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няє від усякого 
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«Дорогі діти! Сьогодні вас закликаю до нового життя. 

Не важливо, скільки років маєте, відкрийте ваше серце 

Ісусові, Який вас перемінить у цей благодатний час, 

і ви так, як природа, народитеся для нового життя 

в Божій любові та відкриєте ваше серце небу й 

небесним речам. Я ще з вами, бо Мені це Бог дозволив 

із любові до вас. Дякую вам, що відповіли на Мій заклик». 
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са, і тому Ісус узяв усіх нас до Себе. 

Таким чином, ми також і діти Марії 

за Духом. Той, хто любить Ісуса, буде 

любити й Марію. Той, хто звертається 

до Марії, буде приведе-

ний до Ісуса. Марія без 

Ісуса – звичайна неміч-

на жінка цього світу. У 

Ньому й через Нього 

Вона – Цариця світу. 

 У цьому посланні 

Богородиця запрошує 

нас до нового життя, 

яке Вона носила у Своїм Серці й у 

Своїм материнськім лоні. Вона закли-

кає нас до того, щоб у цей дарований 

нам час – час посту – ми пережили й 

Від самого початку Церкви й 

аж до наших днів Вона об’являється й 

закликає нас бути вірними Ісусові. 

Ми не тільки вшановує-

мо Марію, але й кличемо 

Її на допомогу. Ісус спо-

нукав нас молитися до 

Марії й упованням на Її 

любов вірити в Бога. На 

хресті, звертаючись до 

Свого учня Йоана, Він 

об’явив Свою волю: «Ось 

Матір твоя!» А Матері 

сказав: «Жінко, ось син твій» (Йо. 

19:26). 

В утробі Марії із воплоченням 

Ісуса ми всі стали частиною тіла Ісу-

 У Католицькій Церкві Марія, Мати Ісуса, посідає виняткове місце. 
Мало того, що побожний народ протягом усіх століть із довірою молив-

ся про Її заступництво, але також і в офіційній Літургії Церкви Вона 
посіла неймовірно високе місце. Церква згадує Марію під час багатьох 
свят, урочистостей та днів пам’яті. 

У цьому посланні 

Богородиця запрошує нас 

до нового життя, 

яке Вона носила 

у Своєму Серці та у Своєму 

материнському лоні 
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ти себе тим, що будеш готовий відре-

ктися від усього, тобто пройти через 

Великий піст із усвідомленням того, 

що ти готовий, якщо потрібно, навіть 

померти, але не здатися. Тільки з та-

кою рішучістю можливо перемогти. 

«Ви, як природа, народитеся для 

нового життя в Божій любові», – каже 

нам Богоматір. Час Ве-

ликого посту частково 

співпадає з початком 

весни, коли природа 

пробуджується до но-

вого життя. Великий 

піст – це пробудження 

божественного коріння 

в нас. І як необхідно 

обрізати рослини, аби вони могли 

приносити плід, так само необхідно 

зрізати та очищати й наші серця, щоб 

вони могли розростатися. Будь-яке 

обрізання болить, але без цього немає 

плодів. 

Дозвольмо Богородиці повести 

нас до досвіду свободи й миру, який 

дарує нам Воскреслий Христос. 

зазнали переображення серця, неза-

лежно від нашого віку. 

Благодатний час посту воістину 

є полем битви. Під час посту ми пок-

ликані ввійти в пустелю так само, як 

Ісус, Яким керував Дух і Якого споку-

шав диявол. У пустелі ми не відразу 

зустрічаємося з Богом, з Божою поті-

хою, з преображенням, 

але стикаємося зі споку-

сами й випробуваннями. 

Як лукавий спокушає 

нас? Найбільше він споку-

шає нас земними блага-

ми, а це значить – тілом. 

Він говорить, що багатст-

во й слава цього світу, ті-

ло й майно дані та належать Йому. Те, 

від чого ми не можемо відректися, 

прив’язує нас до лукавого, і тому він 

має над нами владу. За все, чого за 

будь-яку ціну бажаєш досягти й чим 

бажаєш володіти тут, на землі, ти бу-

деш платити лукавому своєю душею. 

Якщо ти продав свою душу, то під 

час Великого посту нам надається мо-

жливість відкупити її. Відкупляєш же 

MОЛИТВА:  
Діво Маріє, Ти, Яка жила життям, таким подібним до нашого, 

навчи нас без страху відкривати своє серце Ісусові, аби ми могли 
зазнати божественної новизни, яку дає нам тільки Він. Вимоли нам 

таку свободу й чистоту серця, якою Ти володієш, тому що Ти – ласки повна. 
Ти – блаженна, оскільки вірила всьому, що сказав Тобі Господь, 

вимоли нам міцну віру, аби й ми могли день за днем 
дарувати своє життя Господеві, щоб ми могли жити 

як улюблені  та вдячні діти Бога. Амінь. 

о. Любо Куртович, OFM 

Благодатний час посту 

воістину є полем битви. 

Під час посту 

ми покликані ввійти 

в пустелю 

так само, як Ісус 
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 Комусь може здатися, що вже занадто пізно 

починати нове життя, а комусь, навпаки, що ще 

занадто рано. Комусь це може здаватися немож-

ливим або важким. Марія бачить наше  сум'яття 

й тому заспокоює нас: «Не важливо, скільки років 

маєте, відкрийте ваше серце Ісусові». 

  «Коли хтось не вродиться з висоти, не бачити 

йому Божого Царства», - сказав Ісус Никодиму. 

І Никодим був збентежений, тому запитав Ісуса: 

«Як може чоловік уродитись, коли вже старий? 

Чи спроможен же він увійти знову в утробу мате-

рі своєї та й народитись?» Він отримав відповідь, 

як і ми в сьогоднішньому посланні: необхідно 

просто повірити в Ісуса. 

 Один із найважливіших намірів, за які за-

кликає нас молитися Діва Марія, - це молитва за 

невіруючих, тобто за тих, хто ще не пізнав Божої 

любові. У Меджуѓор'ї 

ми є свідками того, 

що в Її присутності, 

під Її веденням ми 

дуже швидко пізнає-

мо Божу любов - і по-

чинається нове жит-

тя. Повірити всім се-

рцем ми можемо тіль-

ки тому, кого люби-

мо, чию любов ми пізнали. Приймемо Її материн-

ські поради в посланнях. І сьогодні Вона нагадує 

нам, що Вона все ще з нами, тому що Бог дозво-

ляє Їй це з любові до нас. 

 Зараз час благодаті. Таємниче й глибоке сьо-

годні, яке проживаємо разом з Ісусом, - це нове 

життя і мир нашого серця. 

 Усе починається з нашого рішення. Ми самі 

вирішуємо, кому відкриємося, як проживемо сьо-

годнішній день. Напередодні часу посту й почат-

 Той, хто вірить в Ісуса, має нове життя. А це - заклик до навернення. 

Марія невпинно закликає нас: відкрийте серце Ісусу. «Відкрийте ваші серця 

й дозвольте Ісусові народитися у вас, оскільки лише так, дорогі діти,  

ви самі зможете пережити своє нове народження та з Ісусом у своєму серці 

піти шляхом спасіння». 
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НАРОДИТИСЯ ДЛЯ НОВОГО ЖИТТЯ  

Повірити всім 
серцем ми можемо 
тільки тому, кого 

любимо, чию любов 
ми пізнали 
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Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje 

ку весни Діва Марія приводить нас до порівнян-

ня з природою, яка пробуджується: «Як природа, 

народитеся для нового життя в Божій любові та 

відкриєте ваше серце небу й небесним речам». 

 Відкриття себе для Ісуса починається в мо-

литві, у повній довірі й розмові з Ним. 

 «Відкрийтеся Богові та віддайте Йому всі 

свої труднощі й хрес-

ти, щоб Бог перемі-

нив усе на радість»; 

«Відкрийте Йому 

своє серце та пода-

руйте Йому все, що є 

в ньому: радощі, сму-

тки й хвороби. Нехай 

це буде часом благо-

даті для вас. Моліть-

ся, дітоньки, і нехай 

кожна мить нале-

жить Ісусові». Ми відкриваємося тому, кого люби-

мо й знаємо.  Тому одне з найважливіших пос-

лань Марії - щодня читати Святе Письмо. 

«Відкрийте ваші серця і читайте Святе Письмо, 

щоб через свідчення й ви були ближче до Бога». 

 Розмірковуючи над Божим Словом, ми кра-

ще пізнаємо Ісуса, завжди відкриваємо щось но-

ве, більше любимо Його, укріпляється наша віра 

в Нього. Він сказав нам: «Той, у кого мої заповіді 

і хто їх береже, той мене любить». Якщо в нас це 

не виходить, ми покликані відкритися для Ісуса у 

святій Сповіді. «Через святу Сповідь, дітоньки, 

відкрийте свої серця Богові й приготуйте свою 

душу, щоб Маленький Ісус міг знову народитися 

у вашому серці... »; 

  « В і д к р и й т е 

ваше серце Божо-

му милосердю в 

цьому часі Велико-

го посту. Небесний 

Отець хоче кожно-

го з вас визволити 

з рабства гріха. То-

му, дітоньки, використайте цей час і через зу-

стріч із Богом у сповіді залишіть гріх і вирішіть 

вибрати святість. Зробіть це з любові до Ісуса, 

Котрий Своєю Кров’ю всіх вас відкупив, щоб ви 

були щасливі й у мирі», - підбадьорює нас Марія. 

Розмірковуючи 
над Божим Словом, 
ми краще пізнаємо 

Ісуса, завжди 
відкриваємо 

щось нове 

Через зустріч 
із Богом у сповіді  

залишіть гріх 
і вирішіть 

вибрати святість 
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 Добрі діла, милосердя, щедрі та розкриті ру-

ки відкривають наше серце для Ісуса в ближніх. 

 Центром нашої віри є те, щоб відкритися для 

Ісуса в Євхаристії. У ній Сам Ісус скріплює нас 

Своїм Тілом і Кров'ю. 

 Постом і зреченням наші серця очищаються 

й більше відкрива-

ються для Ісуса, змі-

цнюється наша віра. 

«Сьогодні Я закли-

каю вас, щоб постом 

і молитвою ви приго-

тували шлях, яким 

Мій Син хоче прийти 

у ваші серця». 

 Молитва, піст, Святе Письмо, св. Сповідь, 

Євхаристія - головні послання Діви Марії, якими 

Вона веде нас до нового життя. Нове життя з Ма-

рією - це вічне життя з Ісусом. У Неї є тільки од-

на-єдина мета - привести нас до Нього. 

Центром нашої віри 
є те, щоб відкритися 

для Ісуса 
в Євхаристії 

МОЛИТВА:  

Небесний Отче, дякуємо Тобі 

за те, що все ще дозволяєш Марії 

приходити до нас. Дякуємо Тобі, 

що за допомогою Її явлінь і послань 

ми можемо пізнавати Твою любов 

до нас. Присвятивши й довіривши 

себе Її Серцю, ми просимо Тебе: 

зішли на нас Свого Духа, 

щоб Він допоміг нам відкрити серця 

для нового життя з Ісусом. 

Довіряємо Тобі тих, які ще не пізнали 

Твоєї любові й просимо Тебе: 

доторкнися до нас, переміни нас 

у цей благодатний час, щоб ми 

знову народилися для Неба 

та небесних речей. Амінь. 

Тереза Гажійова 
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«Дорогі діти! Сьогодні в особливий 
спосіб хочу закликати вас до навернення.  
Нехай від сьогодні почнеться нове життя  

у вашому серці…» (25.03.2011) 

НОВЕ ЖИТТЯ 

 «Ви є дорогоцінними, 

і Я вас закликаю, дітоньки,  
до святості й життя вічного. 

Тому будьте свідомі того,  
що це життя минуще. 

Я люблю вас і закликаю 
до нового життя  

навернення…» (25.05.2014) 

«Ви маєте 
велику 

благодать, 
що покликані 

до нового життя 
через послання, 
які вам даю...»  

(25.10.2018)  

«В цей благодатний час 
 усіх вас закликаю 
відкрити свої серця 
Божому милосердю, 
щоб через молитву, 
покаяння й рішення 

вибрати святість 
почали нове життя. 
Цей весняний час 

заохочує вас у ваших 
думках і серцях 
на нове життя, 

на обнову…» (25.03.2017) 

 «Моліться, дітоньки, сповідайтеся й почніть нове життя 
в благодаті. Вирішіть вибрати Бога - і Він поведе вас до святості,  

і хрест буде вам знаком перемоги й надії…» (25.03.2018) 
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Наша наступна молитовна 

зустріч відбудеться 

в суботу, , 02.03.2019. 

 

В цьому місяці  

будемо молитися 

 

 за досвідчення 

Божої любові, яка зцілює, 

лікує та звільняє 

від усякого зла 
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ХРЕСНА ДОРОГА 
В ДЕНЬ ПОСТУ 

серці, які заважають мені встати й пі-
ти за Тобою. Віддаю Тобі також тих, 
кого я звинувачував у своїх падіннях, і 
всі образи, що накипіли проти них у 
моєму серці. Вчини, Господи, аби си-
лою посту та молитви я зумів піднятися 
й піти за Тобою. 
 Віддаю цей піст і молитву також 
за тих, хто оступився через те, що я не 
був стійким, і чиє падіння я спричинив 
своєю недобротою та гріхами. Даруй їм 
милість піднятися, пробачити мені, у 
мирі та єднанні носити тягарі одне од-
ного, підніматися, якщо впали, і продо-
вжувати свій шлях разом із Тобою. 
  
(Віддай Господеві свою ситуацію, свої 
падіння, тих, через кого Ти оступився і 
хто спричинив твої падіння, але - з вдя-
чністю - і тих, хто допомагав тобі під-
нятися й кому допоміг піднятися ти!) 

 
 Отче наш… Радуйся, Маріє…  

Слава Отцю… 
- Змилуйся над нами, Господи! 

- Змилуйся над нами! 
 

Як горювала й страждала 
Благочестива Мати, бачачи 

Муки Сина милого. 
Свята Мати, почуй мене, 
У серце впиши мені рани 

Спасителя Ісуса. 
 
 

ТРЕТЯ СТАЦІЯ: 

Ісусе, Ти перший раз падаєш 

під тягарем хреста 

- Поклоняємося Тобі, Христе, 
і благословимо Тебе! 

- Бо Ти Своїм святим хрестом  

 Дякую Тобі, Ісусе, бо знаю, що Ти 
прийняв хрест добровільно і з любов’ю, 
але фізично Ти вже так знесилився, що 
впав під його тягарем. Ти не ожорсто-
чився на тих, хто поклав його на Твої 
плечі, не нарікав через падіння, але й 
цю хвилину з любов’ю віддав за нас: 
щоб ми могли вставати, коли впадемо, 
не залишалися під хрестами, якщо во-
ни придавляють нас до землі, і не осу-
джували тих, хто радіє нашому падін-
ню. Дякуємо Тобі. 
 У цей день посту та молитви да-
руй мені милість усвідомлювати свої 
падіння й те, як я поводжуся під час 
них.  
 Даруй мені ласку зрозуміти, що 
так часто й легко я оступався тому, що 
молився й постив недостатньо, а тому 
залишався без внутрішньої сили, і сьо-
годні дай зважитися знову вибрати 
піст і молитву. 
Віддаю Тобі всі ситуації, у яких я не 
зміг утриматися, гублячи любов, віру, 
мир, терпіння, доброту, милосердя; а 
також усі наслідки тих падінь у моїм 
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ЧЕТВЕРТА СТАЦІЯ: 

Ісусе, Ти зустрічаєш Свою святу Матір 

- Поклоняємося Тобі, Христе, і благословимо Тебе! 

- Бо Ти Своїм святим хрестом врятував увесь світ! 

Ісус і Марія, Син і Матір, ви зустрілися на 
хресній дорозі. Ваші чисті, добрі й лагідні серця, не 

заплямовані ніколи ні злом, ні гріхом, ні гординею, 
ні егоїзмом, ще більше були очищені мукою та стра-

жданням. Зустріч, сповнена любові, надії, віри, ро-
зуміння, співчуття. Зустріч, якою не закінчилася 
хресна дорога, якою не скасований смертний ви-

рок, стала все ж зустріччю потіхи, підбадьорення, 
віддання себе волі Отця знову і готовністю здійсни-

ти Отчу волю цілковито. Дякую Тобі, Ісусе, за зу-
стріч із Марією! Дякую Тобі Маріє, за зустріч з 

Ісусом! 
Цього дня посту й молитви я задумуюся над 

своїми зустрічами в сімейному колі — з батьками, 

братами, сестрами, дітьми, чоловіком, жінкою, на-
реченою, свекрухою й рештою близьких. Дякую То-

бі за всі теплі й добрі зустрічі, але віддаю Тобі та-
кож і ті, коли інші люди ставали мені тягарем і ко-

ли я ставав тягарем для інших. Віддаю цей піст і 
молитву за зцілення ран, які виникли через нашу 
гординю, егоцентричність, нетерпеливість, непро-

щення, браку любові й відкритості одне на одного. 
 Нехай через піст і молитву наші серця роблять-

ся більш здатними на любов та прощення, милосер-
дя та розуміння, послушність та повагу. Віддаю цей 

піст і молитву також за всіх, чиї серця поглинуті 
матеріальним, поневолені алкоголем, наркотиками, 
невірністю та непослушністю. Нехай увійде у всі 

сім’ї мир. 
 

(Віддай зараз Господеві в тиші своїх батьків 
та інших членів сім’ї; дякуй, молися, прощай і про-
си сили для прощення!)  

  
Отче наш… Радуйся, Маріє… Слава Отцю… 

- Помилуй нас, Господи! 
- Помилуй нас! 

  
Як горювала й страждала 

Благочестива Мати, бачачи 
Муки Сина милого. 

 
Свята Мати, почуй мене, 
У серце впиши мені рани 

Спасителя Ісуса. 
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 З удячністю, Ісусе, Ти передав 

Свій хрест Симонові, і той поніс його 

якийсь час. Яке полегшення, коли 

знайдеться хтось, готовий допомогти, 

узяти на себе хреста! Ти прийшов, 

щоб усім допомогти, але зараз прий-

маєш допомогу від Симона. Дякую 

Тобі, Ісусе! Дякую тобі, Симоне, за до-

бре діло, вчинене для мого Спасителя! 

Сьогодні, Ісусе, віддаю Тобі цей піст і 

молитву, аби Ти очистив моє серце 

від егоїзму, гордині, жадібності, ску-

пості й усього, що стримує мене від 

готовності носити хрести інших, а та-

кож від того, що не дає мені дозволи-

ти іншим допомогти мені. 

 Зціли рани в серцях тих, хто че-

кав від мене помочі, а я не звернув 

на них уваги, тому що був зайнятий 

собою, матеріальним, погонею за за-

доволеннями й легким життям, без 

наміру жертвувати собою. Прошу й 

пощу за те, щоб заможні підтримува-

ли бідних, здорові допомагали хво-

рим, аби молодь приймала пристарі-

лих. Постом і молитвою очисти моє 

серце й серця всіх людей, щоб вони 

робилися чуйнішими до потреб інших 

П’ЯТА СТАЦІЯ:  

Ісусе, Симон Киринейський 

допомогає Тобі нести хрест 

- Поклоняємося Тобі, Христе, і благословимо Тебе! 
- Бо Ти Своїм святим хрестом врятував увесь світ! 
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дістю й миром, любов’ю та надією; 
щоб на моєму обличчі можна було 

впізнати Твій лик, у моїх словах — 
Твої Слова, у моєму спокої — Твій 

мир. Силою посту й молитви нехай 
розгладяться на моєму обличчі змор-
шки, що зібралися через те, що серце 

моє невільне й виразом лиця я давав 
вихід образам, гніву, злості, напру-

женню й роздратованості, агресії та 
незадоволенню, ненаситності й праг-

ненням лише до задоволень. Силою 
посту й молитви нехай увійдуть у ко-
жне серце ясність і спокій, любов і 

милосердя, і всіх досягне мир. 
Віддаю сьогоднішній піст і мо-

литву за всіх, хто лихословить інших 
та хулить Бога, щоб Ти наповнив їхнє 

серце словом лагідності й незлостиво-
сті, молитвою та подякою Тобі. 

Віддаю Тобі піст і молитву за 

ласку добрих сповідей, щоб кожна зу-
стріч у сповіді виявлялася зустріччю з 

Тобою, у якій я й усі каянники про-
світяться новим світлом, що походить 

від Тебе. Прошу Тебе й про священи-
ків, які приймають сповіді, аби вони 
були простягнутими руками Твого 

милосердя! 
(У тиші передай Господеві все, 

чим ти зранив або, можливо, і зараз 
раниш себе, а також усіх, хто своїми 
діями принижує образ інших людей, 
забуваючи, що вони водночас — і лик 
Ісуса!)  

 

 Отче наш… Радуйся, Маріє…  

Слава Отцю… 

- Помилуй нас, Господи! 

- Помилуй нас! 

  

За гріхи свого роду 

Бачила Вона Ісуса, 

На муки під батоги поставленого, 

 

Свята Мати, почуй мене. 

У серце впиши мені рани 

Спасителя Ісуса. 

 

  

ШОСТА СТАЦІЯ: 
Ісусе, Вероніка простягає Тобі хустку 

й обтирає Твоє обличчя 
 - Поклоняємося Тобі, Христе, 

і благословимо Тебе! 
- Бо Ти Своїм святим хрестом 

врятував увесь світ! 

Твоє обличчя було закривавлене 
й обпльоване. Люди спотворили Твій 

Божественний лик і поглумилися над 
Тобою, давши поневолити себе влас-

ному злу й гріху. Лише Вероніка зва-
жилася подолати всілякий страх та 
обережність й обтерла Тобі лице. На 

знак удячності Ти залишив їй образ 
Свого лику на хустині. Дякую Тобі, 

Ісусе. 
Віддаю Тобі сьогодні цей піст і 

молитву, Ісусе, щоб Ти очистив мене 
від усякого гріха й шкідливої залеж-
ності, аби моє обличчя просвітліло ра-

та зважувалися допомогти. Будь бла-

гословенний у всіх, хто допомагав ме-

ні досі й кому допоміг і я. 

 (Віддай Господеві в тиші всіх, про 

кого знаєш зараз, що вони залишили-

ся зраненими через те, що ти не був 

готовий їм допомогти. Прийми конк-

ретне рішення й проси про те, щоб 

зуміти його виконати!) 

Отче наш… Радуйся, Маріє…  

Слава Отцю… 

- Помилуй нас, Господи! 

- Помилуй нас! 

  

Хто з людей не заплакав би, 

Матір Христа побачивши 

У таких муках? 

 

Свята Мати, почуй мене, 

У серце впиши мені рани 

Спасителя Ісуса. 
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тю піднятися й слідувати за Тобою, 
своїм Господом. 

 
Особливо віддаю Тобі цей день 

посту й молитви за всіх, хто ризикує 
сьогодні у відчаї та труднощах зроби-
ти вибір проти зачатого життя й пе-

реживає спокусу вбити його. Силою 
посту й молитви даруй їм світло віри, 

аби вони зуміли полюбити ще не на-
роджене життя й зробили вибір на 

його користь. А всім, хто здійснив 
злочин проти ще не народженого 
життя, силою посту й молитви даруй 

милість покаяння, навернення й лас-
ку служити з цього моменту життю. 

Тому віддаю Тобі цей день посту та 
молитви й за майбутніх матерів, за 

батьків ще не народжених дітей, їхні 
сім’ї, лікарів і тих, хто консультує ва-
гітних у їхніх труднощах, аби вони 

шанували життя й берегли його. 
(Віддай Господеві свою особисту 

ситуацію й усіх тих, про кого знаєш, 
що їхні сили вичерпуються чи вони 

вбили невинне дитя, і молися за них!)   
 

 Отче наш… Радуйся, Маріє…  

Слава Отцю… 

- Помилуй нас, Господи! 

- Помилуй нас! 

  

Бачила Сина милого, 

Якого вмирати залишили, 

Який спускав дух. 

 

Свята Мати, почуй мене, 

У серце впиши мені рани 

Спасителя Ісуса. 

 

 

Чью душу стенающую, 

СЬОМА СТАЦІЯ:  

Ісусе, Ти вдруге падаєш 

під тягарем хреста 

- Поклоняємося Тобі, Христе, 
і благословимо Тебе! 

-  Бо Ти Своїм святим хрестом 
врятував увесь світ! 

Друге падіння виявилося тяж-
чим за перше. Фізичні сили Твої виче-

рпуються. Ти знесилений. Тяжче було 
і встати на ноги та нести хрест далі. 

Ти піднявся лише силою Своєї волі й 
любові, які спонукали Тебе віддати 
Себе в жертву як агнця Божого, 

як слугу Божого, що ранами й синця-
ми Своїми зцілює й спасає нас. 

Дякую Тобі. 
Цього дня посту й молитви від-

даю Тобі всі свої слабкості й падіння, 
щоб Ти простив мені, якщо я не ви-
стою знову й виявлюся невірний обі-

цянкам, щоб я не падав більше; усю 
свою тілесну, душевну й духовну не-

міч. Даруй мені сили піднятися й слі-
дувати за Тобою. 

Віддаю Тобі всіх, хто знову не 
втримався й утратив віру, любов, на-
дію, довіру й волю підніматися. Си-

лою посту й молитви допоможи їм із 
відкритим серцем прийняти Твою до-

помогу та з новими силами й рішучіс-
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 Артур: Велику роль очищення в 
моєму житті відіграв період, коли я 

прожив один місяць у Меджуґор’ї, у 
спільноті «Світло Марії». У цей період 

Бог допустив у моїм житті якусь пус-
тоту й душевний біль. Саме цей духов-
ний стан допоміг мені більше наблизи-

тися до Богородиці та Ісуса. Пам’я-
таю, як я піднімався на гори Кріже-

вац і Подбрдо, посвячував усе, що бо-
лить, Найсвятішому Серцю Ісуса й Не-

порочному Серцю Марії. Пам’ятаю, 
що часто відвідував могилу отця Слав-
ка Барбарича – він став моїм духов-

ним другом. Відтак, невдовзі після 
Меджуґор’я, зі своїми родичами й 

майбутньою дружиною вирушив на 
реколекції тиші, посту й молитви в 

Україні, і це було великим для нас під-
кріпленням. Після всього цього очи-
щення я відчув багато прекрасного. 

Насправді аж до самого вінчання я 
боявся: чи витримаю я труднощі под-

ружнього життя, чи не втрачу чогось 
більшого в Бога, якщо виберу подруж-

нє життя? Зараз я можу сказати, що є 
щасливим. Моя дружина, мої сини – 
це великий дар і потіха для мене. Як-

що до одруження я відчував якусь ту-
гу, то зараз тільки духовне наповнен-

ня. Збулися слова з Біблії, які колись 
запали в мою душу: «Жінка твоя, не-

наче лоза плодовита, у середині дому 
твого. Діти твої, мов парості оливки, 

Слава Ісусу та Марії!  

Ми молода сім’я з Латвії, 

з міста Даугавпілс. І хочемо 

засвідчити вам, дорогі чита-

чі, брати й сестри у Христі, 

що сімейне життя з Богом 

стало для нас великою 

милістю й радістю. 

Знаєте, наша сім’я не є  

якимось прикладом 

християнського шлюбу 

для інших. У кожному з нас 

є свої недоліки, труднощі 

й проблеми, які треба 

долати. І Богородиця нам 

у цьому дуже допомагає. 

Ми дякуємо Господеві 

за всі дари, які отримали 

через паломництво 

в Меджуґор’ї. 

Ще до одруження Господь 

готував нас до сімейного 

життя, поступово очищуючи 

й укріплюючи у вірі. 
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навколо столу твого…» (Пс. 127:3). 
 Інга: Для мене період нашого 

знайомства з Артуром був тим часом, 
коли моя віра перейшла з традиції в 
життя з живим Ісусом, Який не тільки 

в храмі, але й у нашому серці, у на-
шому житті, щомиті. Завдяки сім’ї 

мого майбутнього подруга й молодіж-
ній молитовній групі нашої парафії я 

дізналася про Меджуґор’є та стала все 
більше дізнаватися про любов Бога. 
Через спільну молитву Розарію, спіль-

ні Адорації, паломництва в Аглону 
(місце паломництва в Латвії) та Ме-

джуґор’є і просто повсякденне спілку-
вання я зрозуміла й відчула на собі, 

що життя з Богом і Богородицею – це 
не завжди просто, але це прекрасно.  
 

 

 Я досі дякую Богові за те, що Він 
повів мене цією дорогою, й особливо 

за дар, який Він для мене приготував 
– мого чоловіка. Велику роль у підго-

товці до спільного життя відіграла на-
ша спільна молитва. Ми зустрічалися 
чотири роки і щодня молилися разом 

хоча б одну таємницю Розарію, і на-
віть якщо були в різних містах, то ро-

били це по телефону. 
 Шість років назад через руки на-

стоятеля нашої парафії Ісус благосло-
вив нас на подружнє життя. У день 
нашого вінчання, поклавши руки на 

розп’яття, ми дали обіцянку, що в ра-
дості й у горі будемо разом. Але най-

головнішим у цій обіцянці було те, що 
в центрі нашої сім’ї завжди буде наш 

люблячий і милосердний Бог. А Гос-
подь не примушує довго чекати, тіль-

ки прийдіть до Нього з відкритими 
руками й серцем – і Він обдарує вас 
Своєю радістю й любов’ю, тільки 

прийміть. Так було й у нас. За ці 
шість років Господь обдарував нас 

стількома ласками, яких просто не 
злічити, але наш найбільший скарб – 

це три наші сини (Адріан, Еміль та 
Даміан), яких Господь з такою ніжніс-
тю й любов’ю вклав у наші руки, дові-

рив нам їхні тендітні душі. А ми на 
подяку Богові за таку довіру в мо-

мент їхнього Хрещення обіцяли вихо-
вувати їх у любові й християнській 

вірі. Проте ми розуміємо, що в сучас-
ному світі, який пропонує нам стільки 
всього непотрібного, дуже важко 

встояти, не заплутатися й залишатися 
прикладом правдивої віри для своїх 

дітей. Та й тут Господь не залишає 
нас у темряві й приходить до нас на 

допомогу – посилає нам Свою Матір. 
Як би ти не помилявся, як би ти не 
падав, слухай Богородицю й живи за 

Її посланнями – і все наладнається, 
адже Вона веде нас тільки в одному 

напрямі – до Свого Сина.  
 

 
 Ми в нашій сім’ї намагаємося 

жити за посланнями Божої Матері, 
особливо виконуючи п’ять найважли-
віших Її прохань – це молитва Роза-

рію, читання слова Божого, піст на 
хлібі й воді в середу та п’ятницю (це 

ми здійснюємо по можливості, якщо 
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не можемо на хлібі й воді, то відмов-
ляємося хоча б від чогось малого), 

сповідь, часте відвідування Святої 
Меси й прийняття Святого Причастя, 
а також молитва перед Святими Да-

рами. 
 У нашому сімейному житті дуже 

важлива спільна молитва. Щоб не за-
грузнути в рутині турбот і суєти, ду-

ша потребує невеликої зупинки й ти-
ші, де ми черпаємо сили й просимо 
прощення в Господа за наші помил-

ки. Як каже Богородиця, найперша 
молитовна група – це ваша сім’я, то-

му щодня ми разом молимося молит-
ву Розарію й посвячуємо себе Найсвя-

тішому Серцю Ісуса й Непорочному 
Серцю Марії.  
 

 

 Раз на тиждень ми збираємося з 
молитовною групою нашої парафії, а 

першої суботи місяця збираємося ве-
ликою групою паломників. Для онов-
лення віри й глибокого укріплення 

для нас також важливі меджуґорські 
зустрічі, які проходять у нас у Латвії 

й у Литві. 
 І, звичайно, головною подією ро-

ку, якої з нетерпінням чекаємо ми і 
чекають наші діти, є паломництво до 
Меджуґор’я. Це такий благодатний 

час, коли, незважаючи на фізичні 
труднощі, ти усвідомлюєш, що найва-

жливіше – це твоя душа, це твої сто-
сунки з Богом та з ближніми. Знахо-

дячись у Меджуґор’ї, ти напрочуд чіт-
ко бачиш, над чим тобі потрібно пра-
цювати, що тобі треба в собі міняти, 

перед ким потрібно вибачитися, із 
ким потрібно помиритися, і ще раз 

усвідомлюєш те, як же важливо жити 
за посланнями Богородиці, жити не з 

примусу, але проживати їх усією гли-
биною свого серця. Особливо хочеть-
ся звернути увагу на те, як благотвор-

но паломництво в Меджуґор’є впли-
ває на дітей – вони просто оживають, 

пропадають страхи, вони без проблем 
починають спілкуватися з дітьми з 

інших країн. Складається враження, 
що вони відчувають особливий захист 
Божої Матері.  

 Наш старший син Адріан, якому 
п’ять років, був у Меджуґор’ї вже 

п’ять разів. І минулого літа він дуже 
перейнявся стаціями Хресної дороги, 

які розташовані навколо статуї воск-
реслого Ісуса, він водив туди всіх по 
черзі, запам’ятав назви всіх стацій і 

завжди молився біля стації, де Ісус 
помирає. Варто також зазначити, що 

його улюбленою молитвою є коронка 
до Божого Милосердя.  У Меджуґор’ї 

Господь через заступництво Богоро-
диці в особливий спосіб доторкається 
до наших сердець, які відкриті на Йо-

го любов, навіть до найменших.  
 Дуже радимо всім вам: приводіть 

туди своїх дітей, покажіть їм це міс-
це, де головною мовою спілкування є 

любов. Коли повертаєшся звідтіль, хо-
четься все робити з любов’ю до ін-
ших, усі свої обов’язки, навіть мале-

нькі, хочеться виконувати з великою 
відповідальністю й любов’ю заради 

Ісуса. 
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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 організаторів 
паломництв та керівників молитовних груп  

 

29.05. – 1.06.2019  7-і Міжнародні дні духовної віднови 

  присвячені захисту 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  

 

 

 

Офіційний інформаційний центр Меджуґор’я в  Україні, 

+38 097 6795 222, +38 050 6795 222 

е-mail: info@medjugorje.com.ua 
 

 

     Більш детальну інформацію 

Ви зможете знайти 

на наших веб-сторінках: 

www.svetlomariino.com  

www.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, с та р а -
тися обновляти жит- тя віри 
в наших 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 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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Сайты о Меджугорье:

СЛОВАЦКИЙ: 

www.medjugorje.sk 
 

ЧЕШСКИЙ: 

 www.medjugorje.cz 

 
РУССКИЙ:  

www.medjugorje.ru 

 
УКРАИНСКИЙ: 

www.medjugorje.com.ua  

ЛАТВИЙСКИЙ: 

www.medjugorje.lv 
 

ЛИТОВСКИЙ: 

www.medjugorje.lt 

 
АНГЛИЙСКИЙ: 

www.medjugorje.net 

 
НЕМЕЦКИЙ: 

www.medjugorje.de 

Если вы хотите оказать финансовую поддержку миссии                

“Свет Марии”, можете внести свой вклад на  

номер счёта:  33 2025 6607; код банка: 3100; 

название банка: Volksbank Slovensko, a. s.;  

IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX 

В соответствии с постановлением, изданным Папой Урбаном VIII и провозглашением II Ватиканского собора, 
редакция газеты  заявляет, что не имеет умысла опережать официальное решение Церкви о сверхъестественном 
характере событий и посланий, о которых говорится на этих страницах. Это право принадлежит компетенции и 
авторитету Церкви, которой редакция полностью подчиняется. Такие слова как "явления, чудеса, послания" 
и подобные выражения записаны со слов людей. 

Уважаемые читатели газеты «Свет Марии»! Распространение этой газеты без исправлений разрешается и 
приветствуется. При копировании отдельных частей и их использовании в ином контексте необходимо спрашивать 
частное разрешение в редакции газеты. Свяжитесь с нами по адресу: gospa3@gmail.com. 

Веб-страничка  

молитвенной группы «Свет Марии» 

 

Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 

 tel. mob:   + 387 63 682 620 
gospa3@gmail.com 

 
 
 

Marta Uchalová 
моб: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 

 
 

Людмила Василиади 
моб. +79 63 965 1038 

vas-l@mail.ru  
 
 

Информационный центр 
Меджугорья на Украине 

моб. +380-96-86-54-514 
info@medjugorje.com.ua  

 
 

Danute Totoraytite 
tel: +370 611 94971  

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  

 

Марина Ейсмонт 

моб. + 375 293174163 

marina_eysm@mail.ru  

 
 

 Владимир  Надкреничный  

v.nadkrenicinii@gmail.com.  
 

 

 
CM 

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! 
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Інтернет-сторінки про Меджуґор’є:

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 

 
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 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» 

 

http://www.svetlomariino.com/
mailto:marta@maria.sk
mailto:vas-l@mail.ru
mailto:mirija3@gmail.com
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:bernadetster%40gmail%2ecom
mailto:franciska.strode@inbox.lv
mailto:marta@maria.sk
mailto:mirija3@gmail.com
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:bernadetster%40gmail%2ecom
mailto:franciska.strode@inbox.lv
http://www.svetlomariino.com/

