує нашу молитву. 
Молитва не буває непочутою. Бувають 
молитви “відкладені”, коли Бог не 
відповідає на них, Він обов'язково 
готує нам щось набагато краще, таке, 
чого ми й самі не очікуємо. І це 
набагато краще й більше від того, що 
ми зуміли б побажати та попросити. 
 "Любіть Бога понад усе", - 
говорить нам Богородиця. Ми можемо 
дати лише те, що маємо. Любити ми 
можемо, тільки якщо в нас є любов. 
Коли нас люблять, тоді й ми здатні 
любити та давати любов. Бог полюбив 
нас першим. Він створив нас у любові, 
і тому ми прагнемо любові. Це глибоке 
прагнення в нас може наповнити лише 
Бог. Смертна людина не може дати 
іншій смертній людині ні життя, ні 
повноти любові. Це може лише Той, 
Хто Сам є любов'ю, - Бог - так вчить 
нас св. апостол Іван. 
 Бог любить нас не тому, що ми 
хороші, святі й побожні. Він любить 
нас безкорисливо, безумовно й перш, 
ніж ми полюбимо його. «Не ми 
полюбили Бога, але Він перший 
полюбив нас», - каже нам апостол Іван. 
Тому важливо молитися, щоб мати 
досвід Божої любові. Божого любов - не 
тільки для хороших, вона - умова 
життя для всіх.   
 
 Молитва: 
 
 Пресвята Діво Маріє, Ти любила 
Господа понад усе - заступайся за нас у 
цій долині сліз. Навчи нас бути 
відкритими натхненням Святого Духа 
подібно до Тебе, що залишалася вірною 
до кінця. Ти блаженна, бо вірила. 
О с о б л и в о  д о р уч ає м о  Т в о є м у 
Материнському серцю серця всіх, хто 
переживає важкі моменти життя, - 
будь поруч із ними, заступайся за нас 
перед Своїм Сином, бо Ти наша 
могутня Заступниця. У Твої руки, 
Мати Маріє, довіряємо всі наші сім’ї, 
усі ситуації нашого життя - принеси їх 
Своєму Сину, щоб ми знайшли мир і 
йшли шляхом навернення. Амінь. 
 

(Отець Любо Куртович, OFM) 
 

 

«…Коли нас люблять,  

тоді й ми здатні любити  

та давати любов. Бог  

полюбив нас першим...» 
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ВІДКРИЙТЕСЬ 
пропонує нам засоби для цього й часто 
нагадує про них. Це молитва, читання 
Святого Письма, піст, добрі діла. 
 Ми завжди знаходимося в 
небезпеці уподібнитися людям із 
Євангелія, які говорять, але не роблять. 
Ісус каже нам: «Якщо любите ви мене, 
то мої заповіді берегтимете» (Ів. 
14:15). –  1.  Я – Господь, Бог твій. 
Нехай не буде в тебе інших богів, окрім 
мене. 2. Не взивай намарне імені 
Господа Бога твого. 3. Пам'ятай день 
святий святкувати. 4. Шануй батька 
твого і матір твою. 5. Не вбивай. 6. Не 
чини перелюбу. 7. Не кради. 8. Не 
свідчи неправдиво на ближнього твого. 
9. Не пожадай жінки твого ближнього. 
10.  Не пожадай нічого, що є власністю 
твого ближнього. 
 Переступити одну із заповідей – 
означає порушити й усі інші. Вони 
даровані нам, як дорожні знаки, щоб 
допомогти зорієнтуватися на 
життєвому шляху й щасливо дістатися 
до мети. Як каже Марія: «Дітоньки, 
живіть за Божими заповідями, щоб вам 
було добре на землі». 
 Заповіді – дзеркало для сповіді й 
голос нашої совісті. Ми можемо бути 

 Кожне явління Діви Марії  є 
визнанням Божої любові до нас і 
закликом до навернення. «Приходжу до 
вас із любові, що не має кінця, від 
безмежної любові безконечного Отця», – 
часто говорить нам у Своїх посланнях 
Марія. 
 І сьогодні Вона кличе нас: 
«Відкрийтеся, живіть за Божими 
заповідями, любіть Бога понад усе!» 
 Ми здатні любити понад усе тоді, 
коли відчуваємо, що люблені. Одним із 
найважливіших намірів, за які 
закликає нас молитися Богородиця, – 
це молитися за досвід Божої любові. 
М і л ь й о н и  п а л о м н и к і в ,  я к і 
приїжджають до Меджуґор'я, свідчать: 
«Тут я досвідчив Божу любов; тут я 
відчув, що Бог любить мене – і моє 
життя почало змінюватися». Ми 
відкриваємося тому, кого любимо, 
кому віримо. Чим більше ми комусь 
віримо, тим більше відкриваємося 
йому. Це процес, для якого необхідні 
терпеливість, витривалість  і час. 
 Час Великого посту – це час 
відкриття. Це благодатний час для 
зростання в любові, роботи над собою, 
прагнення любити більше. Марія 
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 «... з радістю живіть Євхаристією, 
бо в Євхаристії Мій Син завжди знову 
дарує вам Себе й Своїм прикладом 
показує любов і жертву до ближнього». 
 «Не забудьте, що в Євхаристії, яка 
є серцем віри, Мій Син є завжди з вами. 
Він приходить до вас і з вами ламає 
хліб, тому що, діти Мої, ради вас Він 
помер, воскрес і знову приходить». 
 «Світ перебуває в моменті спокуси, 
бо забув і полишив Бога. Тому ви, 
дітоньки, будьте тими, які шукають і 
люблять Бога понад усе. Я з вами й веду 
вас до свого Сина, але ви маєте сказати 
ваше так у свободі дітей Божих». 
 «Світ і спокуси світу вас 
випробовують, а ви, дітоньки, дивіться 
на Божі створіння, які Він дав вам у 
красі й покорі, та любіть Бога, 
дітоньки, понад усе». 
 У Божій благодаті й із допомогою 
Марії ми зможемо подолати всі 
труднощі. 
  
 Молитва: 
 Під Твою милість прибігаємо, 
Богородице Діво, супроводжуй нас і 
заступайся за нас, а особливо в часі 
важких випробувань та спокус. Тобі 
віддаємо цей благодатний час посту й 
просимо: допоможи нам витривало 
жити за Божими заповідями та 
любити Бога понад усе. Амінь. 

  (Терезія Ґажіова) 

 

«Дітоньки, 

будьте тими, 
які шукають 

 і люблять  
Бога  

понад усе...»  

сліпі, глухі, закриті. Ось чому нам 
потрібна надприродна Божа благодать, 
здатна знову пробудити нас. Там, куди 
приходить Марія, починається 
навернення. Меджуґор'є називають 
«сповідальнею світу». Марія веде нас до 
Ісуса. 
 Ісус перед Своїм відходом до Отця 
подбав про все, встановивши Таїнства, 
щоб через них виливалася в наші душі 
невидима благодать Божа. У школі 
Марії це в першу чергу свята Сповідь і 
Євхаристія. Небесна Мама нагадує нам: 
«Нехай свята сповідь стане для вас 
першим кроком навернення, а потім, 
дорогі діти, вирішіть вибрати 
святість». 
 «У великій Божій любові приходжу 
сьогодні до вас, щоб вести вас шляхом 
смирення й ніжності. Перша стація на 
цьому шляху, діти мої, – сповідь. 
Відкиньте свою гордість і станьте 
перед Моїм Сином на коліна. 
Зрозумійте, діти Мої, що у вас нічого 
немає й самі ви нічого не можете. 
Єдине, що у вас є і чим володієте, – це 
гріх. Очистьтеся й прийміть тихість 
та покору. Мій Син міг перемогти 
завдяки силі, але обрав тихість, 
смирення й любов. Наслідуйте Мого 
Сина. Дайте Мені ваші руки, щоб ми 
разом вийшли на гору та перемогли». 
 «Закликаю вас: нехай життям 
вашої душі буде Євхаристія». 
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«Моліться, дітоньки, і живіть за 
Божими заповідями, аби вам було 

добре на землі...»  (25.06.2016) 
 

 
 

«Ви бачите, чуєте і відчуваєте,  

що в серцях багатьох людей немає 

Бога. Вони не хочуть Його,  
бо далеко від молитви і не мають 

миру. Ви, дітоньки, моліться, 
живіть за Божими 

заповідями...» (25.02.2014) 
 

 

«Дітоньки, в любові до Мого 
Непорочного Серця любіть Бога 

понад усе й живіть за Його 
заповідями. Так ваше життя 

матиме сенс, і на землі запанує 
мир...» (25.05.2010) 

 
 

«Я люблю вас і хочу вас захистити 

від усякого зла, але ви не хочете. 
Дорогі діти, не можу  вам 

допомогти, якщо ви не живете  
за Божими Заповідями, якщо ви  

не живете Службу Божу, якщо  
не уникаєте гріха...» (25.10.1993) 

 
 

 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

 

в суботу, 03.03.2018. 
 

В цьому місяці будемо молитися 

 

за  навернення. 
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тому, щоб оплакати те, що Він 
переніс, але для того, щоб оживити 
свою любов до Нього.  
 Ми дотримуємося Великого 
посту, щоб набути нового поштовху 
до зростання в любові, щоб уміти 

переносити свої 
х р е с т и  т а 
с т р а ж д а н н я  з 
любов’ю. Тому що 
без любові вони не 
б у д у т ь  м а т и 
відповідної цінності. 
І це була б справжня 
втрата. Великий 
піст – це час обнови, 
час навернення й 

повернення, час пробудження від 
смертоносного сну – завжди до 
нового життя й заради нового 
життя в любові.  
 Ч а с  В е л и к о г о  п о с т у 

п о ч и н а є т ь с я  в з и м к у ,  а 
закінчується навесні. Починається 
стражданням, а закінчується 
воскресінням.             

Джерело: “Гласник миру” 

 Великий піст – це час, коли ми 
згадуємо про Христову любов, якою 
Він страждає за нас. Це можливість 
зрозуміти, що не страждання само 
собою принесло чи заслужило 
спасіння, але та любов, із якою 
Христос переніс 
Свою муку і Свій 
хрест. 
 І подібно до 
того, як допомога 
іншим людям стає 
справою милосердя 
лише тоді, коли 
вершиться з радістю, 
с м и р е н н я м ,  з 
любов’ю та через 
любов, так і хрест стає стражданням 
задля викуплення, лише коли 
п е р е н о с и т ь с я  з  л ю б о в ’ ю . 
З а с т е р е ж е н н я  Х р и с т а 
єрусалимським жінкам про те, щоб 

плакали не над Ним, але над собою й 
над своїми синами, які потребують 
навернення, – це відповідь усім нам. 
Ми дотримуємося Великого посту та 
згадуємо про страждання Христа не 

 

«Ми дотримуємося  

Великого посту та згадуємо 

про страждання Христа  

для того, щоб оживити  

свою любов до Нього...» 

В ЧАС ВЕЛИКОГО ПОСТУ З ОТЦЕМ СЛАВКОМ БАРБАРИЧЕМ  
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ПІСТ І ДІЛА МИЛОСЕРДЯ 

 

 

 Ще в Старому Завіті наголошувалося, що недостатньо 

просто молитися й дотримуватися посту, але за допомогою 
посту й молитви віруюча людина повинна все більше 
відкриватися на діла милосердя. Тому піст, молитва й діла 

милосердя завжди є супутніми й співдіють один одному. 
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 Той, хто постить і молиться, 
здатний побачити, що саме він має, 

що з цього йому дійсно необхідне, а 

що він може віддати ближньому. 
Мова, однак, не про те, щоб просто 

віддавати бідним зекономлене під 
час посту, а швидше про те, щоб 

звести потреби людей до потрібної 

міри.  
 Коли людина не постить і не 

молиться, її потреби весь час 
зростають, і вона втрачає здатність 

утримувати їх під контролем. А чим 

більшого хтось потребує, тим менше 
він здатен ділитися з іншими. Є 

багато речей, які - ми в цьому 
переконані - нам необхідні, а коли їх 

не маємо, стаємо нервовими, 

агресивними, жадібними, скупими, 
тоді як, по суті, у необхідності 

володіти ними нас переконало 

суспільство. Особливо великим є тиск 
із боку засобів масової інформації, 

зокрема телебачення, яке постійно 
пропонує нам щось нове. Аби 

встигати за ритмом, за яким живе 

світ, людина повинна все більше 
працювати, марнувати своє життя, 

відсувати на задній план духовні 
цінності, сім’ю, руйнуючи цим своє 

життя. У такій атмосфері вона не 

спроможна відрізнити ні того, що 

має, ні того, чого потребує, ні того, 
щ о  м о ж е  в і д д а в а т и  в 

розпорядження іншим. 

 У пості ж людина набуває 
здатності бачити, а потім і міняти 

своє ставлення до матеріальних 
речей. Цінність посту й молитви 

міряється саме цим оновленим 

сприйняттям матеріальних благ та 
стримуванням бажання володіти 

ними.  
 Головними критеріями посту й 

молитви стають чуйність до 

становища інших та готовність їм 
допомогти.  

 Той, хто постить і молиться, 
але не зростає при цьому в почутті 

відповідальності за інших та не 

готовий нічого для них робити, 
ставить під сумнів цінність свого 

посту.  

 Той, хто постить і молиться, 
повинен завдяки цьому ставати 

ще др ішим,  милосе рдн ішим, 
с п і в ч у т л и в і ш и м ;  п о в и н е н 

навчитися впізнавати Христа в 

бідних, стражденних і тих, хто 
чогось потребує, та робити для них 

усе, що може, з любові до Христа, 
Який став рівним кожному з нас, а 

особливо бідним і потребуючим.     

 

 

Той, хто постить  

і молиться, здатний  

побачити, чим саме  

він володіє, що з цього  

йому дійсно необхідне,  

а що він може віддати 

ближньому... 

 

 

Той, хто постить і молиться, 

повинен навчитися  

впізнавати Христа в бідних, 

стражденних і тих,  

хто чогось потребує, та  

робити для них усе, що може,  

з любові до Христа... 
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маємо матеріальне багатство, маємо 
все, при цьому не згадуючи про Бога 
взагалі. Насправді людина без Бога 
злиденна; і лише той, у кого в серці є 
Бог, багатий та цілісний.   
 МОЄ ЖИТТЯ ПОЧАЛОСЯ, КОЛИ Я В 
СЕРЦІ ВІДЧУВ ІСУСА Й БОГОРОДИЦЮ  

 Моє справжнє життя почалося в 

мої десять років, у момент, коли я по-

справжньому пізнав Ісуса й 

Богородицю та відчув їх у своєму 

серці. Богородиця запросила нас 

молитися. Вона каже: «Дорогі діти, 

моліться серцем, відчуйте радість, 

відчуйте мир, відчуйте мир молитви. 

Свою молитву перетворіть на радість, 

тому що ви не можете молитися, коли 

думаєте, що молитися зобов’язані. 

 

НЕМОЖЛИВО ПРИХОВАТИ  

ВЕЛИКОЇ ЛЮБОВІ БОГОРОДИЦІ 

 КОЛИ ПОЧАЛИСЯ ОБ’ЯВЛЕННЯ 
БОГОРОДИЦІ, МЕНІ БУЛО ДЕСЯТЬ РОКІВ.  
 До цього я жив, як усі діти 
нашого села, любив гуляти й гратися з 
ровесниками та друзями. Я жив у 
християнській сім’ї й засвоїв від 
батьків, що існують Бог і Богородиця. 
Я молився й сприймав віру, як 
сприймає її десятилітня дитина.  
 ВАЖКО ОПИСАТИ, НАСКІЛЬКИ 
ЛЮБЛЕНИМ ТА ЗАХИЩЕНИМ Я СЕБЕ 
ВІДЧУВ  
 Коли 25 червня 1981 р. я вперше 
побачив Богородицю, коли подивився 
Їй у вічі й побачив, скільки в Неї 
любові до мене, до всіх нас, важко 
описати, наскільки любленим та 
захищеним я себе відчув. У такі 
хвилини не промовляють слів – 
говорить тільки серце. І моє серце 
говорило:  нехай  ця мить не 
припиняється! Я отримав від Бога 
в е л и к и й  д а р  –  д а р  б ач и т и 
Богородицю, але водночас отримав ще 
більший дар – через Богородицю 
пізнати Ісуса. Коли Вона запросила 
нас жити за Її посланнями, закликала 
до молитви, навернення, миру, посту й 
Святої Меси, я як дитина замислився, 
як нам усе це прийняти. І в серці я 
збагнув слова, які Богородиця сказала 
нам: «Дорогі діти, вам достатньо Мені 
відкритися, решту Я зроблю Сама».  
 У Меджуґор’ї потрібно завжди 
закликати: відкрийте своє серце 
Богородиці, передайте своє життя в Її 
руки, тому що коли в нас нема Бога, у 
нас нема й життя, а якщо в нас є Бог, 
то є все. Ми часто думаємо, що коли 
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Серце повинно відчувати потребу в 

молитві, і тоді вона стане радістю». 

Коли Богородиця говорила нам це, я як 

дитина задумувався: як це – молитися 

серцем? Що для цього зробити? А з 

часом зрозумів, що молитва серцем – 

це дар від Бога, дар, який Бог бажає 

дати всім. Богові й Богородиці я 

сказав: Боже, Богородице, я хочу вже 

від сьогоднішнього дня молитися 

серцем, хочу відчути молитву у своєму 

серці, хочу відчути радість молитви, 

хочу відчути мир у молитві – і 

поступово відчував, як молитва 

насправді стає для мене радістю. Я 

шукав місце, де молитимуся, і мені вже 

не було важко молитися. Нам усім слід 

просити Богородицю про те, щоб 

почати молитися серцем, аби відчути 

красу молитви.      

 БУТИ СВЯТИМ ЗНАЧИТЬ МАТИ В СЕРЦІ 

БОГА  

 Богородиця стільки разів 

закликала нас почати молитися в 

сім’ях. Ніщо не здатне так з’єднати 

сім’ю, як молитва. Вона каже: 

«Поставте Бога на перше місце у своїх 

сім’ях, знаходьте час для Бога». В 

одному з послань Вона 

сказала: «Я хочу, аби 

кожна сім’я в нас була 

святою».  

 Я розважав над 

тим, що значить бути 

святим. Бути святим – 

це мати Бога у своєму 

серці, жити з Богом. 

Бути святим означає мати мир у сім’ї. 

Бути святим означає вміти розмовляти 

зі своїми батьками. Бути святим – це 

вміти допомогти іншим людям. Бути 

святим – це вміти усміхнутися комусь. 

Бути святим – це потиснути руку 

своєму братові, любити людей.  

 Богородиця говорить: «Дорогі діти, 

постіть». Я знаю, що в багатьох, хто 

приїжджає до Меджуґор’я, із цим 

труднощі, а багато хто не розуміє, 

навіщо постити взагалі. Але згадаймо, 

скільки разів Богородиця тут 

повторювала: «Дорогі діти, через 

молитву та піст ви можете досягнути 

все й можете навіть зупинити війни». 

Про Бога ми згадуємо лише тоді, коли 

переживаємо страждання й хрести, і 

тільки тоді запитуємо: 

Боже, де Ти, чи не забув 

Ти мене, чому Ти мені 

не допоможеш? Та 

замість цього запитаймо 

себе: де були ми, 

скільки часу провели з 

Богом, чи був у нас Бог 

на першому місці? Бог 

завжди поруч з нами, але своїми 

занедбаннями добра й гріхами ми не 

хочемо Його присутності. Богородиця 

каже: «Дорогі діти, наверніться, 

наверніть свої серця!» У Меджуґор’є 

приїжджають не тому, щоб побачити 

візіонерів, і не тому, щоб шукати 

видимі знаки. Найбільший знак 

Меджуґор’я – це наше навернення, нове 

життя з Богом. Це нове життя нам 

потрібно перенести у свої сім’ї та в них 

свідчити про свої переміни; у своїй сім’ї 

треба показати, як добре жити з Богом. 

Багато хто, на жаль, боїться 

навернення. Але коли ми пізнаємо Бога 

 

Найбільший знак 

Меджуґор’я – це наше 

навернення, нове                     

життя з Богом... 
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У Меджуґор’ї  

потрібно  

завжди  

закликати:  

відкрийте  

своє серце  

Богородиці,  

передайте своє   

життя в Її руки,  

тому що  

коли в нас  

нема Бога,  

у нас нема  

й життя, а якщо  

в нас є Бог,  

то є все... 

то не можемо йти до Бога, а якщо не 

маємо Бога, не можемо прийняти й 

того, до чого кличе нас Богородиця. 

Кожному паломнику потрібно 

задуматися над ще одним посланням 

Богородиці: «Дорогі діти, якби ви 

знали, як сильно я люблю вас, ви б 

плакали від радості». Почнімо й ми 

любити Богородицю, любити Бога, 

почнімо насправді приймати Бога як 

Отця й Богородицю як свою Матір. 

П р а в д и в е  п а л о м н и ц т в о 

м е д ж у ґ о р с ь к о г о  п а л о м н и к а 

продовжується тільки по поверненні 

додому. Тільки тут стає видно, що саме 

ми отримали в Меджґор’ї та які плоди 

винесли з нього. 

 

Яків Чоло (Меджуґор’є) 
 

й Божу любов, то зрозуміємо, що 

насправді в нас є все.         

 НЕМОЖЛИВО ПРИХОВАТИ ВЕЛИКОЇ 

ЛЮБОВІ БОГОРОДИЦІ  

 У перші дні об’явлень від нас 

очікували, що ми відступимося й 

скажемо, що не бачили Богородиці. Ми 

відповіли, що це неможливо – 

особливо, коли ти Її бачив і відчув у 

серці Її любов. Неможливо приховати 

великої любові Богородиці. Світ такий, 

який є, тому що ми прагнемо робити 

все самі, своїми силами замість того, 

щоб віддати своє серце Богові й 

сказати: Боже, ось я, віддаю Тобі своє 

серце, віддаю Тобі своє життя, віднині 

Ти керуй моїм життям. У Меджуґор’ї 

Богородиця закликає нас молитися за 

мир, і найперше за мир у своїх серцях. 

Коли ми не маємо миру у своїх серцях, 
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25-і Міжнародні дні  

духовної віднови  

для організаторів  

паломництв та керівників  

молитовних груп  
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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 

 
 

  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 
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