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"Дорогі діти! Це благодатний час. Як природа 
відновлюється до нового життя, так і ви покликані до 

навернення. Вирішіть вибрати Бога. Дітоньки, ви 
порожні й не маєте радості, бо не маєте Бога.

Тому моліться, доки молитва не стане для вас життям. 
Шукайте в природі Бога, Який вас створив, бо природа 

говорить і бореться за життя, а не за смерть.
Війни панують у серцях і народах, бо не маєте миру та 

не бачите, дітоньки, брата у вашому ближньому.
Тому поверніться до Бога й молитви.

Дякую вам, що відповіли на Мій заклик".

Послання Богородиці, Цариці миру, 25 березня 2019 року

"Дорогі діти, як Мати, Яка знає Своїх дітей, знаю,
що тужите за Моїм Сином. Знаю, що тужите за  
правдою, миром,  за тим, що чисте й неоманливе.

І тому Я як Мати з любові Божої звертаюся до вас і 
закликаю, щоб, молячись чистим і відкритим серцем, самі 

собою пізнали Мого Сина – Його любов, Його милосердне 
серце. Мій Син у всіх речах бачив красу. Він шукає добро у 
всіх душах, навіть те мале, скрите – щоб простити зло.

І тому, діти Мої, апостоли Моєї любові, закликаю вас 
поклонятися Йому, безперестанку дякувати Йому й бути 
достойними.  Бо Він вам говорив божествені слова, слова 
Бога, слова, які для всіх і навіки.  Тому, діти Мої, живіть 
радістю, привітністю, єдністю та взаємною любов'ю.

Це те, чого потребуєте в сучасному світі. Так ви будете 
апостолами Моєї любові. Так будете свідчити про Мого 

Сина в правильний спосіб.  Дякую вам".

Послання Богородиці, Цариці миру, 2 квітня 2019 року
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Бог як наш Отець 
звертається до нас по-
різному: Він промовляє через 
свої слова, через події в 
нашому житті, через інших 
людей – і через природу, про 
що нагадує Діва Марія.

Усе довкіль нас ніби дає 
зрозуміти, що повинен бути 
Хтось, Хто все спланував і 
тримає все під Своїм 
контролем. Повинна існувати 
надійна рука, думка, яка 
визначила такі надійні 
закони природи. Повинен 
існувати Хтось, Хто так 
мистецьки створив квіти та 
Своїм наміром створив 
рослини та тварини, чоловіка 
й жінку, спрагу й воду, голод 
і їжу, легені й повітря, очі й 
світло, вуха й голос, слово й 
розум, ноги й шляхи, крила і 

вітер, кораблі й море.
Усе рухається з такою 

бездоганною точністю, що 
людина може покладатися на 
прикмети й закономірності 
природи. Якщо б ті природні 
закони рушилися, виник би 
страшний хаос. Усе вказує 
нам на те, що порядок у 
природі створила Чиясь рука 
й усе наділила змістом. Ніщо 
не існує випадково, як і 
жодна людина не з’явилася 
випадково тут, на землі. 

Християнство вірить, що 
все творіння існує в Бозі й Бог 
перебуває у всьому творінні: 
«Бог, що створив світ і все, що 
в ньому […] даючи Сам усім 
життя, дихання і все […] Він 
від кожного з нас недалеко. У 
Ньому бо живемо, рухаємося 
й існуєм» (Ді. 7: 24-28).  

ШУКАЙТЕ
В ПРИРОДІ БОГА

Згадаймо деякі послання Божої Матері, подібні на те, яке 

Вона передала нам цього місяця: «Бачите, дітки, як 

природа розкривається й дає життя та плід, - так і Я 

закликаю вас до життя з Богом та цілковитому відданню 

Йому. Бог бажає спасти вас і передає вам послання через 

людей, природу й багато речей, які можуть лише 

допомогти вам усвідомити, що потрібно міняти напрям 

свого життя… Сьогодні Я закликаю вас усіх пробудити

свої серця до любові. Ідіть на природу й дивіться,

як природа прокидається, і це стане вам допомогою

в тому, щоб розкрити свої серця любові

Бога-Творця… Сьогодні Я закликаю вас піти

на природу, тому що там ви зустрінете Бога-Творця…»                              

Роздуми для  молитовних  груп
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Й оскільки все існує в Бозі, 
а Бог – у всьому й у всіх, усі 
створіння – Божі свідки, 
відображення Божої 
присутності, Його слід, знак, 
символ. Коли з таким 
усвідомленням та з вірою в це 
людина прославляє Бога, 
вона славить Його разом із 
усім творінням. Бога славить 
не одна лише людина, але й 
усяке творіння: «Хай, 
Господи, усі діла Твої Тебе 
славлять… (Пс. 144: 10); 
«Небеса оповідають славу 
Божу, і діло рук Його 
проголошує твердь небесна» 
(Пс. 18: 2).

Св. Бонавентура писав: 
«Сліпий той, хто не бачить, 
скільки блиску в сотворених 
речах. Глухий той, кого такий 
крик не примушує проки-
нутися. Німий той, кого весь 
цей сотворений світ не спону-
кає хвалити Бога. Безумний 
той, кого не заставляють 
стільки вказівок визнати 
Першоджерело. Розплющ же 
очі, прихили вуха душі твоєї, 
розімкни вуста й відкрий твоє 
серце, аби в усьому творінні 

побачити, почути, хвалити, 
полюбити […] Бога. Інакше 
повстане проти тебе весь цей 
світ» (Бонавентура, «Пу-
тівник душі до Бога» І, 15).

Коли людина втрачає 
благоговіння перед приро-
дою, виникає небезпека, що 
природа «повстане» проти 
людини. І сьогодні людина 
виявилася якраз у такій 
ситуації, забажавши бути 
хазяїном природи. Заба-
жавши міняти таку надійну 
логіку природи.

Тому Богородиця як Мати 
попереджує нас, щоб ми були 
тими, хто вчиться в природи, 
яка спрямована до нового 
життя, бореться проти смерті, 
аби принести нове життя. І 
ми, опираючись на Бога, 
здатні приносити життя, яке 
Бог у силі обновити в нас та 
зробити нас причасниками 
того нового, що приніс нам 
Господь.

Відкриймося цій новизні 
життя, щоб пережити 
навернення серця, до якого 
як Мати веде нас Богородиця.  
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МОЛИТВА 
Пресвята Діво Маріє, у цей благодатний час Великого посту Ти закликаєш 

нас до навернення й переміни серця. Ми усвідомлюємо, як необхідні нам 
безупинні переміна та навернення, але часто стомлюємося, спотикаючись 

у цій земній мандрівці. Підтримай, підбадьор нас Ти, Яка залишилася 
постійною до кінця, Ти, блаженна, що вірила навіть тоді, коли вірити було 

найтяжче. Ти закликаєш нас очима віри спостерігати за світом та всім 
сотвореним і від навколишньої природи вчитися й пізнавати, що новим 

життям можливо розцвісти й тоді, коли здається, що все засохло й зів’яло. 
Випроси нам віри в те, що можливо принести новий плід життя,
як приносять його рослини після зими навесні. Дякуємо Тобі, що 
підбадьорюєш нас вірити в життя, а не в смерть. Дякуємо Тобі,

що залишаєшся з нами й терпелива з нами. Амінь.  

о.Любо Куртович, OFM



ЧАС
ЦЕблагодатний

Сьогоднішнє послання 

дуже інтенсивне й повне 
контрастів. Мова в ньому 
йде про життя - у букваль-
ному сенсі цього слова. 
Марія звертає нашу увагу на 
те, чого нам не вистачає: ми 
порожні та без радості, тому 
що без Бога, не маємо миру, 
тому що не бачимо у своєму 
ближньому брата. Ми 
більше схиляємося до 
смерті, ніж боремося за 
життя, а в серцях і народах 
замість миру панують 
війни.

Небесна Матір не тільки 
говорить про цей сумний 
стан, у якому ми знахо-
димося, Вона вже 37 років 
приходить із Неба в 
Меджуґор’є з надією. 
Богородиця хоче пробудити 
нас, мобілізувати й 
показати, що необхідно з 
цим усім робити.

Її Материнські поради 
дуже вимогливі, що не слово - 
то виклик: «Це благодатний 
час»; «Закликаю вас до 
навернення»; «Вирішіть 
вибрати Бога»; «Моліться, поки 
молитва не стане для вас 
життям»; «Шукайте Бога в 
природі, яка бореться за 
життя»; «Поверніться до 
Бога». Її заклики - це її 
бажання надихнути нас для 
життя вічного.

Вона каже нам: «Це 
благодатний час», - тим самим 
викриваючи перед нами 
пастку цього світу про те, що 
час - гроші. Багато речей 
залежить від того, чи 
відбулося щось у правильний 
момент. Щоб досягнути 
успіху в житті, важливо 
вловити потрібний момент. 
Це стосується й духовного 
життя.

Благодатний 40-денний 
період Великого посту так 
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мудро розташований саме під 
час весни. У цьому, 
безумовно, ховається Сам 
наш Господь і Його любов. 
Якщо ми не помітимо 
приходу весни, то поля 
залишаться порожніми, без 
плодів. Так і з нами самими - 
якщо під час посту ми не 
почнемо працювати над 
своїм наверненням, то 
залишимося порожніми. І ми 
можемо бути причиною болю 
Ісуса, якщо не розпізнаємо 
часу Його відвідин.

«Навернення - це 
найважливіше послання, яке Я 
вам дала», - сказала Діва Марія 
в одному з послань. Ми 
знаємо з досвіду, що коли 
починаємо серцем 
проживати основні Її 
послання - молитися серцем, 
щодня читати Євангеліє, 
постити в середу й п'ятницю, 
сповідатися серцем і часто 
приймати Святе Причастя, - 
тоді в нас починається нове 
життя. Це умови, в яких 
заховано Царство Боже, Божа 
воля й мир нашого серця.

Ісус любив природу. У ній 
Він знаходив діло рук Свого 
Отця, Який усе створив із 
любов’ю для Своїх дітей. 
Важливі теми Він пояснював 
прикладами, узятими з 
природи. Згадаймо, як Він 
пояснює, що «так і Боже 

Царство, як той чоловік, що 
кидає в землю насіння...», 
згадаймо притчу про кукіль 
між пшеницею, про неплідну 
смоковницю, або ... «Я - 
виноградина, ви - гілки». І Діва 
Марія приводить нас до 
природи: «Як природа 
відновлюється до нового 
життя, так і ви покликані до 
навернення; шукайте в природі 
Бога, Який вас створив, бо 
природа говорить і бореться за 
життя, а не за смерть».

«Сьогодні хочу вам сказати, 
щоб ви почали працювати над 
своїми серцями так, як 
працюєте на полях», - сказала 
Вона 25 квітня 1985 року. Ми 
знаємо, що якщо не будемо 
обробляти землі, вона не 
принесе плодів, поле 
залишиться мертвим. Так 
само це і з нашим серцем. 
Коли ми зауважимо, чому 
присвячуємо найбільше часу, 
то це нам допоможе 
побачити, що для нас на 
першому місці. Уже саме 
розпізнання та усвідомлення 
цього багато значить. А далі 
необхідно міняти порядок 
речей і використовувати свій 
час на те, що приведе нас до 
Неба.
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МОЛИТВА
Небесний Отче, Ти володар часу, податель життя та 

благодаті. Зішли нам Духа Твого, щоб ми розумно й 

відповідально використовували благодатний час, дарований для 

нашого навернення. Прийди, Духу Святий, і віднови нашу спрагу 

до молитви, наш голод за Богом і Божим миром. Силою Своєї 

любові й милосердя відкрий наші очі, щоб ми бачили брата в 

особах наших ближніх. До Тебе ми кличемо й разом із Марією 

просимо про наше щире повернення до Тебе. Амінь.
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У посланнях Марії заховане 
Її прагнення вічного життя 
для нас. Вона знає наше 
майбутнє, вона приходить 
звідти. «Дітоньки, життя 
коротке, використайте цей час 
для творення добра...»; «Життя 
кожного з вас важливе й 
дорогоцінне, бо є даром від 
Небесного Отця для вічності...»

«Не забувайте, що ваше 
життя не є вашим, але даром, 
яким маєте радувати інших та 
вести їх до вічного життя...» 

Дозволити Марії вести себе 
- це означає розумно 
використовувати теперішній 
момент. Учитися бути в 

потрібний час у потрібному 
місці. Бути з Ісусом зараз і 
саме там, де ми знаходимося. 
Він присутній у братах, 
ближніх, голодних, спраглих, 
подорожуючих, нагих, 
хворих, ув’язнених... 
Згадаймо Його обіцянку: «Що 
тільки вчинили ви одному з 
найменших братів Моїх цих, те 
Мені ви вчинили».

Тільки з Ним теперішній 
момент стає благодатним 
часом і днем спасіння. Нехай 
нас надихає приклад Марії, із 
Нею ми на безпечному шляху 
до життя вічного.

Тереза Ґажійова
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Повернiться
до Бога

Послання на тему

“... у смиренні серця верніться до Бога 

та Його заповідей, щоб усім серцем ви 

могли сказати: нехай буде як на небі, так 

і на землі...” 25.1.2016

“... верніться до Бога та до молитви, 

щоб вам було добре на землі...” 25.4.2016

“... Поверніться, дітоньки, до молитви 

й поставте Бога на перше місце, а не 

людину... ” 25.7.2016

“... Дітоньки, тому верніться до Бога 

та молитви, щоб ваше серце співало з 

радістю...” 25.6.2015

“...Поверніться до Бога та молитви, і 

нехай у ваших серцях, сім’ях, спільнотах 

запанує молитва, щоб Святий Дух 

провадив вас і надихав із кожним днем 

бути відкритішими на Божу волю і Його 

план для кожного з вас...” 25.7.2014.



Перша субота місяця
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Наша наступна молитовна зустріч
відбудеться в суботу, 06.04.2019.

В цьому місяці будемо молитися
за всіх тих,  хто у важкому духовному стані,
розчаровані, зранені і самотні



Славко Барбарич, OFM

ХРЕСНА ДОРОГА
В ДЕНЬ ПОСТУ

(Продовженння. Початок в попередньому номері)
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ВОСЬМА СТАЦІЯ:

Ісусе, Ти втішаєш єрусалимських жінок

- Поклоняємося Тобі, Христе, і благословимо Тебе!

- Бо Ти Своїм святим хрестом урятував увесь світ!

Ісусе, Ти не дозволив жінкам Єрусалима плакати через Свою долю, але 

зупинився й закликав їх до навернення, аби наверненням вони врятували 

себе, свої сім’ї та народ. При кожній нагоді Ти ніс радісну вістку про 

Царство Отця, не проминувши й цієї можливості говорити до жінок, які за 

Тобою плакали.

Цей день посту та молитви віддаю Тобі за себе, щоб Твоє слово я вмів 

завжди слухати й приймати у свободі серця й душі, очищений постом і мо-

литвою від усього, що засліплює мене на знаки Твоєї любові й робить 

глухим до Твого слова. Прошу й пощу сьогодні за всіх, до кого слово 

звернене, — за всіх християн, аби, звільнені від будь-якого поневолення 

цього світу й гріха, вони вміли впізнавати в глибині серця знаки любові й 

чути Твоє слово. 

Віддаю цей день посту також за Папу, за всіх єпископів, священиків, 

місіонерів та катехитів, щоб силою посту та молитви вони ставали 

найперше тими, хто слухає слово, а відтак несли його іншим. Нехай Твій 



Дух надихає й веде їх, і в силі Духа вони вістять Твоє слово. Нехай їх 

супроводять знамення й чудеса так само, як проповідь апостолів та 

багатьох святих супроводжували дивовижні знамення Твоєї сили й 

могутності.

Особливо віддаю Тобі цей піст та молитву, щоб кожен священик 

усвідом-лено прийняв свою місію вістити Євангеліє, прощення гріхів, 

зцілення хво-рих та визволення від темних духів. Нехай Твоє Царство 

свободи й миру, справедливості й життя досягне всіх людей та народів. 

Прошу Тебе й пощу також за нові покликання в Церкві, щоб молоді люди 

відгукнулися на заклик і прийняли його.

(Віддай ситуації, коли ти слухав Боже слово без волі чи радості; усі 

внутрішні перепони, котрі, як ти відчуваєш, засліплювали й глушили 

тебе на те, що Господь дарував чи бажав Тобі дарувати, а ти не 

прийняв, тому що постив і молився недостатньо; і — з вірою — віддай 

свою молитву та піст за всіх, хто найбільше в ній зараз має потребу!)

Отче наш… Радуйся, Маріє… Слава Отцю…

- Помилуй нас, Господи!

- Помилуй нас!

З а с т а в г о р і т и с е р ц е м о є
В л ю б о в і д о Х р и с т а Б о г а ,

Щ о б у п о д і б н и т и с я д о Н ь о г о .

С в я т а М а т и , п о ч у й м е н е ,
У с е р ц е в п и ш и м е н і р а н и

С п а с и т е л я І с у с а . . .

ДЕВ’ЯТА СТАЦІЯ:

Ісусе, Ти втретє падаєш під тягарем хреста

- Поклоняємося Тобі, Христе, і благословимо Тебе!

- Бо Ти Своїм святим хрестом урятував увесь світ!
Ісусе, Ти втретє впав під тягарем хреста. Не смію й подумати, як Тобі 

було в ті моменти, коли, зовсім розтерзаний, знесилений і висміяний, Ти 

лежав під хрестом і коли піднявся з останніх сил та пішов далі. Ноги Твої 

підкошувалися й дрижали, рани закривавили знову, усе тіло було 12
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суцільним болем. Тільки любов до нас стала міцнішою: вона дала Тобі 

силу піднятися й іти далі. І в цьому падінні Ти повторив у серці те, що 

промовив у Гетсиманському саду: «Отче, нехай буде воля Твоя!» Ісусе мій, 

дякую Тобі!

Віддаю Тобі цей піст і молитву за всіх, хто втратив внутрішню свободу 

в алкоголі, наркотиках, азартних іграх, розпусті, проституції та інших 

шкідливих заняттях. Віддаю сьогодні цей піст і молитву за всіх тих, що 

зруйнували цілковито свою людську гідність, своє духовне, душевне й 

тілесне здоров’я, стали рабами шкідливих звичок і мучителями тих, із 

ким живуть. Силою посту й молитви  закорени в їхньому серці глибоке 

стремління до звільнення та пошли їм на допомогу людей. Дай їм силу, 

щоб подолали своє зло, підвелися й пішли за Тобою, не боялися жертви та 

утримання й наново здобули віру, любов, надію й довіру. Нехай до 

їхнього серця повернуться радість і мир. Дай їм сили пробачити самим 

собі й тим, кого вони звинувачують у своїх падіннях, та стати свідками 

сили, що виходить від Тебе. Віддаю Тобі цей піст і молитву також за всіх, 

хто зовсім не має волі підвестися й не визнає, що потребує допомоги. 

Проясни їхній затьмарений розум, укріпи ослаблену й надломлену волю 

та визволи від шкідливих впливів, щоб усі люди змогли жити в мирі. 

(У тиші віддай усе, що є у твоїм серці та поведінці недоброго, а 

також усіх, кого знаєш і хто перебуває в тяжкому стані, і молися за 

них!) 

Отче наш… Радуйся, Маріє… Слава Отцю…

- Помилуй нас, Господи!

- Помилуй нас!

Тв ого з р ане ного Си на ,
Щ о з в оли в п ри й ня ти м у ки з а м е не ,

Стражд ання з і м ною р о зд іли .

Св ята Мати , п очуй м е не ,
У с е р ц е в п и ши м е н і р ани

Сп ас и те ля І с у с а .
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ДЕСЯТА СТАЦІЯ:

Ісусе, із Тебе знімають одяг

- Поклоняємося Тобі, Христе, і благословимо Тебе!

- Бо Ти Своїм святим хрестом урятував увесь світ!
Несучи хрест, Ти дійшов, Ісусе, до місця, де обрав віддати за нас на 

хресті Своє життя. Перед самим розп’яттям Твоїм мучителям спало на 

гадку ще дещо: із Тебе зірвали одяг і нагим виставили на огляд натовпу, 

під нові насмішки й глумливі викрики. Ти витерпів усе в любові й 

терпінні, аби відкупити нас від усіх принижень та гріхів проти людської 

гідності. Перед цією стацією в мені починає лунати питання: невже пови-

нен був Ти витерпіти й винести на Собі все це? І пробивається відповідь: 

так, повинен був — гріховність моя й цього світу великі, але Ти вибрав 

вибавити нас від осуду, що впав на нас через гріх. Дякую Тобі, Ісусе!
Віддаю Тобі цей день посту й молитви як подяку за Твою безмірну лю-

бов, але також і за все, чим я особисто принижував себе: за всі гріхи тіла, 

що я здійснив, і за всі гріхи цього світу, якими принижує себе людина.     
Віддаю Тобі цей день посту й молитви за всіх, що пережили в дитин-

стві в сім’ї від найближчих приниження, відкинення, сексуальне наси-

лля; за всіх, що здійснили гріх проти гідності ще не народженого життя; 

за всіх політичних в’язнів та всіх людей, які втратили свободу внаслідок 

правопорушень чи кримінальних злочинів; за всіх, хто використовує 

становище, силу й гроші для зловживань та приниження інших. Силою 

Своїх страстей та пониження в ці хвилини звільни кожне серце й 

поверни всім людську гідність.
(Віддай зараз Господеві свої тілесні гріхи, проси про прощення й 

молися за навернення всіх, кого знаєш і хто знаходиться в обставинах, 

де зневажає людську гідність свою та інших!) 

Отче наш… Радуйся, Маріє… Слава Отцю…

- Помилуй нас, Господи!

- Помилуй нас!

Дозволь мені ридати з Тобою,
Співстраждати Розп’ятому,

Доки живий буду.

Свята Мати, почуй мене,
У серце впиши мені рани

Спасителя Ісуса.



Уперше я приїхала до Меджуґор’я 
влітку 2014-го року, через кілька 

місяців після тяжкої втрати мого 
батька. У свої 35 літ я залишалася 
самотньою – не мала своєї сім’ї, не 

реалізувалася в професії. Усі лінії, які 
я намагалася вибудовувати – й 
особисті, і кар’єрні – здавалося, 

зайшли в глухий кут. Я не розуміла, 
що я роблю не так та як бути далі. 

Свідчення
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Хоча й тяжко, проте довелося прийняти 
те, що життя минає повз, що мої 
таланти, які я відчувала в собі, рік у рік 
залишаються незатребуваними. Мені не 
вдалося здійснити в житті нічого 
значного, нічого, що могло б виправдати 
моє життя перед Богом. Я майже 
поставила на собі хрест.



Свідчення

Це свідоцтво мене так 
вразило, що я миттю 

почала шукати,
як дібратися до цього 

місця...
До Меджуґор’я мені 

порадила поїхати ведуча 
психологічної групи, яку я 
тоді відвідувала. На 
російськомовному сайті 
цього місця я прочитала про 
об’явлення та налаштувалася 
скептично – мало хто кого 
бачить, мене це точно не 
зачепить. Вирішила не їхати – 
навіщо? Перед тим, як 
остаточно закрити для себе 
це питання, пройшла ще за 
одним посиланням і 
натрапила на свідоцтво 
лікаря-гінеколога з України. 
Вона писала про свій досвід, 
про те, як поїздка до 
Меджуґор’я змінила її 
погляди на життя та свою 
професію. Це свідоцтво мене 
так вразило, що я миттю 
почала шукати, як дібратися 
до цього місця. За короткий 
строк придбала квитки й 
почала чекати на поїздку.

Мої перші дні в Меджуґор’ї 
виявилися наповненими 
всілякими чудесами – 
кожного дня відбувалося 
щось непоясненне. Важко 
втілювати в слова духовний 
досвід, можу лише сказати, 
що я – на той момент 
знесилена й у чомусь мертва 
– наче потрапила в 
паралельний світ, який 
нібито й подібний на наш, 
але тільки на вигляд. Тої 
поїздки я дуже багато 
плакала – щодня, кожної 
вечірньої програми – мовби із 
серця почала спадати 
короста, і воно, зранене, 
вбирало всю ту красу й світ, 
які мене оточували. І сльози 

текли та й текли, не 
перестаючи. Тоді я відчула, 
що проживаю 
найщасливіших сім днів мого 
життя.

 Урешті настала 
тиша, і тоді я 

зрозуміла, що щось 
почалося...

Найбільшим потрясінням 
першої поїздки стало 
об’явлення 2 серпня. Я пішла 
на нього, тому що «всі 
пішли». Дорогою до 
підніжжя гори майже 
механічно перебирала 
вервицю й повторювала 
незвичну ще молитву 
Розарію, не розуміючи, 
навіщо стільки разів казати 
одне й те саме. Опинившись 
біля підніжжя Подбрдо в 
оточенні галасливої 
італійської групи, що хором 
скандувала Santa Maria, 
Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, я згубила надію хоч 
якось налаштуватися на 
молитву й вирішила просто 
сісти на землю та терпіти. 
Урешті настала тиша, і тоді я 
зрозуміла, що щось почалося. 
Через деякий час я 
заплющила очі й відчула 
Дотик, який змінив для мене 
все. Заплющувала я очі 
людиною-невдахою, а 
розплющила їх із глибинним, 
що пронизував єство, 
відчуттям, що моє життя – 
досконалість, що все йде за 
Планом, що мене – так, саме 
мене – бачать згори й 
люблять. Світ став інакшим. 
За кілька хвилин і він, і моє 
життя переобразилися. Коли 
через мить знову зазвучали 
слова пісні й молитов, я 
відчула, що Марія, відходячи, 
вітала мене в Меджуґор’ї. 
Ніби Вона чекала мене й 16



думка свідомо вибрати 
дискомфорт чи відмовитися 
від звичних вигод видається 
недоречною, незрозумілою. 
Ми звикли до гарячої води, 
кондиціонерів у спеку, 
автомобілів, і якось не спадає 
на гадку захотіти обмежити 
себе у вигодах, навіть коли 
ми приїжджаємо зустрітися з 
Господом. Цього разу мені 
захотілося подумати про 
паломництво саме як про мій 
дар Богові, який я підношу, 
вибравши провести цей час із 
Ним. Я приїжджаю до 
Меджуґор’я (а це довгий і 
дуже часто нелегкий шлях) та 
кажу: «Господи, я хочу 
подарувати Тобі, посвятити 
Тобі ці декілька днів мого 
життя, потерпіти 
дискомфорт заради Тебе. Ти 
бачиш, наскільки моє життя 
сповнене суєтою. Тепер же я 
хочу присвятити Тобі, 
наблизившись, наскільки 
можливо, до простоти, у якій 
жив Ти, порадіти тому, що я 
можу дихати, ходити, бачити 
й чути, говорити з Тобою».

У російській мові слово 
«жертва» має негативний 
відтінок – як щось, що мене 
заставили віддати, попри 
мою волю. Але цього разу я 
відчувала, що якщо я сама 
хочу відмовитися від чогось, 
жертва стає добровільною, 
бажаною, і це слово 
переображується. Жертва 
стає даром, милістю.

І сьогодні я прошу в Бога, 
щоб я й надалі могла 
приїжджати до Меджуґор’я й 
радісно віддавати  Йому та 
ближнім своє серце, час, 
душевні й фізичні сили. 

Світлана, Росія
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утішилася, що я нарешті 
приїхала. Знову й знову я 
плакала від радості й 
удячності, що виливалися із 
серця.

Через тиждень я 
повернулася до Москви. 
Сприйняття життя після тієї 
поїздки в мене змінилося. Я 
довірила його Богові й більше 
не відчуваю себе невдахою. 
Це неоціненний дар і чудесне 
для мене переображення. 
Поїздки в Меджуґор’є (із 
2014-го їх було вже 7), як і 
раніше, залишаються для 
мене днями духовної віднови 
та зустріччю з Богом – 
цілковито реальною та 
відчутною.

Я замислилися про 
паломництво саме
як про добровільну 

жертву Богові
Тиждень назад я 

повернулася із семінару для 
координаторів 
паломницьких та 
молитовних груп (в останні 
роки я супроводжую групи з 
Росії, які приїжджають на 
фестиваль Младіфест). Із 
привітальним словом до нас 
звернувся архієпископ Хенрік 
Хосер. Він ділився своїм 
досвідом паломництв, 
зокрема на Святу Землю, і 
мені подумалося, як багато 
можна здобути, 
відкриваючись на ті 
незручності й навіть жертви, 
які нам доводиться 
приносити й до, і після 
відвідання святих місць. Я 
замислилися про 
паломництво саме як про 
добровільну жертву Богові – 
адже ми віддаємо і час, і 
гроші, душевні й фізичні 
сили.

У сучасному світі достатку 
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ДНІ ДУХОВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Дорогі друзі! Запрошуємо вас взяти участь у 

міжнародних днях духовної віднови,

які пройдуть в Меджуґор'є в 2019 році.

29.05. – 1.06.2019  7-і Міжнародні дні духовної віднови 

    присвячені захисту життя 

08.07. – 13.07.2019 24-і Міжнародні дні духовної віднови

    для священиків 

06.11. – 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!

Оголошення
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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, здійснюючи конкретні діла любові до Бога та 
ближнього, старатися обновляти життя віри в наших парафіях.

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

“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)

СВІТЛО МАРІЇ
Приносити Ісуса – світло Марії 

Якщо ви хочете приєднатись до нас в молитві
або отримувати  газету, напишіть нам: gospa3@gmail.com.

Молитовні групи
 
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. 

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, Австрії, Словаччині і Чехії.
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