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ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ,  

від 25 березня 2017 року,                                                                                       

через візіонерку Марію Павлович – Лунетті 

 "Дорогі діти! У цей благодатний час усіх вас закликаю 

відкрити свої серця Божому милосердю, щоб через молитву, 

покаяння і рішення вибрати святість почали нове життя. 

Цей весняний час заохочує вас у ваших думках і серцях на 

нове життя, на обнову. Тому, діточки, я з вами, щоб вам 

допомогти рішуче сказати ТАК Богові й Божим заповідям. Ви 

не самі, я з вами з милості, яку Всевишній дає для вас і 

вашого покоління. Дякую вам, що відповіли на мій заклик." 

Фото: архів СМ  
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Пресвята Діва Марія продовжує 

шлях зі Своїми дітьми в цей 
благодатний час Великого посту, що 

дарований нам для того, щоб знову 
оновити своє життя. Якщо ми 

подивимося довкола, то побачимо, що 
все оновлюється і потребує обнови. 

Навесні знову оновлюється природа, 
пробуджується від зимового сну та 

починає зеленіти й розцвітати. 

Подібним чином потребують постійної 
обнови й наші стосунки з людьми. Що 

в і д б у в а є т ь с я  з  д р у ж б о ю  ч и 
подружньою любов’ю, якщо вони не 

оновлюються й не підживлюються? 
Вони вичахають та в’януть. Те ж саме 

й щодо нашого відношення до Бога. 
Віра – це живий зв’язок із Ним. Щоб 

віра залишалася по-

справжньому живою й 
плідною, цей зв’язок 

необхідно оновлювати, 
підживлювати й берегти. 

Тому нам і даровано цей 
час Великого посту, коли 

Небесна Мати Марія 
знову кличе й надихає 
нас. 

 Усе, про що говорить 
Діва Марія, – це шлях тих, 

хто прийшов до святості. 
Покаяння, молитва й 

тверде вольове рішення 
надійно ведуть нас до 

нового життя в Бозі. Тому 
Великий піст – це час, 

даний нам як дар. Це час 
боротьби й зустрічі віч-на
-віч зі злом і гріхом. Піст, 

покаяння і відречення  – 
необхідні умови для того, 

щоб прийняли Божу 
ласку. Наше відречення 

подібне до посудини, у 
яку Бог виливає Свою 

благодать. Свята Мати 

Тереза з Калькутти каже: 
« П о т р і б н о  с т а т и 

порожніми, щоб Бог міг 
нас наповнити». 

 П о к а я н н я  і 
відречення  – це наша 

частина праці у вірі. Як 
каже св. Августин, хоча 

Бог сотворив нас без нас, 

 

 

 

 

...Усе, про що говорить                                          
Діва Марія, – це шлях тих,                          
хто прийшов до святості... 

ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ,                                                                      

ПОКАЯННЯ І ВИБІР СВЯТОСТІ РОЗПОЧНІТЬ                    

НОВЕ ЖИТТЯ 

Фото: centrummedjugorje.pl 
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Він не спасе нас без нас. Протягом 

Ве ли к ог о  п о сту  ми  в ч и мо ся 
відрікатися й здійснювати покаяння 

так, ніби спасіння залежить тільки від 
нас, і молитися при цьому так, ніби 

спасіння і все решта залежать тільки 
від Бога.  Святі  ц і  крайнощі 

поєднували. 
Святий Павло каже, що 

ми вже спасенні, ми 

померли для гріха, ми – 
нові творіння. І відразу 

після цього зауважує, що потрібно зі 
страхом і трепетом працювати над 

спасінням, що бунтівну натуру треба 

приборкувати, що з тілом потрібно 

боротися силою духа. 
Покаяння завжди пов’язане з 

відреченням від чогось. А відречення 

означає – не завжди взяти те, що нам 
подобається, полишити те, що нам 

спричинює зло, не робимо шкоди 
іншому, не допускаємо, аби кожне 

бажання тіла задовольнялося, не 
шукаємо собі всілякої вигоди. 

Відріктися означає ставати вільним. 

Так,  футбол і стов і  доводиться 

с т р и м у в а т и с я  в і д 
недисциплінованості в режимі сну та 

вживанні міцних напоїв, а також від 
бездільства. Усе це – умови успішної 

гри. 
Молитися і не каятися, не 

відрікатися – все одно, що зупинятися 
на півдорозі. Це ніби гребти в човні, 

прив’язаному до берега. Ми не 

рушимо доти, поки не відв’яжемо 

човна. 
Ми живемо в той благодатний 

час, коли Бог закликає до нового 

кроку, до більш глибоких стосунків із 
Ним. Богородиця нас знову закликає 

до молитви, до читання Святого 
Письма, до участі у Святій Месі, до 

прощення й примирення. Її заклик – 
це заклик до Божої радості, до 

Воскресіння.   

 Молитва: 
 

 Пресвята Діво Маріє, звертаюся до Тебе й у Твої материнські руки ввіряю 
всі свої рішення й життєві плани. Ти, що вміла підкорити Свою волю Божій 

волі, навчи мене щодня з довірою віддавати себе Божій волі. Через Твоє 
заступництво хочу відкритися діянню Святого Духа, який кличе мене до 

святості і нового життя. О Маріє, Ти пережила повноту Божої благодаті й 
благословення, випроси всім, хто прибігає до Тебе з упованням, сподобитися 
цього досвіду Божої близькості й любові, яка оновлює, зцілює зламані серця і 

повертає уповання туди, де відчай та безнадія. Амінь. 
(М.М) 

  
...Ми живемо в той благодатний час, 

коли Бог закликає до нового кроку, до 
більш глибоких стосунків із Ним... 

 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 
 

в суботу, 01.04.2017. 
 

  В цьому місяці будемо молитися 
 

за звільнення і зцілення сердець, обтяжених 
гріхом, залежностями і пристрастями. 



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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наслідок. Ми не зможемо усунути 
наслідку, якщо не усунемо причини. Всі 
проблеми, які нас турбують, - це брак 
любові. Якщо немає любові, то всі двері 
відкриті злу і гріху. Всі війни, конфлікти 
в сім'ях, між людьми, неправда, 
вбивства, аборти, все - наслідок 
недостатньої любові до життя і до Того, 
Хто дарує життя – Творця всього. Це 
означає, що найбільшим гріхом є брак 
любові. Наприклад, ненависть не є 
настільки небезпечна, як недостатність 
любові. Бо в певний момент ненависть 
може перемогти любов. Але якщо у нас є 

любов, вона може 

очистити нас і 
зцілити. І все стане на 
свої місця». 
 Відкритися для 
любові і милосердя 
можна тоді, коли ми 

самі відчуємо її. Ми відкриваємо серце 
тому, кому віримо, кого любимо. Ніхто 
не може любити нас так, як Господь. 
Марія допомагає нам із Ним зустрітися. І 
це відбувається в близькості з Марією. 
Вона там, де ми Її шукаємо, де згадуємо 
про Неї. Вона відразу готова допомогти 
так, як це нам постійно обіцяє. Вона 

допомагає нам, веде нас.  
Як й Ісус, через образи, які Вона 

бере у природи, Богородиця вчить нас 
вслухатися в послання, які посилає нам 
Небо. Ми можемо багато чому навчитися 
у природи, бо в ній ховаються скарби 
мудрості. 

«Цей весняний час заохочує вас у 
ваших думках і серцях на нове життя, 
на обнову». «Бог хоче спасти вас і тому 
дає вам послання через людей, природу і 
безліч інших речей, які допоможуть вам 
зрозуміти, що маєте змінити напрямок 
свого життя». «Сьогодні всіх вас 
закликаю пробудити любов у своїх 
серцях». «Йдіть на природу і дивіться, як 
природа прокидається, - це допоможе 
вам відкрити ваші серця для любові Бога
-Творця». «Сьогодні Я закликаю вас піти 
на природу, щоб там зустріти Бога-
Творця. Діточки, сьогодні вас закликаю 
дякувати Богові за все, що Він вам дає. У 
цій подяці ви відкриєте Всевишнього і те 
добро, що оточує вас». 

«І сьогодні Я закликаю вас у фарбах 
природи славити Бога -Творця. 
Промовляє до вас і через найменшу 

Меджуґор'є називають сповідальнею 
світу, країною чудес і місцем початку 
нового життя. Поруч із Марією 
воскресають до нового життя і найбільші 
грішники та переймаються навіть ті, хто 
думає, що з ними все в порядку. Ми 
стільки разів чуємо: «Тут я почав бачити 
речі по-іншому, тут я знайшов втрачене, 
тут я почав нове життя». Як недавно 
свідчив один паломник: «Тут я вперше 
дуже глибоко відчув Божу любов і 
милосердя. В один момент Бог воскресив 
всі мертві місця мого серця. З того дня в 
мені почався процес навернення». 

Поруч із Марією ми просто 
починаємо бачити серцем. А це означає 
покаяння і набуття погляду любові. Її 
ненасильна, любляча присутність 
приводить нас до святої Сповіді - до 
першого і потім, як правило, наступного 
кроку на шляху до святості. Завжди 
залишається в силі одне з перших 

послань Богородиці: «Я - не важлива, 
важливий Мій Син. Я веду вас до Нього». 
Нове життя з Ним починається саме в 
святій Сповіді, в щирому каятті та 
вирішенні жити в святості. А це означає 
- зростати в любові. У школі Марії 
відкрити серце Божому милосердю - 
означає залишити гріх у святій Сповіді. 

Таку просту і цілком конкретну 
правду ми часто зустрічаємо в Її 

посланнях. «У цей період посту відкрийте 
своє серце Божому милосердю. Небесний 
Отець хоче позбавити від рабства гріха 
кожного з вас. Тому використовуйте цей 
час, і через зустріч із Богом на сповіді 
залиште гріх і вирішіть вибрати 
святість; розпочніть бій проти гріха, 
ідіть на сповідь і виберіть святість».  

Отець Славко каже в книзі «Дай 
мені своє поранене серце»: «Часто мене 
турбувало питання: який найбільший 
гріх? Я питав людей, шукав відповіді у 
Святому Письмі. У різний час я знаходив 
різні відповіді. Мені здається, що я 
знайшов відповідь! Учинки темряви - це 
тільки наслідок, але причина завжди є 
набагато тяжча і небезпечніша, як 

 

НОВЕ ЖИТТЯ 

 

 

...Поруч із Марією ми просто починаємо 
бачити серцем. А це означає покаяння                     

і набуття погляду любові... 
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насіння, потім паросток, квітка і плід. 
Щоб квітка могла жити, важливо 
виставити її на сонці. Божа любов, як 
сонце, світить і на добрих, і на злих. Те ж 
відбувається і в духовному зростанні. Для 
того, щоб ми могли жити і рости, 
необхідно відкриватися сонцю Божого 
милосердя. 

«Тому, діточки, я з вами, щоб вам 
допомогти рішуче сказати ТАК Богові й 
Божим заповідям. Ви не самі, я з вами з 
милості, яку Всевишній дає для вас і 
вашого покоління», - продовжує в 
посланні Богородиця. 

Чи не є це випадковістю, що саме у 
свято Благовіщення Діви Марії, коли ми 
святкуємо Її «Так», сказане Богу, Вона і 
нас закликає з рішучістю сказати «ТАК» 
Богові та Його заповідям? Зі Святого 
Письма ми знаємо, що найголовніша 
заповідь - це любити Бога понад усе, а 
ближнього - як самого себе. Молімося з 
Марією про дар Божої любові. Коли у нас 
є любов - у нас є все. 

квітку про свою красу і глибину любові, 
якою створив вас. Діточки, нехай 
молитва поллється з вашого серця, 
немов свіжа вода з джерела. Нехай 
пшеничні поля говорять вам про 
Милосердя Боже до кожного творіння. 
Тому обновіть молитву подяки за все, що 
вам дає». 

Як мудро розташований час посту, 
він збігається з весною - часом 

пробудження природи. Мертва природа 
оживає, починається нове життя. Дерева, 
земля, поля, трава - вся природа 
пробуджується до життя. І ми знову 
чуємо заклик Церкви: «Сплячий, вставай, 
і воскресни із мертвих, і Христос 
освітлить тебе!» (Еф 5:14). І наша 
Небесна Мати не може мовчати в 
радісному очікуванні нового життя, 
Великодньої перемоги... 

Природа є природно відкрита дії 
Свого Творця! Досить поспостерігати за 
сонцем, яке своїм теплом і світлом 
закликає рослини до росту. Спочатку 

«Сплячий, вставай, і воскресни із мертвих, і Христос 
освітлить тебе!» (Еф 5:14). 

 Молитва: 
 

 Маріє, дякуємо Тобі, що знову повторюєш нам: «Я з вами, ви не самі». Разом із 
Тобою ми хочемо з рішучістю повторювати кожен день своє «ТАК» Богу і Його 
заповідям. Особливо просимо Тебе: допоможи нам сказати «Так» тоді, коли це важко. У 
Твоєму серці ми хочемо проживати обнову і почати нове життя. Допомагай нам 
відкриватися Божому милосердю молитвою, покаянням, прийняттям рішення жити 
у святості. Випроси для нас чуйне серце, здатне читати послання Божої любові в 
природі, в особах наших ближніх, у всьому, що відбувається навколо нас. Допоможи 
нам дякувати і прославляти Бога за дар життя і за все, що Він нам дає. Так, як це 
робила Ти. Амінь. 

(Терезія Ґажіова) 

Фото: medjugorje-info.com 
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«Відкрийтеся. 

Відкрийте ваші 

серця Божому 

милосердю і Він 

дасть вам все, 

чого потребуєте і 

наповнить ваші 

серця миром, бо 

Він є мир і ваша 

надія...» 

(25.11.2010) 

«Діти мої, Ісус любить вас і дає вам благодать, щоб ви жили в Його 

милосерді, але багато ваших сердець охопив гріх і ви живете                            

в темряві. Тому, діти мої, не чекайте, скажіть «ні» гріху, і ваші серця 

ввірте моєму Сину, бо лише так ви зможете жити Боже милосердя і, 

з Ісусом в ваших серцях, піти шляхом спасіння…» (25.12.2012) 

«В цьому часі Великого посту відкрийте свої серця 

Божому милосердю. Небесний Отець хоче визволити 

кожного з вас з рабства гріха. Тому, діточки, 

використайте цей час і, через зустріч із Богом в 

сповіді, залиште гріх і вирішіть вибрати 

святість...» (25.02.2007) 
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Фото: catholicnews.org.ua 

 

ЗРОБІМО ПОДАРУНОК БОГОРОДИЦІ ДО 100 РІЧНИЦІ  

ЇЇ  ОБ'ЯВЛЕНЬ В ФАТІМІ  

5 перших субот місяця заради перемоги                        

Непорочного Серця Діви Марії  

Більш детальна інформація на сайтах: 

www.svetlomariino.com, www.medjugorje.com.ua  
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ПОСТІТЬ СЕРЦЕМ 

Сите черево до молитви глухе  
 

У старій латинській приказці 
міститься загальновизнаний людський 

досвід: Plenus venter non studet 
libenter – Сите черево до молитви 

глухе. Коли шлунок повний, вчитися 
неможливо. Аби перетравити харчі, 

шлунку доводиться відводити багато 
крові від інших органів в організмі. А 

коли кров відпливає від мозку, 
людина відчуває слабкість, їй хочеться 

відпочити. Той самий принцип діє й у 
молитві: сите черево до молитви глухе. 

Йому треба відпочити, поспати. 
Відштовхуючись від цього, зрозуміло, 

чому п ід  час  посту  людина 
почувається набагато бадьорішою і 

чому після короткого періоду фізичної 
слабкості й сонливості, обумовленого 
змінами в метаболізмі, приходить 

бадьорість і менша потреба сну, а 
р а з о м  і з  т и м  п і д в и щ у є т ь с я 

працездатність.  
У  К а н а д і  ц ю  п р и к а з к у 

видозмінили на подібну, зі схожим 
змістом: Сите черево – без вуха! 

Д о с в і д ,  о с о б л и в о  с у ч а с н и й , 
підтверджує справедливість цього 

висловлювання. Сита людина стає 
нездатною слухати. Зайнята собою, 

вона робиться закритою на іншу. 
Виходячи з цього, можна зрозуміти і 

багато труднощів для виховання в 
сім’ї та школі: діти ситі, а навіть 

перенасичені, і не мають достатньо 
сил, аби слухати інших. Таким чином  

опиняється під загрозою здатність 
слухати Боже слово, а той, хто не чує 

слова ,  не  може на нього  й 
відгукнутися. 

Викладене вище ніяк не означає, 
що людині краще залишатися 

голодною й мати якомога менше. 
Мова тут радше про те, що сучасній 

людині піст необхідний, як ніколи. 
Завдяки посту та молитві людина 

легше відкривається Богові й людям, 
краще розуміє і здатна більш чуйно 

відгукнутися на слова, звернені до неї.  
Із цієї точки зору послання Марії 

про піст двічі 

на тиждень 
стає ще більш 

актуальним, а 
к о л и 

усвідомлюють 
універсальну 

цінність посту, 
то легше на 

н ь о г о 
наважуються.  

Д о к и 
людина залишається не ангелом, тобто 

доки має дух, душу й тіло, у цьому світі 
вона не може жити досконало. 

Досконалість чекає нас у вічнім 
Царстві Божім, а доти не залишається 

нічого іншого, крім як із дня на день 
боротися за внутрішню свободу, аби 

бути завжди в стані з готовністю 
слухати й сприймати слова, з якими 

звертаються до нас Бог і люди.  
 

Центр рівноваги 
 

Бог створив людський організм 

дуже розумним. Важко сказати, що 
відбулося з нашим центром рівноваги, 

однак можна вказати на одну 
передумову того, чому цей центр 

зміщується або вимикається. 
Так, у зовсім юному віці, доки 

дитина знаходиться на грудному 
вигодовуванні, вона в якісь моменти 

перестає  ї с ти.  Ї ї  ор гані зм , 
наситившись, надсилає сигнали до 

мозку, який видає «команду» перестати 
приймати їжу – і дитина так і чинить. 

Однак коли вона починає плакати 
через те, що хоче присутності матері 

чи батька, у багатьох випадках їй 
знову пропонують їжу. Особливо це 

часто відбувається, коли мати чи 
батько не мають часу побути з 

дитиною. Набагато легше її знову 
погодувати або засунути до рота соску, 
яка фактично обманює дитячий 

організм. Це стає першим ударом для 
центру рівноваги. Пізніше таке буде 

постійно повторюватися, коли дитина 
прагнутиме з’їсти ще, особливо коли 
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буде здаватися, що жаль залишати 

приготовану страву. А скільки разів 
таке трапляється, коли ми їмо в гостях 

у друзів! У подібних ситуаціях 
порушується первісний зв’язок між 

організмом і командним центром 
мозку, у результаті чого виникає 

дисбаланс в організмі, який із часом 
стає звичним.   

Крім того, досвід показує, що ми 
часто їмо не через те, що голодні, а 

тому, що нервуємося. І якщо людина в 
стані нервового збудження схильна до 

надмірного вживання алкоголю і 
наркотичних речовин, і так само є 

схильною до надмірного споживання 
їж і  чере з  с треси  і  нер в ове 

напруження. А це може в свою чергу 
призвести до серйозних порушень у 

роботі серця і системи кровообігу в 
цілому.  

Я пригадую зустріч із однією 
жінкою, котра мала тридцять 

кілограмів  зайвої  ваги.  Вона 
зважилася сісти на дієту і під 

контролем лікаря стала «скидати» 
кілограми. У бесіді зі мною її подруга 

пояснила, що це нормально, оскільки 

в цієї жінки дуже відповідальна 
робота, на якій вона піддається 

серйозним стресам, тому вдома вона 
багато їсть. Я заперечив: «Якщо ти їй 

по-справжньому подруга, то після 
стресової ситуації підеш із нею 

прогулятися парком або поплавати, а 
після цього вона нормально поїсть!» 

Кожен кілограм понад норму стає 
для організму тягарем. Далі виникає 

потреба їсти ще більше, тому що 
організм прагне зберегти набраний 

надлишок. Так утворюється замкнуте 
коло, яке поступово призводить до ще 

більшої нерівноваги, і як наслідок – на 
цьому фоні починають розвиватися 

хвороби, оскільки захисна система 
організму слабне і стає вразливою. 

Виходячи з цього, і слід розуміти весь 
терапевтичний вплив посту. Це 

допомога організму для того, аби 
повернутися до ідеальної ваги, аби 

знову здобути здоров’я і бадьорість, 
захиститися від того, що виснажує, і 

легше відновити сили.   

 

...Сучасній людині піст необхідний, як ніколи.                                 

Завдяки посту та молитві людина легше відкривається Богові 

й людям, краще розуміє і здатна більш чуйно відгукнутися                    

на слова, звернені до неї... 
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З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ 100-РІЧЧЯ ОБ’ЯВЛЕНЬ БОГОРОДИЦІ 

В ФАТІМІ, МОЖНА ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ВІДПУСТ 

З нагоди святкування 100-річчя 

об’явлень Матері Божої в Фатімі Папа 

Франциск постановив уділити повні 

відпусти вірним у цьому ювілейному 

році. 

Відпуст можна буде отримати за 

наступних умов: 

 Загальні умови для отримання 

повного відпусту  

 Знаходитися в стані ласки. Це 

означає: 

- розкаятися в гріхах, за потреби 

піти до сповіді; 

- прийняти Cв. Причастя; 

- помолитися в намірах Святішого 

Отця. 

 Умови отримання повного відпусту, 

які стосуються цього ювілейного часу: 

1) Із 27 листопада 2016 року до 26 

листопада 2017 року: Паломництво до 

Фатіми 

Необхідно здійснити паломництво 

до Фатіми і під час святкування Святої 

Меси або під час молитви на честь 

Богородиці прочитати молитви «Отче 

наш» і «Вірую», помолитися до Матері 

Божої Фатимської. 

2) 13 числа кожного місяця, від 

травня до жовтня (дні об’явлень): 

перед образом Матері  Божої 

Фатімської у всьому світі (не лише у 

Фатімі)  

Для цього треба відвідати храм, 

капелу чи певне місце, де урочисто 

встановлений образ Матері Божої 

Фатимської для її почитання, і під час 

Святої Меси чи в часі молитви на 

честь Богородиці прочитати «Отче 

наш» і «Вірую», помолитися до Матері 

Божої Фатимської. 

3 )Хворі й літні люди. Tим, які в ці 

дні не можуть відвідати храму через 

вік, здоров’я чи будь-яку іншу 

серйозну причину, необхідно духовно 

приєднатися до святкування ювілею і 

принести Богові через Марію свої 

молитви, болі, страждання, жертви 

свого особистого життя перед образом 

Матері Божої Фатимської (це можна 

зробити, знаходячись і в себе вдома, у 

лікарні або в якомусь іншому місці). 

Джерело: www.tkkbs.sk  

Фото: Vincenzo Pinto 
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 У суботу, 11 лютого 2017 р., 

у Ватикані повідомлено про те, 

що Папа Франциск доручив 

архиєпископові  Генрикові 

Хосеру, Ординарієві дієцезії 

Варшава -Прага,  в ідв ідати 

Меджуґор’є в якості Спеціального 

Посланця Апостольської Столиці. 

 У  п о в і д о м л е н н і 

Ватиканського прес-центру 

зазначається, що його місія 

полягатиме в тому, що поглибити 

відомості про душпастирську 

ситуацію та, насамперед, 

потреби вірних, які прибувають туди з прощами, щоб на їх основі 

запропонувати душпастирські ініціативи на майбутнє. Отож, вона матиме 

виключно душпастирський характер і передбачається, що завершиться до літа. 

Монс. Генрік Хосер буде, як і раніше, буде очолювати свою єпархію в 

Польщі. 

Пасторський візит монс. Генріка Хосера в Меджуґор'є почався з офіційного 

привітання 29 березня 2017 року. 

Джерело: uk.radiovaticana.va 

:  

Фото: radiovaticana.va 

ФАТІМСЬКІ ДІТИ- ФРАНЦИСК І 

ЖАСІНТА – БУДУТЬ ЗАЧИСЛЕНІ 

ДО СВЯТИХ 

 Вселенська Церкви збагатиться 36 

новими святими та 40 новими 

блаженними. У четвер, 23 березня 2017 р., 

Папа Франциск прийняв на приватній 

аудієції кардинала Анджело Амато, 

Префекта Конгрегації в справах святих, 

під час якої авторизував оприлюднення 

декретів та затвердив голосування цього 

ватиканського відомства, відповідального 

за проведення канонізаційних та 

беатифікаційних процесів. 

 Особливо очікуваним для мільйонів 

вірних, що мають набожність до 

Фатімської Богородиці, стало повідомлення 

про визнання чуда за заступництвом 

блаженних Франциска та Жасінти Марто – португальських дітей, яким разом із 

Лусією дос-Сантос 100 років тому у Фатімі явилася Пречиста Діма Марія. Вони 

померли кілька років після об’явлень, маючи 11 та 10 років відповідно.  
 

Джерело: uk.radiovaticana.va 

ПАПА ПРИЗНАЧИВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПОСЛАНЦЯ                                    

ДО МЕДЖУҐОР’Є 

 

Фото: medjugorje-info.com 
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«Проси Мого вірного слугу, щоб він у цей 

день сказав цілому світові про це Моє 
велике милосердя, 

що хто в цей день приступить до 

Джерела Життя, той отримає цілковите 
відпущення гріхів і кар. 

Людина не знайде заспокоєння, доки не 
звернеться з вірою до Мого 

Милосердя.» (Щод. 300). 
 

«Це свято вийшло з середини Мого Милосердя і затверджене у глибинах Моїх 

змилувань. Кожна душа, яка вірить і довіряє Моєму Милосердю отримає його.»  
(Щод. 420). 

 

«Доню Моя – дивись у безодню Мого Милосердя і віддай цьому Моєму Милосердю 
честь і хвалу, а зроби це таким чином – збери усіх грішників з усього світу і занур їх у 

безодні Мого Милосердя. Прагну перебувати з душами, душ прагну, дочко Моя. У Моє 

свято – у свято Милосердя, будеш обходити весь світ і приводитимеш зімлілі душі до 
джерела Мого Милосердя. Я вилікую їх і зміцню.» (Щод. 206). 

 
«О третій годині благай Мого Милосердя, особливо для грішників, і хоч на коротку 

мить заглиблюйся у Моїх Страстях, особливо у хвилю конання. Це година великого 

милосердя для усього світу. Дозволю тобі вникнути у Мій смертний смуток, у цю 
хвилину не відмовлю душі ні в чому, яка просить Мене заради Моїх 

Страстей…» (Щод. 1320). 
 

«Я бороню кожну душу у годину її смерті, як Свою славу, якщо вона відмовлятиме ту 

вервицю, або якщо при вмираючому інші відмовлять – доступляться такого самого 
відпусту.» (Щод. 811). 

СВЯТО БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ 
  

 Дорогі друзі! 

 23 квітня 2017 року - неділя Божого 
Милосердя. 

 
Запрошуємо вас підготуватися до 

цього свята молитвою дев’ятниці до 
Божого Милосердя. 

 
Встановити це свято побажав сам 

Ісус, сказавши сестрі 
Фаустині: «Бажаю, щоб перша неділя 

після Великодня була святом 
Милосердя». (Щод.299) «Прагну, щоб 
свято милосердя було притулком і 

захистком для всіх душ, а особливо 
для бідних грішників». (Дн. 699)  

 
      Дев’ятницю розпочинаємо в 

Страсну п’ятницю 14 квітня 2017р. 
 

Текст дев’ятниці ви знайдете на: 

svetlomariino.com/uk  

 

1 2  

http://svetlomariino.com/uk/archives/dev-yatnitsya-do-bozhogo-miloserdya-pozpochinayemo-molitisya-dev-yatnitsyu-14-kvitnya-2017-roku/
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 Хочу поділитися з вами своїми 
враженнями після молитовної зустрічі в 
костелі Серця Ісусового в Даугавпілсі, яка 
відбулася 11 березня цього року. Інформацію 
про те, що ця зустріч планується й готується, 
отримали доволі раніше, як і запрошення 
молитися в цьому намірі, аби все здійснилося. 
Для нас такі зустрічі надзвичайно важливі, 
оскільки через нашу Маму в Меджуґор’ї 
почалося наше навернення, саме Марія 
привела нас до Ісуса, вивела нас із тієї 
темряви, серед якої ми знаходилися. І кожна 
така зустріч у Меджуґор’ї або тут, удома – це 
для нас ще один крок назустріч Ісусові. Дуже 
були раді, коли дізналися, що очікується 
багато гостей з інших країн – Литви, Білорусі, 
України й особливо з Меджуґор’я. 

 Й ось завдяки Божій допомозі та 
організаторам ця зустріч відбулася. З 
самісінького ранку, щойно ми прийшли до 
костелу, відчули хвилю тепла та спокою. Усі 
турботи й проблеми відійшли на другий план. 
Спочатку Інета привітала всіх й ознайомила з 
програмою дня, представила гостей. Затим 
молитва Розарію, свідчення, бесіди, перерва 
на обід, знову свідчення та бесіди – усе 
настільки по-домашньому, по-родинному, ніби 
ми всі – і парафіяни, і гості – як одна велика 
сім’я, що зібралася в домі Отця. У свідченнях 
про своє життя і шлях навернення молодих 
людей – гостей Олечки, Тетянки і Юри – 
відчувалася присутність Духа Святого; 
настільки щиро та просто вони розповідали 
про себе, що інколи наверталися сльози. 
Послухавши їх, розумієш, що ніколи не 
зможеш осягнути до кінця всієї сили Божої 
Любові та Милосердя до нас, Його дітей, хіба 
що лише в Царстві Небеснім. 

 Бесіди-проповіді отця Андрія Мединьша 
спонукали задуматися, багато що 
переосмислити, пропустити все через себе, 
через своє его. Велике враження справили 
його підопічні, молоді хлопці з важким 
минулим, які теж були присутніми на зустрічі: 
як серйозно й зосереджено вони слухали, 
молилися разом із усіма, скільки в них 
смирення.  

 На завершення молитовної програми 
дуже значним був момент молитви Хресної 
дороги, Свята Меса та Адорація – поклоніння 
Ісусові в Пресвятих Дарах. Присутність 
Святого Духа у всьому, Живий Ісус – ось Він, із 
нами, тут. Мама наша Небесна, Богородиця, 
теж тут, радісно всміхається, дивлячись на 
дванадцять священиків, які, як дванадцять 
апостолів біля вівтаря, святкують Святу Месу. 
Знайомі та улюблені пісні у виконанні 
молодіжної групи парафії – усе це так 
пригадує атмосферу Меджуґор’я, місця 

ЗУСТРІЧ У ЛАТВІЇ  

 

зустрічі з Марією та Її Пресвятим 
Сином. 

 Наприкінці зустрічі не хотілося 
розлучатися, з радістю та жалем 
обіймалися на прощання з друзями, 
с п о в н е н і  Б о ж о ї  Б л а г о д а т і , 
поверталися додому. До зустрічі в 
Меджуґор’ї! Через Марію до Ісуса!       

Подружжя Людмила и Артур, 
Латвія  

Більше свідчень та фото, ви можете 
знайти на сайті: svetlomariino.com/uk/ 

Відео з зустрічі на: medjugorje.com.ua 
 

http://svetlomariino.com/uk/archives/zustrich-u-latviyi-foto/
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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. 

 

Запрошуємо Вас! 

 

Меджуґорська молитовна 
зустріч в Україні,  

29 квітня 2017 року 
 
   

Дорогі брати і сестри у Христі! 
 

З радістю запрошуємо Вас 
приєднатися до спільної молитви 

разом із нами на IX Меджуґорській 

молитовній зустрічі, яка 
відбудеться 29 квітня 2017 р. Б.                       

в катедральному соборі                        
Св. Мартина міста Мукачева.  

 

Тема молитовної зустрічі: 
«Любіть і прощайте» 
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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» 
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