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“Дорогі діти!  

Сьогодні закликаю вас, щоб своє нове життя  

жили з Ісусом. Нехай Воскреслий дасть вам сили,  

щоб у випробуваннях життя ви були завжди сильними  

й у молитві віддані та витривалі, бо Ісус вас Своїми 

ранами спас і воскресінням дав нове життя. Моліться, 

дітоньки, і не втрачайте надії. У ваших серцях нехай буде 

радість та мир, і свідчіть радість, що ви є Моїми.  

Я з вами й усіх вас люблю Моєю материнською любов’ю.  

Дякую вам, що відповіли на Мій заклик”. 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

ВІД 25 КВІТНЯ 2018 РОКУ,                                                                                       

через візіонерку Марію Павлович – Лунетті 

В ЦЬОМУ  

НОМЕРІ  

ЗНАЙДЕТЕ . . .  



И сегодня Дева Мария призывает 

нас к активному сотрудничеству, 

говоря: «молитесь в Моих намерениях». 

Она рассчитывает на нас, ибо когда мы 

молимся в Её намерениях, то забываем 

о своих нуждах и отдаём себя в Её 

распоряжение.  

 

Молитва: 

Мария, Матерь Наша, благодарим 

Тебя за то, что Ты вновь и вновь  

повторяешь: «Я с вами и заступаюсь за 

вас». Ты говоришь: «В одиночку вы 

ничего не сможете, не можете 

остановить зло, которое хочет 

завладеть миром и уничтожить его. 

Но по Божьей воле, все вместе вы 

можете изменить всё». Вместе с Тобой 

молим о мире, за Твои намерения. 

Соединяем наши молитвы с Твоими, 

чтобы осуществилось всё то, к чему 

Ты нас призываешь. Аминь. 

(Терезия Гажиова) 
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 Пресвята Марія прожила Своє життя з Ісусом – із тої миті, як сказала 
Богові через архангела Гавриїла Своє «так», і до підніжжя хреста. Разом зі 

Своїм Сином Вона переживала всі моменти болю, приниження й відкинення. 
Вона була й залишається Матір’ю надії. Усупереч усім стражданням й 
утискам, яких зазнала, Вона не переставала повторювати: «Величає душа моя 

Господа». 
 І зараз Вона приходить, звертаючись до нас із тієї слави, яка чекає на 

всіх, хто довірить своє життя Господеві й у всьому на Нього покладеться. Із 
воскресінням Христовим нам явилася нечувана новизна й перемога життя 

над смертю, перемога милості над гріхом, перемога любові над ненавистю. Як 
Мати, Богородиця хоче, аби й ми стали причасниками цієї Ісусової перемоги.  
 В одному з послань Вона говорила нам: «Дітки, відкрийте свої серця й 

віддайте Мені все, що в них є: радощі, печалі й будь-який, навіть найменший 
біль, щоб Я могла принести їх Ісусові, аби Своєю безмірною любов’ю Він 

запалив і преобразив ваші печалі на радість Свого воскресіння».  

ВОСКРЕСЛИЙ ХРИСТОС ДАЄ СИЛУ 
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 Для Ісуса нема ситуацій та 
с т а н і в  б е з н а д і й н и х  ч и 
б ез вих ід них .  В і н  С а м б у в 
випробовуваний і перейшов через 

горнило спокус і страждань, а тому 
може допомогти й нам, у яких би 
обставинах і  станах  ми  не 
знаходилися. Апостоли пішли слідом 

за Ісусом найперше як за пророком і 
лікарем. За Ним пішло й багато 
інших, Його проголосили Месією. Від 
Месії чекали, що Він переможе, скине 

ворогів й установить нове царство. 
Усупереч тому, Ісус помер на хресті, 
відкинений як пророк, поставивши 
цим під питання віру тих, хто вважав 

Його Месією, – адже Месія не може 
померти на хресті, його життя просто 
не може закінчитися таким чином. 
Учні не зрозуміли Ісуса, коли Він 

говорив їм про це приниження до 
смерті, про перемогу, яку Бог 
повинен здійснити через воскресіння. 
Налякавшись, вони розбіглися й 

залишили Його одного в Його 
страстях. 
 Із точки зору учнів, це стало 
по в н им кр а хо м  ї х н ьо ї  і д е ї , 

поваленням того, у що вони вірили, 
поваленням їхнього вчителя, пророка 
і Месії. Так само сприйняли смерть 
Ісуса і євреї – як смерть людини, 

померлої, як помирають прокляті 
Богом і людьми – повішені на дереві. 
 Але Пасха – воскресіння Ісуса – 
перевертає все з ніг на голову. Дерево 

ганьби преображається на дерево 
спасіння. Воскреслий живий тепер 
уже назавжди. Він – переможець. І 

переміг, і воскрес Він – заради нас. 
 Спробуймо хоча б на хвилину 
замислитися над природою Ісусової 
перемоги. Ісус не переміг людину, але 

ненависть, гріх. Смерть Ісуса на 
хресті та Його воскресіння – це 
перемога над смертю й над гріхом 
цього світу. Ісус переміг диявола. 

Воскресіння – не зневага людини, Ісус 
не бажав отримати таким чином верх 
над людьми. Він не являвся Пилату, 
Каяфі, Іродові, Анні та іншим євреям, 

аби показати їм переможно їхню 
неправоту й принизити. Ісус помер та 
воскрес і за них теж. Він хоче бути 
Спасителем для всіх. Він хоче здобути 

для життя кожну людину й кожному 
дає можливість цього нового життя. Це 
перемога заради людей, заради 
людини. Ісус розірвав ланцюг 

ненависті й гріха цього світу. 
 Ми також прагнемо до перемоги, 
перемог. Але, на жаль, найчастіше 
намагаємося перемогти інших. Люди 

воюють, аби перемогти ворога. 
Вибирають сторону, щоб перемогти 
другу. Міняють політичну належність, 
стараються перемогти супротивника. 

Ми не дуже вміємо здобувати людей, 
завойовувати їх для добра й дуже мало 
цінуємо людину. Наші ідеї та задуми, 
наші власні плани нерідко важливіші 

для нас, аніж люди довкола нас.  
 Пасха була й залишається святом 
перемоги Ісуса. Але нехай – у нас і для 
нас – вона буде святом перемоги в той 

спосіб, яким отримав її Ісус. Нехай 
любов Ісуса переможе в серцях усіх 
нас, щоб ніхто поруч із нами не 
відчував себе переможеним, а тільки 

віднайденим, набутим. Здобуваймо 
друзів, а не множмо ворогів – і тим 
самим будемо служити Пасці.      
  

 Мoлитва: 
 
 Пресвята Діво Маріє, Мати 
нашого Господа Ісуса, переможця гріха, 

смерті й лукавого! О Маріє, Ти, що 
найкраще знаєш Свого Сина, Ти, Яка 
була й залишаєшся з’єднаною з Ним у 
любові, заступайся за нас, щоб ми 

могли бути сильними в життєвих 
випробуваннях і залишалися стійкими 
та відданими в молитві. Нехай нічого 
не зупинить нас на шляху до Господа. 

Нехай навіть наші слабкості 
допомагають нам зростати в 
смиренні. Випроси нам сили й 
благодаті в життєвій боротьбі. Ти, 

Яка прожила життя, таке подібне до 
нашого життя, і Яка зуміла, як ніхто, 
зберігати радість у серці всупереч 

болю, котрий підносить життя, подай 
нам через Своє заступництво й 
молитву милість, щоб оселилася в 
наших серцях божественна новизна, 

яку Христос дарував нам Своїм 
воскресінням. Амінь. 

 
(отець Любо Куртович, OFM) 
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У МОЛИТВІ - СИЛЬНИМИ,  

ВІРНИМИ, ПОСТІЙНИМИ 

 Великодній період – це заклик до нового життя. Марія 

закликає нас, щоб ми жили з Ісусом, і тим відкриває нам сенс 
нашого життя. Бо тільки в спільному житті з Ним ми можемо 
вистояти в тяжких випробуваннях. Якщо наше життя зв’язане 
з Ісусом, то що б не відбувалося, ми можемо залишатися 
спокійними й радісними. Якщо шукаємо сенс життя поза Ним, 
ми будемо знервованими, насильними, знищуватимемо самих 
себе й інших, житимемо в тривозі й страху. Коли ми 

знаходимо сенс життя, стаємо здатними любити, прощати, 
бути людьми миру й радості. 
 Марія являється нам, аби пригадати: Ісус дійсно воскрес 
із мертвих, Небо існує, і перед нами – вічність. Марія прожила 
Своє життя з Ісусом. Вистояла серед усіх випробувань із вірою 
й надією в перемогу добра над злом. Хто може нас навчити 
цього краще, аніж Вона? Вона з довірою звертається до нас 

через Свої послання та показує нам шлях: «Поруч із Ісусом усе 
є легшим. І біль, який проживаєте з Ним, є легшим, бо існує 
віра. Віра допомагає в болю, а біль без віри веде до відчаю. 
Біль, котрий проживаєте й приносите Богові, – підносить. Хіба 
Мій Син не через Свою болісну жертву відкупив світ? Я як 
Його Мати була з Ним у болю й стражданні так само, як Я і з 

усіма вами. Діти Мої, Я з вами в житті, у болю, у стражданні, у 
радості та любові. Тому майте надію. Надія дає зрозуміти, що 
тут є життя. Діти Мої, Я вам говорю, Мій голос говорить вашій 
душі, Моє серце говорить вашому серцю. Апостоли Моєї 
любові, о, наскільки сильно вас любить Моє материнське 
серце. Скількох багатьох речей хочу вас навчити». 
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 Жити з Ісусом означає слідувати за 
Марією. Слідувати за Її стопами, бути 
подібною до Неї в любові. Бути постійно 
з Ісусом й дарувати себе ближнім. І про 
це найкраще знає Марія, Його Мати. 
Протягом 37 років об’явлень в 
Меджуґор’ї Вона неустанно повторює 
нам, як це можливо реалізувати. Вона 
залишається вірною замислу, який Їй 
довірив Небесний Отець. Вона 
приводить нас до Ісуса. Дає нам 5 
головних послань:  

 
 «Євхаристія - серце віри. Це є Мій 

Син, Котрий живить вас Своїм тілом і 
зміцнює Своєю кров’ю. Це чудо любові - 
Мій Син, Який завжди знову приходить, 

живий, щоб оживити душі», – сказала 
Вона нам 2 травня 2018 року.  
 Бог посилає на землю Марію, щоб 
нам допомагати. Нема другого 
пояснення, чому Вона так довго 
являється й неустанно говорить нам 
«живіть Моїми посланнями». Вона тут, 
щоб збирати нас й перебувати вірно в 
молитвах так, як колись зі зляканими 
учнями після смерті Ісуса. 
 У світі, покритому темрявою, у 
хвилини життєвих випробувань, у 
стражданні нам дарована Марія. У 
Люрді, Фатімі й інших місцях Своїх 
об’явлень Вона закликає нас часто 

  

  

1. Молитва серцем, 

молитва Розарію 

 

2. Кожен день читати 

Євангеліє 

 

3. Часто сповідатися 

серцем 

 

4. Постити в середу і 

п’ятницю на хлібі та воді 

 

5. Закохатися  

в Євхаристію 

молитися Розарій. І в Меджґор’ї Вона 
говорить нам: даю вам найсильнішу 
зброю проти сатани. «І сьогодні Я 

закликаю вас до молитви. Дітоньки, 
молитва творить чуда. Коли ви втомлені і 
хворі, коли не бачите сенсу вашого 
життя, візьміть розарій і моліться; 
моліться до тих пір, поки молитва не 
стане для вас радісною зустріччю з 
вашим Спасителем. Я з вами, Я 
заступаюся й молюся за вас, діти Мої»… 
«Просіть, аби ви могли бути апостолами 
Божого світла в цей час темряви та 
безнадії. Це час вашого випробування. З 
Розарієм у руці та любов’ю в серці йдіть 
зі Мною. Я веду вас до Воскресіння в 
Моєму Сині»… «Бог послав Мене бути 
посеред вас, аби я вам допомогла. Якщо 
хочете, візьміть Розарій. Уже сам Розарій 
може вершити чудеса у світі й у вашому 
житті».    
 Марія знає, що ми раді слухати 
Того, про Кого знаємо, що Він нас 
любить. Тільки любов може допомогти 
нам прийняти те, що нам пропонує 
кохана людина. Тому закликає молитися 
за досвід Божої любові й каже нам: «Я з 
вами й усіх вас люблю Своєю 
материнською любов’ю». 
 Приймімо Її материнські поради 
особливо в травні, місяці, який особливо 
належить Їй. Молитвою Розарію візьмімо 
Марію за руку й разом із нею вірно 
залишімося в молитвах – в очікуванні 
перемоги Божої любові у всьому, про що 
просимо разом із Нею.  
  

 Молитва: 
 
  Маріє, разом із Тобою ми хочемо 
жити нове життя з Ісусом. Ти кажеш: 
«Коли на землі пропадає любов, коли не 
знаходиться шлях спасіння, приходжу, 
аби допомогти вам пізнати істинну віру 
– живу й глибоку, щоб допомогти вам 
любити істинною любов’ю». Даруємо Тобі 
цей місяць травень із любові до Твоїх 
планів миру, переображуй нас у Своєму 
Серці. Нехай Твоя любов робить нас 
Твоїми апостолами – смиренними, 
радісними, які приносять надію. З Тобою 
ми хочемо залишатися вірними й 
постійними в молитві. Амінь. 

(Терезія Ґажіова) 
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любові залишаться і відкриють 
браму Царства Небесного. При тій 
брамі Я на вас чекатиму. При тій 
брамі хочу привітати й обійняти 

всіх Своїх дітей...» (02.11.2015) 

 
«Апостоли Мої, моліться і дійте. 

Доносіть світло і не втрачайте 
надію. Я з вами. В особливий спросіб 

Я  з  в а ш и м и  п а с т и р я м и . 
Материнським серцем люблю їх і 
захищаю, бо вони ведуть вас до 

р аю,  який об іцяв  в ам Мій 
Син...»  (02.05.2014) 

«Дивлюся на вас і бачу вас 
загубленими, не маєте ані 
молитви, ані радості в серці. 
Поверніться, дітоньки, до молитви 

й поставте Бога на перше місце, а 
не людину. Не втрачайте надії, яку 
вам приношу...» (25.07.2016) 

 
 

«Діти Мої, апостоли Моєї любові, не 
втрачайте надію, не втрачайте 

силу. Ви це можете. Я вас 
підбадьорюю і благословляю. Бо все 
це цьогоземне, яке багато Моїх 

дітей, на жаль, ставлять на перше 
місце, промине, а лише любов і діла 

«І сьогодні закликаю вас молитися за мир. Моліться серцем, дітоньки, і не 
втрачайте надії, адже Бог любить Свої сотворіння. Він хоче вас спасти – 

одне за одним через Мої приходи сюди...» (25.03.2003) 

НЕ  ВТРАЧАЙТЕ  НАДІЇ 
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НАША НАСТУПНА  

МОЛИТОВНА ЗУСТРІЧ  

ВІДБУДЕТЬСЯ В СУБОТУ,  

05.05.2018. 

 

В ЦЬОМУ МІСЯЦІ  

БУДЕМО МОЛИТИСЯ ЗА ВСІХ, ХТО 

ЗНАХОДИТЬСЯ В ВАЖКИХ 

ВИПРОБУВАННЯХ, ХТО ДУХОВНО 

СПИТЬ І ВІДДАЛИВСЯ ВІД БОГА 
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«ЄВАНГЕЛІЄ ЖИТТЯ»  

СВ. ПАПА ІВАН-ПАВЛО II  

 
 Дуже важливо зрозуміти, що серед послань у 
Меджуґор’ї нема жодного, яке не було б 

закоріненим у Святім Письмі, а пастирсько-
літургійна практика не містить нововведень, які 

б вимагали особливого схвалення Церкви. Тому 
потрібно виконувати те, про що просить 
Богородиця, уже зараз, не очікуючи на офіційне 

визнання Меджуґор’я. Навіть якщо б об’явлень 
зовсім не було, не помилилися у всякому разі ті, 

хто став більше молитися, постити, ходити до 
сповіді, читати Святе Письмо, поклонятися 

Ісусові в Пресвятих Дарах чи почитати в молитві 
хрест, а після Меси промовляти молитву за 
зцілення – усе те, що вже багато років день у день 

роблять у Меджуґор’ї.  
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 Однак подібна практика – ще 
одне свідоцтво на користь того, що 

йдеться про особливе благодатне 
Боже втручання, оскільки почалася 
вона з того дня, коли візіонери 

повідомили про об’явлення їм 
Богородиці та Її заклик до миру, 

навернення, посту, молитви й обнови 
віри, до участі в Месі, до сповіді, до 

поклоніння Святим Дарам та до 
читання Святого Письма. Хоча піст у 
Церкві в цілому, можна сказати, 

забутий, св. Папа Іван-
Павло ІІ закликав до 

посту й, перебуваючи в 
Ассізі, присвятив один 

день постові й молитві 
с п і л ь н о  з 
представниками інших 

релігій. Теми посту він 
торкається в енцикліці 

«Євангеліє життя» й, 
закликаючи постити й молитися, 

звертає увагу на те, що в боротьбі із 
сатаною та його царством піст і 
молитва – найбільш ефективний 

засіб. У пункті 100 згаданого 
документа сказано:  

 «У цій великій праці із створення 
нової культури життя нас підтримує й 

животворить упевненість у тому, що 
Євангеліє життя, як і Царство Боже, 
зростає й дає рясний плід (див. Мр. 4, 

26-29).  
 Дійсно, різноманітні могутні 

засоби, якими наділені сили, що діють 
на підтримку «культури смерті», і те, 

чим володіють захисники «культури 
життя й любові», важко співставити 
за масштабами. Ми, проте, знаємо, 

що можемо розраховувати на 

допомогу Бога, для 
Якого немає нічого 

неможливого (див. 
Мт. 19, 26).  
 І з  ц і є ю 

впевненістю в серці, 
с п о н у к у в а н и й 

глибокою турботою 
про долю кожної 

людини, я сьогодні 
повторюю всім те, що сказав сім’ям, 
які виконують свої важкі завдання 

серед загрозливих 
небезпек: терміново 

необхідна велика 
молитва за життя, 

що йде через увесь 
світ. Нехай кожна 
х р и с т и я н с ь к а 

спільнота, кожен 
рух чи об’єднання, 

кожна сім’я й кожен 
вірний у рамках спеціальних 

починань і в повсякденній молитві 
несуть палку мольбу Богові-
Творцеві, Який полюбив життя. Ісус 

Сам показав нам, що молитва й піст 
– найголовніша та найуспішніша 

зброя проти сил зла (див. Мт. 4, 1-
11), і навчив Своїх учнів, що деяких 

злих духів можна вигнати тільки 
цим (див. Мр. 9, 29).  Т а к 
наповнімося ж смиренням та 

сміливістю в молитві й пості, аби 
досягнути того, щоб сила що 

приходить з висоти, зруйнувала 
стіни обману й брехні ,  що 

заслоняють погляд багатьох наших 
братів і сестер на нечестя діянь та 
законів, ворожих життю, і збудить у 

їхніх серцях рішучість та наміри, 
натхненні цивілізацією життя й 

любові».        
 

  

 

 

«…Ісус Сам показав нам, 

що молитва й піст – 

найголовніша та 

найуспішніша зброя 

проти сил зла ...» 
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 Прекрасне торжество відбулося в 

суботу, 28 квітня 2018 р., в Шилуві 

(Литва), де зібрала нас Богородиця.  Це 

була 7-а  міжнародна молитовна зустріч за 

мир.  Зібралися паломники з Латвії, 

Польщі, Білорусі, Калінінградської області 

Росії, а також із різних сіл та міст Литви.  

 Позаяк у Литві ще тільки настає 

справжня весна й у базиліці було досить 

прохолодно, нас чудово зігрівала молитва 

(як і прийнято на таких зустрічах,  ми 

молилися всі три частини Вервиці), а 

сердечний  спів молоді з Латвії голосом 

усіх учасників підіймав вгору наші серця, 

прославляючи Господа. Цілий день – єдині 

в молитві! 

 Щире спасибі  всім священикам, які 

приїхали і які служили паломникам в 

конфесіоналі, а також громаді місцевої 

парафії Шилуви, яка опівдні щедро 

підкріпила всіх учасників кашею 

та зігріла чаєм. 

 Особливо повчальним і 

зворушливим було свідчення отця 

Циріла зі Словенії. Невимовно 

важкий шлях до повного 

прощення: цей дар він отримав «у 

ш к о л і  Б о г о р о д и ц і » ,   н е 

випускаючи з рук Розарію. 

Кульмінацією дня стала свята 

Месса й поклоніння Ісусові в 

Пресвятих Дарах. 

 С п о д і в а ю с я ,  щ о  м и 

повернулися додому зовсім 

іншими людьми, на наших 

обличчях сяяла радість, яка 

свідчить, що нас відвідала щедра 

благодать Божа. 

 

С. Алойза SJE, Шилува, Литва  

 

НАС ЗІБРАЛА БОГОРОДИЦЯ 
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 «Коли я повернулася після зустрічі додому, у Вільнос, то відчула себе так, 

наче повернулася із Меджуґор’я. Протягом усього дня Бог творив багато в моєму 

серці. Загальна атмосфера допомогла мені відкритися Господу, спілкуватися з 

Ним. Я ще більше усвідомила, наскільки це важливо – те, що сьогодні з’являється 

Богородиця, те, що Вона з’являється щодня. І якщо ми не можемо збагнути цього 

чуда, тоді втрачаємо багато милостей, які Бог дає нам через Марію. Бог закликає 

нас через Богородицю. Я зрозуміла, що, перебуваючи й у Литві, завжди можу в 

мить Об’явлення (за місцевим литовським часом) зупинитися й помолитися  – в  

ту мить, коли  відкриваються Небеса».  

Віда, Литва  
 «Хотілося б висловити величезну 

вдячність, особливу подяку всім, хто 

організував цю просто фантастичну 

молитовну зустріч у литовській Шилуві, 

тому що для мене це було просто 

неймовірне свято і величезне 

благословення Милосердного Бога. 

Мене не покидає відчуття, що це 

благословення Бог подарував не лише 

особисто мені, але й  багатьом-

багатьом білорусам, яких я привіз туди 

у своєму серці. У нас в Білорусі був 

робочий день, і тому не всі охочі 

змогли туди приїхати. Саме тому я  

в і д ч у в а в  н а  с о б і  в е л и к у 

відповідальність за багатьох...» 

Володимир, Білорусь  

 «Дякую Богу, Пресвятій Діві Марії, 

о т ц ю  Ци р і л у ,  Т е ре з і ,  у с і м 

організаторам й учасникам молитовної 

зустрічі за можливість відчути свою 

належність до Меджуґор’я, відчути це 

материнське тепло (навіть у прохолоді 

прекрасного храму) і  це безмежне 

світло Марії, знову стати учнем «у 

школі Богородиці» . Великий поклін 

усім священикам, які приймали до 

Сповіді, особливо за їх мудрість, 

чуйність та відкриті серця!» 

Наталія, Калінінград  

Ф
о
то

: 
A

li
o
 R

a
is

en
ia

i 

 «На цій зустрічі я відчула величезну Божу Любов і ніжність Богородиці, яка 

по-новому підіймає й надихає до навернення серця. У цій величній благодаті, 

яку я пережила, хочеться щораз глибше осягнути Божий задум щодо мене й 

зуміти втілити його в життя». 

Наталія, Латвія 
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  «Мене звати Таня. Я з Білорусі. У Шелуві, під час свідчення священика зі 

Словенії і молитви Розарію, я відчула, як до мого серця торкається Марія і 

витягує кілька скалок із нього. Це скалки непрощення й те, що я ще не віддала 

Господу, що є важким для мене ще з дитинства. Марія в тиші запитала мене, чи 

погоджуюсь, щоб Вона делікатно вийняла їх. Я відповіла «так», хоча мені було 

боляче і по обличчю текли сльози. Історія життя того священика дуже схожа з 

моєю. За тиждень до своєї смерті мій батько примирився з Богом та сім’єю, 

хоча впродовж усього свідомого життя був атеїстом. Слава Господу!» 

Таня, Білорусь 

 

  «Ми готували кашу для всіх 

учасників і тому не мали можливості 

брати участі у всій програмі. Але коли 

священик після вечірньої Святої Меси 

благословляв нас Пресвятими Дарами, 

я зрозуміла, що його усмішка і вираз 

обличчя у великій любові залишаться 

перед очима в мене на все життя». 

 

 Лайма, Литва (Шилува) 

«Я усвідомила, яку велику роль відіграє Богородиця на шляху людини до 

Бога. Яка це потужна зброя –  Розарій – для досягнення миру всередині себе й 

навколо. Це шлях до прощення, духовного зростання, досягнення любові. Я 

побачила, як сильно Пресвята Діва Марія оберігає мене». 

Оля, Білорусь  

 

  «Ви привезли нам частинку Неба. 

Деякі люди з нашої молитовної групи 

навіть хвалилися, що в них виросли 

крила . Так, так, не смійтеся! Багато з 

них  міцно вхопилися за Розарій, 

почали постити щосереди та 

щоп’ятниці. У наших серцях горить 

Любов Марії, нашої спільної Матері». 

 

Ілона, Литва (Шилува)  
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 «Коли ми лише збиралися їхати на 

молитовну зустріч, я ловила себе на 

думці: «Чому цю зустріч назвали 

Меджуґорською? Адже вона планується 

в Литві». Скажу відразу, на той час ми 

вже встигли побувати в Меджуґор’ї. І 

ось ми  в місті Шелува, молимося в 

костелі перший Розарій, а на екрані 

фотографії з гори Об’явлення й гори 

Хреста – і я починаю плакати. Мене  

охопили легкість, радість і любов. Так 

завжди відбувається, коли Бог 

торкається серця. Щось дуже схоже 

трапилося зі мною і в Меджуґор’ї. Тільки 

там ми були тиждень. На перший 

погляд, це  довго, але насправді це так 

мало. І там, перед самим від’їздом я 

розплакалася, як маленька дівчинка. 

Так не хотіла від’їжджати від Мами. І 

ось на молитовній зустрічі в м. Шелува я 

отримала «привіт із Меджуґор’я». Марія з 

такою великою любов’ю піклується про 

нас! І зараз, коли я дописую останні 

рядки, мені згадуються слова: «Якби ви 

знали, як сильно Я вас люблю, ви б 

плакали від радості». 

 

Ірина, Білорусь  
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МЕДЖУҐОР’Є 2018 
 

ДНІ ДУХОВНОЇ ВІДНОВИ 

 

 

 

   Дорогі друзі! Запрошуємо вас взяти участь у міжнародних                        

днях духовної віднови, які пройдуть в Меджуґор'є в 2018 році 

 
 

 

  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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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. 

 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  

    

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. 

“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) 

 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. 
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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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