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“Дорогі діти!  

Закликаю вас бути зі Мною в молитві в цьому 

благодатному часі, коли бореться темрява  

проти світла. 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. Будьте горді,  

що ви охрещені, та вдячні у своєму серці,  

що ви – частина Божого плану.   

Дякую вам, що відповіли на Мій заклик”. 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

ВІД 25 БЕРЕЗНЯ 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) 

 

Ф
о
т
о
: 
A

р
х
ів

 С
М

  

2  

 

ХРЕСТ — ЗНАК ПЕРЕМОГИ ТА НАДІЇ 
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 В Ісусі Бог став людиною, щоб 

показати, як Бог живе людським 
життям і як людина може жити 
Божим життям. Бог послав на землю 

Свого Сина заради мого й твого 
спасіння. З глибини досвіду своєї віри 

св. апостол Павло говорить: «Полюбив 
мене і віддав себе за мене». Як ягня, 

Його відвели на заклання заради мене 
й заради тебе... Він залишився 

безмовним, як вівця перед тими, хто 
стриг її. Ісус став цим агнцем і 
сповнив пророцтва, давши розіп’яти 

Себе без будь-якого опору. Його 
жертва на хресті тримає весь світ, 

минуле, майбутнє і людську історію, 
кожне життя. Любов Ісуса, розіп’ята 

на хресті, визначає долю нашого 
життя і зараз, і у вічності. 
 Ми славимо не страждання, 

хрест або смерть, але прославлений, 
вознесений хрест. Ми славимо 

воскреслого Христа, переможця 
диявола, смерті, зла й усього, що 

руйнує твоє та моє життя. 
 Нам потрібно разом з апостолами 
просити Ісуса: Учителю, навчи нас 

молитися, навчи нас жити. Учителю, 
навчи нас втрачати, вмирати, щоб ми 

змогли жити з Тобою не тільки після 
смерті, але вже сьогодні, у своїй 

повсякденності, — за законами Твого 
життя, а не за законами цього світу, 
який вабить, притягує та несе 

порожнечу й смерть.  
 Ми знаємо, які закони цього 

світу: мати, мати все більше, хапати 
для себе, володіти, а потім задихатися 

від надлишку речей і власності. Закон 
життя інший: дарувати, і не тільки 
речі, але себе самого, своє життя. 

Якщо людина не має чогось або 
когось, заради чого варто віддавати 

своє життя, таке життя не варте того, 

 Перед нами хрест Христовий — 

знак перемоги й надії. За час Своїх 
явлінь Богородиця неодноразово 
говорила нам у посланнях про хрест: 

«Моліться особливо перед хрестом, з 
якого виходять великі благодаті... 

Сьогодні вас в особливий спосіб 
закликаю взяти в руки хрест і 

споглядати Ісусові рани. Просіть 
Ісуса, щоб зцілив ваші рани, котрі ви, 
дорогі діти, отримали протягом 

вашого життя через свої гріхи або 
гріхи ваших батьків. Тільки так, 

дорогі діти, зрозумієте, що світ 
потребує зцілення віри в Бога-

Творця... Тільки через дарування, 
дітоньки, зможете зрозуміти дар 
жертви Ісуса на Хресті за кожного з 

вас». 
 Хрест Ісуса не є лише зовнішнім 

знаком, обрядовим символом, 
прикрасою на гарному ланцюжку. 

Хрест Ісуса — кривава реальність і 
жертва до смерті, акт Божого 
дарування Себе і Його любові заради 

спасіння всіх людей, заради нашого з 
тобою спасіння.  

 Ісус каже: «Хто не бере свого 
хреста й не йде слідом за мною, той 

недостойний мене». Дуже часто сама 
людина стає хрестом для себе. І саме 

тоді, коли опиняємося хрестом для 
самих себе, ми виявляємо, що Бог 
створив нас недосконалими — не для 

того, щоб ускладнити нам життя, але 
щоб дати можливість брати участь у 

своєму внутрішньому житті. Коли 
Бог випускає нас зі Своїх рук, ми 

готові ще не повністю, не довершені 
до кінця. Він зробив для нас 
можливим попрацювати над 

обробкою свого серця й життя, щоб 
ми не були хрестом собі та не 

накидали його іншим.  

  

 Пресвята Діва Марія невідступно закликає Своїх дітей, особливо в 

цей благодатний час, коли ми ще сильніше переживаємо таємниці нашої 

віри: страждання, смерть і воскресіння Ісуса. У цьому світі ми живемо, 

занурені у світ духів, у світ боротьби тіла й духа, темряви й світла. Але в 

цій боротьбі ми не самі. Мати Марія кличе нас до єднання з Нею в 

молитві. І це — єдиний шлях до Бога та Його перемоги над усім, що 

загрожує людині. 
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і своєю величчю вражає цей світ, — у 
тому, що Вона віддала все. Як Авраам 

був готовий принести в жертву Богові 
свого єдиного сина, так і Марія Свого 
єдиного Сина віддала в жертву. Той, 

хто віддає все, — знаходить усе. 
 

 Мoлитва: 
  
 Пресвята Діво Маріє, Прибіжище 

грішників, Втіхо скорботних! Ти, що 
страждала й пережила страждання 

та муки Свого Сина, якими ми 
викуплені, так, як могла тільки Ти, — 
будь із нами, особливо в ті хвилини, 

коли ми падаємо духом, коли 
думаємо, що з життєвих труднощів 

немає виходу. Ти біля підніжжя 
хреста Свого Сина на Голгофі 

зберегла віру й залишилася Матір’ю 
надії, — випроси нам віру й надію в 
життєвих стражданнях  та 

випробуваннях. Особливо доручаємо 
Тобі, Матір наша, усіх тих, хто 
переживає важкі випробування й несе 
життєві хрести, — будь із ними 

поруч так само, як Ти була поруч зі 
Своїм Сином на Його хресному шляху. 
Ти, Яка продовжуєш супроводжувати 

Своїх дітей до кінця світу, не покинь 
нас у цій долині сліз, але випроси нам 

милість витривалості, щоб ми змогли 
стати свідками Ісусової перемоги над 

гріхом, дияволом і смертю. Амінь. 
 

(отець Любо Куртович, OFM) 

щоб його проживати. Ісус учив нас: 
«Пшеничне зерно, коли не впаде на 

землю і не завмре, залишиться саме-
одне; коли ж завмре, то рясний плід 
принесе». Цей закон стосується не 

лише тілесної смерті , але й 
щоденного життя,  повсякденних 

стосунків між людьми. Щоб жити, 
потрібно вмирати кожен день — ще 

до своєї остаточної смерті. Можна 
сказати, що наше народження і було 
першою «смертю», яку ми пережили, 

коли були змушені покинути 
захисток материнської утроби й 

зустрітися з грубою реальністю цього 
життя на землі. Цьому ж учить і 

Біблія, розповідаючи про Авраама, 
якого було покликано залишити 
рідну домівку з його захищеністю й 

вирушити в невідомість, у яку 
поклика в  йо го  Бо г .  Та к  й 

ізраїльський народ повинен був 
пройти через пустелю та неминучі 

випробування. Так і ти, і я, якщо ми 
не готові ризикнути й піти з Богом у 
невідомість, то не можемо ні 

розвиватися, ні рости, а тільки 
гнити. «Хто хоче душу свою зберегти, 

той погубить її, а хто погубить 
душу свою заради Мене, — вчить нас 

наш Учитель, — придбає її, буде 
жити життя в його повноті». 

 Саме цьому закону духа вчить 
нас Діва Марія й веде нас шляхами 
повноти  Божого життя. Причина, 

через яку Марія стала такою великою 



 

ПОЧНІТЬ НОВЕ ЖИТТЯ  
 Нове життя розпочинається 

тоді, коли до нього вступає Бог. 

Розпочалося через Марію. Тому нас 
закликає: будьте зі Мною в цьому 
благодатному часі, коли бореться 

темрява проти світла. Світло і 
темрява не мають нічого спільного. 

Вони  завжди  є  контра стом . 
Знаходи мос я  по м і ж  н и ми  й 

вибираємо один із варіантів. Марія 
нам допомагає, щоб перемогло світло. 
Як після смерті Ісуса збирала 

переляканих учнів на молитву, так 
кличе й нас. Сьогодні це ми. Небесна 

Мати вчить нас прийняти поставу 
тих, котрі знають, ким є і як себе 

мають вести. Ми – діти світла, і маємо 
гордитися тим, що охрещені, та 
вдячні за те, що ми – частина Божого 

плану. 
 Вона нас учить боротися проти 

темряви незвичайно  простим 
способом: коли запалимо світло, 

темрява  сама  зникне .  А  це 
відбувається завжди там, куди 
приходить Марія. Коли стараємося 

наслідувати приклад Її життя, жити Її 
посланнями, ми стаємо світлом, яке 

перемагає. 

 Маріїна покора, тихість, простота 
випромінюють світло. Її приклад 

притягує. Часто нам нагадує про 
невимовну силу, приховану в 
смиренні. «Закликаю вас піти дорогою 

смирення. Ця дорога веде до пізнання 
любові Мого Сина. Мій Син є 

всемогутній, Він є в усьому. Якщо ви, 
Мої діти, цього не усвідомлюєте, то у 

вашій душі панує темрява – сліпота. 
Лише смирення може вас зцілити. Мої 
діти, я завжди жила смиренно, 
хоробро і в надії. Я знала, зрозуміла, 
що Бог є в нас і ми є в Бозі. Цього ж 

очікую від вас. Бажаю, щоб ви всі були 
зі Мною у вічності, тому що ви - 

частина Мене. Я вам допоможу на 
вашій дорозі. Моя любов огорне вас, 
мов плащ, і вчинить із вас апостолів 

Мого світла – Божого світла. Любов’ю, 
яка походить зі смирення, будете 

приносити світло туди, де панує 
темрява –  сліпота. Будете 

приносити Мого Сина, Котрий є 
Світлом світу». 
 «Бог собі вибрав вас, маленьких, 

щоб здійснити Свої великі плани. 
Діти Мої, будьте покірні. Через вашу 

покору Бог хоче своєю мудрістю з 
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ваших душ зробити вибрану обитель. 
Будете її освітляти добрими ділами». 

 «Діти Мої, завладла пиха. Я вам 
показую покору, запам’ятайте собі: 
лише покірна душа світиться 
чистотою й красою, бо пізнала Божу 
любов. Лише покірна душа стає раєм, 

тому що в ній є Мій Син». 
 Приводить нас до слів Ісуса: «Я - 

світло світу. Хто йде за мною, не 
блукатиме у темряві, а матиме 

світло життя» (Ів. 8,12). 
 Першим кроком до світла в 
Маріїній школі є сповідь: «Звільніться 

від усього з минулого, що вас обтяжує 
та викликає відчуття провини, 

всього, що привело вас до брехні – 
темряви. Прийміть світло. Дайте 

Мені свої серця, щоб могла їх 
просвітити світлом життя, Моїм 
Сином». 

 Одна паломниця недавно в 
Меджуґор'ї дала таке свідчення: «Сім 

років я жила в тяжкому смертельному 
гріху, який замовчувала, прикрашала 

його й називала іншим іменем. В один 
момент побачила стан моєї душі й 
зрозуміла, що якщо буду так 

продовжувати, то закінчу в пеклі. У 
Маріїній благодатній присутності мені 

впала з очей полуда - і я побачила 
себе у світлі правди. Я гірко заплакала 

над такою сліпотою. Висповідалася й 
вирішила вибрати нове життя». 
 
 Мoлитва: 

 

 Небесний Отче, дякуємо Тобі за 
Маріїну присутність посеред нас. Дай 

нам благодать бути подібними до Неї 
в покорі, тихості, відданій любові до 
ближніх заради Твоїх великих планів 

спасіння. Маріє, вчи нас жити так, як 
Ти, приносити світло Ісуса добрими 

вчинками тим, які Його ще не 
пізнали. Просимо за тих, серця яких 

закриті в темряві гріха, торкнися їх і 
приведи до нового життя. Амінь. 
 

 (Терезія Ґажіова) 
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Наша наступна  

молитовна зустріч 

відбудеться в суботу,  

07.04.2018. 
 

В цьому місяці будемо 

молитися за тих, хто 

обтяжений хрестом  

і стражданням. 

 

“Із Моїм Сином ваша душа буде 
спрямована до благородних цілей, і ви 
ніколи незагубитеся. І в найбільшій 
темряві ви знайдете шлях. Діти мої, 
вирішіть вибрати нове життя з ім'ям 
Мого Сина на вустах”. 
(2.1.2009) 
 

 
 
“Сьогодні в особливий спосіб хочу 
закликати вас до навернення. Нехай 
від сьогодні почнеться нове життя у 
вашому серці. Діти, хочу бачити ваше 
ТАК, і нехай ваше життя буде 
радісним проживанням Божої волі в 
кожній миті вашого життя”. 
(25.3.2011) 
 
 
 

“У цей благодатний час усіх вас 
закликаю відкрити свої серця Божому 
милосердю, щоб через молитву, 
покаяння й рішення вибрати святість 
почали нове життя”. 
(25.3.2017) 
 
 
“У цей благодатний час, коли й 
природа готується дати найкращі 
кольори року, Я закликаю вас, 
дітоньки, відкрити свої серця Богу-
Творцю, щоб Він перемінив вас і 
сформував на Свою подобу так, щоб 
усе добро, яке заснуло у вашому серці, 
пробудилося до нового життя й до 
прагнення за вічністю”. 
(25.2.2010) 
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ОТЕЦЬ СЛАВКО ПРО ПАСХУ 

 

 

 «Воскресіння починається тієї 
миті, коли ми зважуємося дати 
відсіч злу в собі й довкола себе, 

коли починаємо вірити, що варто 
любити й прощати, варто бути 
щедрим і милосердним. Кожен 
міліметр свободи й любові потрібно 
відвойовувати постійним зусиллям 
й опором несвободі та ненависті». 
  
 «До Воскрес іння йдуть 
дорогою Великої П’ятниці. Це 
значить, що доведеться померти 
егоцентризму, гордині й свавіллю, 
що необхідно подолати спокусу 

влади й власництва та зважитися 
служити з любов’ю й у смиренні. 
Коли це стається, відбувається 
воскресіння».  
  
 «У Воскресіння входять через 
умирання для себе, для цього світу 
й того, що він обіцяє, і через 
вслухання в слова, які почули 
Марія й жінки, що шукали Ісуса 

мертвого в гробі: «Мир тобі! Не 
бійся! Не плач! Це Я! Іди й скажи 
іншим!» І так ми приходимо до 

простої форми воскресіння: 
любити, вмирати, а потім жити в 
мирі!» 
  
 «Коли серце наповнюється 
наверненням і любов’ю, гріх, зло та 
с м е р т ь  п р и п и н я ю т ь с я ,  а 
починається життя, і посеред нас 
з’являється Бог. І це – Пасха». 
  
 «Пасхальний мир не дозволяє 
людині залишитися наодинці з ним 

у своєму куті, але пробуджує, 
подібно як апостолів та учнів із 
Емауса, відразу після досвіду 
зустрічі з живим Ісусом бігти 
назустріч іншим й розказувати, що 
Ісус живий, що любов перемагає й 
останнє слово не за смертю, але за 
життям». 
 

Джерело: “Гласник миру” 

 

 
«Мир 

тобі!  

Не бійся! 

Не плач! 

Це Я!  

Іди й 

скажи 

іншим!»  



9  

 

 

ЗА ДОПОМОГОЮ ПОСТУ Й МОЛИТВИ  

ПРОТИ БІСІВСЬКИХ СИЛ  

 Вочевидь, не випадково, що через утрату посту 
призабулася якоюсь мірою й боротьба з бісівськими силами. 
Коли тема посту майже перестала лунати в Церкві, 
припинилася й боротьба із сатаною та його царством. У той 
час, коли дія сатани у світі стає все більш очевидною – від 
сатанинських спільнот, книг, фільмів, пісень аж до створення 
музичних груп, які у своїх піснях позиціонують себе як слуги 
сатани, та будівництва сатанинських храмів – у Церкві 
діяльність сатани стала в останні десятиліття темою, якої не 
зачіпають, а екзорцизм, тобто служба звільнення від сил 
сатани, яку Ісус доручив апостолам (див. Мт. 7:22; 10:8 та ін.), 
практично зник. 

 Усе ж там, де Марію приймають 
як Матір Церкви та її Наставницю, 

про цю боротьбу не забули й 

продовжують її вести. І це не 
випадково. Я пригадую одну бесіду з 

монсеньйором Мілінгом (відомий 
тим, що усвідомлено реалізує цю 

заповідь Ісуса й свою священичу 

владу над духами зла й постійно 
здійснює службу звільнення від 

одержимості), де він сказав про 
Богородицю дещо, чого мені не 

доводилося чути раніше. Так, він 

наголосив: «Богородиця – перший 
екзорцист, тому що після першого 

гріха явилася жінка зі своїм дитям і 
бореться проти сатани, сатана 

намагається ввіп’ястися в п’яту, а 

Вона розчавлює йому голову» (див. 
Бут. 3:15). 

 У книзі Одкровення йдеться про 

жінку, яка мала родити: сатана 
шукає, щоб пожерти її дитя, але вона 

втікає в пустелю й рятує дитя (див. 
Од. 12:2-6)).  

 Тоді я згадав про власний досвід 

молитви над людьми, які, очевидно, 
з н а х о д и л и с я  п і д  в п л и в о м 

сатанинських сил. Під час молитви 
над ними завжди лунають образи на 

адресу Ісуса, хреста, Святих Дарів та 

обов’язково на адресу Марії, Ісусової 

Матері. Якщо Вона – та, котра зітре 
сатані голову й переможе його, 

природно, що злий весь час бунтує 

проти Неї й намагається з Нею 
боротися.  

 В останні кілька років 
призабута служба екзорцизму, 

к о т р а  в ж е  м а й ж е  н е 

практикувалася, стала повертатися 
до Церкви. Багато єпархій знову 

п р и зн ач и л и  с в я щ е н и к і в  з 
особливими повноваженнями в 

цьому служінні, але багато, на 

жаль, цього поки що не зробили. 
П р а к т и к а  [ е к з о р ц и з м у ] 

відновлюється у зв’язку з тим, що 
зараз частішають випадки, коли 

віруючі відчувають присутність 

духів зла або одержимість ними та 
шукають допомоги у священиків. 

Однак якщо священики не можуть 

їм допомогти, вони йдуть до 
знахарів та інших цілителів, які 

запроваджуть їх у ще глибше зло. 
 Протягом усієї історії Церкви 

всі священики-екзорцисти готували 

себе до молитви [вигнання бісів] за 
допомогою молитви й дотримання 

п о с т у .  З а р а з  ц е й  д о с в і д 
відновлюється. Практично багато 

сучасних екзорцистів оточені 

людьми, які моляться й постять 
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  Повинен зізнатися, що з отцем 
Мартіном я довго був знайомим 

тільки візуально: при зустрічі ми 

неодмінно віталися, але нічого 
певного я про нього до цієї бесіди не 

знав. Однак мене дивувало, що він 
уже кілька років проводить всю 

свою відпустку в Меджуґор’ї (як 

з’ясувалося, у нього є на те свої 
причини). Ще більше я здивувався, 

коли почув, що він є відповідальним 
за молитовний чин звільнення від 

одержимості (раніше відомий як чин 

екзорцизму) в Німеччині. Тому я 
попросив його дати інтерв’ю й 

вдячний за все, чим він поділився з 
нами зі свого багатого досвіду.  

 

   Бесіда з Мартіном Рамозером на 
сайті: http://svetlomariino.com/uk/

archives/za-dopomogoyu-postu-j-

molitvi-proti-bisivs-kih-sil-besida-z-
martinom-ramozerom/  

разом із ними та супроводжують їх 
не тільки при підготовці, але й під 

час самої молитви. Такий підхід 

зарекомендував себе як дієвий та 
надійний захист і самого священика, 

і того, над ким він молиться, і 
присутніх під час вигнання.  

 Не так давно утворилася 

Міжнародна організація екзорцистів, 
до якої приєднуються все більше 

священиків. Це зрозуміло, якщо 
згадати слова св. апостола Петра: 
«Будьте тверез і  й  чувайте! 
Противник ваш, диявол, ходить 
навколо вас, як лев ревучий, 
шукаючи, кого б пожерти» (1 Пт. 5:8).  

 Далі я наводжу бесіду зі 
священиком, відповідальним за 

німецькомовну паству. Його знання, 
досвід та шлях до цього служіння 

можуть допомогти нам краще 

усвідомити й прийняти стан речей.  
 Це Мартін Рамозер.  

 
Меджуґорська  

духовна традиція  

для нашого часу –  

великий дар, тому  

що через таїнства  

й численні молитви  

тут увіходять  

в особистісні  

стосунки з Христом.  

Той, хто залишається  

з’єднаним з Ісусом  

та Марією відповідно  

до віри Церкви,  

найкраще захищений  

від злих сил ...  

http://svetlomariino.com/uk/archives/za-dopomogoyu-postu-j-molitvi-proti-bisivs-kih-sil-besida-z-martinom-ramozerom/
http://svetlomariino.com/uk/archives/za-dopomogoyu-postu-j-molitvi-proti-bisivs-kih-sil-besida-z-martinom-ramozerom/
http://svetlomariino.com/uk/archives/za-dopomogoyu-postu-j-molitvi-proti-bisivs-kih-sil-besida-z-martinom-ramozerom/
http://svetlomariino.com/uk/archives/za-dopomogoyu-postu-j-molitvi-proti-bisivs-kih-sil-besida-z-martinom-ramozerom/
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В МЕНЕ Є НОВИЙ ЗАСТУПНИК НА НЕБЕСАХ 

відчув щось особливе. Наче Діва Марія 
сказала мені: «Даю тобі його в 
заступники у твоєму служінні, щоб він 
був твоїм другом і так допомагав тобі 
на твоєму шляху». Мене це тоді дуже 
сильно торкнулося, бо я вже кілька 
років працюю з молоддю, і в той 
момент я зрозумів, що в мене є новий 
друг на Небесах, який буде мені в 
моєму служінні допомагати.  
 Під час семінару звичайні речі, 
такі, як їжа й пиття, ставали чимось 
рідкісним та цінним. Я знову зрозумів, 
що тільки Він є дорогоцінним і 
важливим у житті людини. Простір для 
Бога, що ми мали можливість створити 
у своєму нутрі через такі сильні засоби, 
як тиша, молитва й піст, із радістю 
наповнив Бог, Який завжди йде 
людині назустріч. Я ще більше полюбив 
школу Марії, яка все ж не легка, але 
дуже конкретна. Торкнулася мене 
краса її простоти й любові, яка 
змінювала наші серця, і вірю, що буде 
міняти й надалі. Важко передати на 
папері те, що відгукується в тиші й 
записано іншим пером у глибині серця 
людини, і тому хочеться побажати 
пережити цей досвід кожному, у кого є 
така можливість приїхати до 
Меджуґор’я. 

отець Маріо Брезнян, Словаччинa  

 У Меджуґор’є я приїжджаю вже 
декілька років. Перший раз приїхав 
сюди з сім’єю в 2000 році як 
десятирічний хлопчик після смерті 
мого батька. Для мене це був досвід 
живої віри, якого не хотів залишити 
тільки для себе. Я почав приїжджати 
сюди щороку, а з часом став 
співорганізатором паломництва в це 
місце. Я хотів, щоб й інші пережили 
той невимовний мир, який випромінює 
це місце. 
 Тут із часом росла й моя віра, і 
одночасно дозрівало в мені покликання 
до священства, яке прийняв рік тому в 
червні. Багато разів я чув про те, що 
сутність Меджуґор'я найкраще зможу 
зрозуміти під час семінару посту, 
молитви й тиші. Шість років я мав 
бажання приїхати на цей семінар, і 
безмежно радий, що воно здійснилося 
в цьому році. Для мене це був час 
Божої близькості й правди перед 
Богом. Господь мені допоміг відкрити 
багато речей, які виплили на поверхню 
в тиші й молитві. Сильним моментом 
для мене була зупинка на місці, де 
помер отець Славко Барбарич. Нам 
розповідали про Його життя, яке було 
пронизане служінням і жертвою. У 
момент, коли почув, як говорили про 
його великий дар служити молоді, я 
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СВЯТО БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ 

 Свято Божого Милосердя відзначається в Католицькій Церкві 

в першу неділю після Великодня і називається Неділею Божого 
Милосердя. Цього дня ми вшановуємо Бога в таємниці Його 
незбагненного милосердя. 
 
 Це свято побажав встановити Сам 
Ісус, Який сказав св. Фаустині: 

«Прагну, щоб перша неділя після 
В е л и к о д н я  б у л а  с в я т о м 
Милосердя» (Щод. 299).   

 
Неділя Божого Милосердя – це день 

великих благодатей.  

 
 Однією з найбільших благодатей 
цього дня є обіцянка Ісуса повного 
відпущення гріхів і позбавлення 
покарань. Ісус обіцяв: “Та душа, яка 

приступить до сповіді і св. Причастя, 
отримає повне відпущення провин і 
кар; у цей день відчинені всі Божі 
канали, по яких пливуть ласки” (Щод. 
699).  
 

 Через св.Фаустину Ісус також 
указав нам, що необхідно робити для 
того, щоб отримати великі благодаті, 
які Він бажає дарувати душі в цей день:  
 
• Підготовча Дев’ятниця перед святом Божого Милосердя 

• Сповідь і Св. Причастя  
• Довіра Богові й милосердя до ближніх  

 
 

 Дорогі друзі, усіх хто святкує Великдень за 
Юліанським календарем, заохочуємо розпочати молитву 
дев'ятниці до Божого Милосердя в Страсну П'ятницю, 6 
квітня.  

 

 Дев’ятниця до Божого Милосердя: http://svetlomariino.com/uk/

archives/dev-yatnitsya-do-bozhogo-miloserdya-pozpochinayemo-molitisya-dev-
yatnitsyu-30-bereznya-2018-roku/ 
 

 

http://svetlomariino.com/uk/archives/dev-yatnitsya-do-bozhogo-miloserdya-pozpochinayemo-molitisya-dev-yatnitsyu-30-bereznya-2018-roku/
http://svetlomariino.com/uk/archives/dev-yatnitsya-do-bozhogo-miloserdya-pozpochinayemo-molitisya-dev-yatnitsyu-30-bereznya-2018-roku/
http://svetlomariino.com/uk/archives/dev-yatnitsya-do-bozhogo-miloserdya-pozpochinayemo-molitisya-dev-yatnitsyu-30-bereznya-2018-roku/


1 4  

 

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 

 

     Більш детальну інформацію Ви зможете знайти 

на наших веб-сторінках: svetlomariino.com і medjugorje.com.ua 

  

Запрошуємо Вас! 

 
 

 

 

Семінар посту, молитви, тиші  

для групи із України 

 
 

   У період із 19 до 23 березня 2018 року відбувся семінар посту, 
молитви і мовчання для групи паломників з України.  Хочемо розділити з 

вами радість спільно прожитих гарних моментів, які збереглися в наших 
серцях і на фотографіях: http://svetlomariino.com/uk/archives/seminar-postu

-molitvi-tishi-dlya-grupi-zi-ukrayini-fotogalereya/ 

 

 

 

http://svetlomariino.com/uk/archives/seminar-postu-molitvi-tishi-dlya-grupi-zi-ukrayini-fotogalereya/
http://svetlomariino.com/uk/archives/seminar-postu-molitvi-tishi-dlya-grupi-zi-ukrayini-fotogalereya/
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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 
 
 

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 
 

 

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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