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"Дорогі діти! Бог зі Свого 

милосердя дозволив Мені бути з 

вами, щоб вас учила й привела на 

дорогу навернення. Дітоньки, ви 

всі покликані зі всього серця 

молитися, аби здійснився план 

спасіння з вами і через вас. 

Усвідомте, дітоньки, що життя 

коротке й чекає вас життя вічне 

за заслугами. Тому, моліться, 

моліться, моліться, щоб ви були 

достойними інструментами в 

Божих руках. Дякую Вам, що 

відповіли на Мій заклик"
Послання Богородиці, Цариці миру, 25 травня 2019 року

Послання Богородиці, Цариці миру



У цьому посланні Марія закликає усвідомити, що життя 
коротке й швидкоплинне. Ми створені жити вічно. І вибирають 
вічність тут, на землі, - після смерті вже пізно. Про це нагадує 
молитва псалма: «Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми 
набули серце мудре!» (Пс. 90:12). Тут же, на землі, людина може 
й змарнувати життя. Може прожити це життя,  дароване їй, 
поверхнево та неусвідомлено.

Ми знаємо, що все живе в цьому світі рано чи пізно повинно 
померти. Ніщо у своєму нинішньому прояві не володіє станом 
остаточним, завершеним. Людина створена для життя й  для 
того, щоб це життя любити. Разом із тим людина втратила ясне 
розуміння того, що смерть - частина життя, життя справжнього 
й вічного.

Нерідко смерть ми сприймаємо як щось тужливе й темне, 
відсутність повноти життя або покарання за гріх. Так говорить і 
Старий Заповіт. Новий же Заповіт дає іншу перспективу. «І 
кожен, хто живе та хто вірує в Мене, повіки не вмре», - каже Ісус 
(Ів. 11:26). Фізичний процес залишається таким самим, але сенс і 
значення повністю змінюються: «Якби ви любили Мене, то ви б 
тішилися, що Я йду до Отця, бо більший за Мене Отець» 
(Ів.14:28).

Людина відчуває, що в ній існують елементи життя, яке 
триває за межами труни, життя вічного. Час, який нам дано, - 
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У посланні минулого місяця 
Богородиця говорила нам, що 

це - час милосердя, і закликала 
не дозволяти, щоб ненависть і 

мир запанували в нашому 
серці. Увійти в наше серце 

може тільки те, чому ми 
дозволяємо туди ввійти. Бог 

зробив Себе безсилим перед 
нашою свободою, бажаючи, щоб 
ми прийшли до Нього у свободі 

й шукали порятунку, який 
тільки Він може нам дати.

ЖИТТЯ
КОРОТКЕ
Й ЧЕКАЄ
ВАС ЖИТТЯ
ВІЧНЕ

Роздуми для  молитовних  груп
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обмежений простір, який можемо наповнити вічністю. Час - це 
пропозиція, час - сила, яку можна обміняти на життя.

Наповнити час можна добрими або злими ділами. Наповниш 
час ділами зла - і сам стаєш поганим, дні твої проходять у 
пороках і нещастях. Наповниш кожен момент свого життя 
добрими ділами, і діла ці тоді - коріння, із яких дерево твого 
життя росте вгору. Наповниш час Богом, Його присутністю й 
молитвою - і дерево твоє стане всемогутнім, великим, як Бог.

Час - це коштовність, яку ти носиш у собі. Час - це простір, у 
якому потрібно будувати своє життя. Наповниш свій час Божою 
всемогутньою присутністю - тоді навіть і найскромніші діла 
стануть великими. Робиш іншим у своєму житті добро, любиш 
інших і прощаєш їм - матимеш життя, сповнене діл найбільшої 
гідності. Навіть найменша любов більша від найвидатніших 
слів.

Будемо вчитися в нашої небесної Матері, як краще наповнити 
той час, що нам даровано. Нехай поведе Вона нас до джерела й 
сенсу життя, який ми знаходимо в Ісусі.

Молитва
Пресвята Діво Маріє, Своїм "так" Небесному Отцеві Ти 

підготувала прихід Ісуса. Ти жила в Його тіні, слідувала за 
Ним, чувала над Ним і дарувала Його, Свого Сина, нам. Ти – 
благословенна Матір . Не злічити тих, хто, вдивляючись у 

Твій образ, довірив свою душу Богові, промовляючи або 
згадуючи улюблене ім'я Марії. Не злічити голосів, що 

оспівують Тебе по всьому світу. Це невгамовний хор усієї 
землі, який кожен день закликає Боже милосердя на цей світ, 

з Божої волі й бажання.
Не злічити тих, хто через Тебе, Діво Маріє, прийшов до 
Бога. Ти - шлях, що веде до Ісуса. Своєю молитвою Ти 

перебуваєш з Церквою з самого початку, як і зараз, піднесена 
над усіма ангелами та святими. Заступайся за нас, Своїх 

дітей, які ще тільки на шляху до неба, щоб ми зуміли бути й 
залишатися Божими - так, як і Ти була й залишилася 

повністю занурена в Бога. Амінь.
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Бог знає, що ми потребуємо маму, - Він і Сам мав потребу в 
ній, щоб прийти в цей світ. Ісус зростав в материнській любові, 
під Її проводом. Перед смертю Його останніми словами були: 

«Ось мати твоя!». З тих пір Небесна Мама стільки раз являлася 
в багатьох місцях світу. Людство прагне любові. Ми шукаємо 

любов, потребуємо ніжну материнську любов. 

Тому тисячі людей відправляються в паломництва до Фатіми, Ґвадалупе, 
Меджуґор'є... Богородиця в Меджуґор'є невпинно повторює нам: «Я люблю 
вас!» Уже майже тридцять вісім років щовечора повторюється це визнання в 
любові Небесного Отця через Марію.

Ми свідки того, як швидко в Її присутності пізнається Божа любов і 
змінюється життя. І як ми починаємо розуміти, що бути любленим означає 
любити самому. Любов - це те, що відкриває двері Раю.

Саме тут, в Меджуґор'є, багато хто усвідомив вперше, що життя вічне існує. 
Те, що відбувається тут неможливо пояснити інакше, як тим, що тут є з нами 
Цариця миру, щоб через досвід пізнання Божої любові вести нас додому до 
Отця.

У сьогоднішньому посланні Вона каже, що є тут для того, щоб наставляти 
нас і вести по дорозі навернення. Вона вчить посланнями, якими пояснює, що 
нам робити в цей час. Її слова – відлуння Євангелія. Вона нагадує те, що ми 
забули. Як добра Мама, яка бажає порятунку Своїх дітей, Вона повторює: 
«Моліться серцем, кожен день розмірковуйте і живіть за Євангелієм, 
сповідайтеся щомісяця, славте Євхаристію, постіть по середах і п'ятницях». 
Скільки разів ми чули одні й ті ж слова. Вона повторює їх не тому, що Їй нема 
чого сказати нового, але тому, що вона - Мама, яка знає, з якою легкістю ми 
все забуваємо.

Забуваємо про те, чому знаходимося на землі, куди прямуємо... Ми 
загубилися в земних речах. «Дітоньки, ви всі покликані зі всього серця 
молитися, аби здійснився план спасіння з вами і через вас. Усвідомте, 
дітоньки, що життя коротке й чекає вас життя вічне за заслугами. Тому, 



моліться, моліться, моліться, щоб ви були достойними інструментами в 
Божих руках».

Можна сказати, що це слова Євангелія, пояснені материнськими словами: 
«Коли ж прийде Син Людський у славі Своїй, і всі Анголи з Ним, тоді Він 
засяде на престолі слави Своєї. І перед Ним усі народи зберуться, і Він 
відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів.  І поставить 
Він вівці праворуч Себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже Цар тим, хто праворуч 
Його: Прийдіть, благословенні Мого Отця, посядьте Царство, уготоване вам 
від закладин світу. Бо Я голодував був і ви нагодували Мене, прагнув і ви 
напоїли Мене, мандрівником Я був і Мене прийняли ви. Був нагий і Мене 
зодягли ви, слабував і Мене ви відвідали, у в'язниці Я був і прийшли ви до 
Мене. Тоді відповідять Йому праведні й скажуть: Господи, коли то Тебе ми 
голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли то Тебе 
мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то Тебе ми 
недужого бачили, чи в в'язниці і до Тебе прийшли? Цар відповість і промовить 
до них: Поправді кажу вам: що тільки вчинили ви одному з найменших братів 
Моїх цих, те Мені ви вчинили». (Мт 25: 31-40)

Прикладом Свого земного життя і повторенням Її молитви: «Ось Я, слугиня 
Господня, нехай зі Мною станеться по слову Твоєму». Марія вчить нас 
довіряти себе в руки Божі. Притягує нас тим, як потрібно намагатися служити 
ближнім. Перше, що зробила Вона сама, прийнявши Ісуса, - поспішила на 
допомогу Своїй родичці Єлизаветі. Все життя Її була молитвою і любов'ю. Це 
Вона невпинно повторює нам і в Своїх посланнях в Меджуґорії.

«Все це цьогоземне, яке багато Моїх дітей, на жаль, ставлять на перше 
місце, промине, а лише любов і діла любові залишаться і відкриють браму 
Царства Небесного. При тій брамі Я на вас чекатиму. При тій брамі хочу 
привітати й обійняти всіх Своїх дітей...»; «Діти Мої, життя коротке; 
використайте цей час для того, щоб творити добро»; «Не забувайте, що ваше 
життя не є вашим, але даром, яким маєте радувати інших та вести їх до 
вічного життя». Не біймося себе віддати Їй повністю і дозволити Їй себе Нею 
вести, як зробили це великі святі нашого часу - св. Іван Павло II, св. Матір 
Тереза, св. Падре Піо...

Марія - це любов, яка притягує до себе непомітною дією. Як сказала Вона 
одного разу в одному з послань: «Моє ім'я - любов». Тиха, непомітна, 
смиренна, завжди присутня... Її Любов сильніша за все зло. Любов Марії не 
створює багато шуму. Марія для нас - приклад вибраності і відданя себе 
планам спасіння Небесного Отця.

 Життя, яке живемо разом з Нею - не сентиментальні стосунки, але 
впевненість. Коли ми міцно тримаємо Її за руку, йдемо надійним шляхом до 
Неба.
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Молитва:
Отче Небесний, дякуємо 

Тобі, що Ти дозволяєш 

Марії являтися і вести нас 

шляхом святості. Дякуємо 

за кожен Її прихід на землю, 

посеред нас. Небесна 

Матір, і сьогодні ми 

обираємо Тебе своєю 

Дороговказницею, 

Заступницею. Разом з 

Тобою просимо, щоб 

здійснилися плани спасіння 

з нами і через нас. 

Допоможи нам 

усвідомити, що життя 

коротке, допоможи 

наповнити його молитвою 

і любов'ю. Повністю 

віддаємося Тобі перемінюй 

нас в  достойні  

інструменти в Божих 

руках. Амінь.
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Життя вічне…
“Мій Син Ісус із 
любові дав своє 

життя, щоб вас 
спасти й дати вам 

життя вічне”. 
(25.03.2016)

“Бажаю, дітоньки, 
щоб кожний із вас 

полюбив життя вічне, 
яке є вашим 

майбутнім, і щоб усі 
земні речі допомогли 
вам наблизитись до 

Бога-Творця”. 
(25.01.2009)

“Ніщо не випадкове 
– ні біль, ні радість, ні 
страждання, ні любов. 

Усе ці милості, які 
вам уділяє мій Син і 

які ведуть вас до 
вічного життя”. 

(02.09.2016)

“Відречіться гріха й 
оберіть життя 

вічне”.  (25.01.2008)
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Перша субота місяця
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Наша наступна
молитовна зустріч
відбудеться
в суботу, 01.06.2019.

В цьому місяці будемо
молитися за здійснення
Божого плану з нами 
і через нас.



Славко Барбарич, OFM
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 1933 року настоятель меджуґорської парафії 

Бернардин Смолян та парафіяни встановили на горі 

Кріжевац залізобетонний хрест висотою 8.56 м. На ньому 

вони викарбували слова:

ІСУСУ ХРИСТУ,

ВІДКУПИТЕЛЮ ЛЮДСЬКОГО РОДУ

НА ЗНАК СВОЄЇ ВІРИ,

ЛЮБОВІ ТА НАДІЇ

СПОРУДИЛИ БЕРНАРДИН СМОЛЯН, 

НАСТОЯТЕЛЬ,

І ПАРАФІЯ МЕДЖУҐОР’Я.

ВІД УСЯКОГО ЗЛА

ВИЗВОЛИ НАС, ІСУСЕ

Світло Марії    2019 / 06

МОЛИТВА
ПЕРЕД

ХРЕСТОМ
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У саму хрестовину вклали реліквію, привезену з цієї нагоди 

з Рима, – частинку хреста, котрий християни вшановують як 

той, на якім був розп’ятий Ісус Христос і чий найбільший 

фрагмент зберігається в церкві Санта Кроче ін Джерусалемме 

в Римі. Повністю хрест був закінчений до 15 березня 1934 

року. Пізніше склалася традиція – на честь Воздвиження 

Хреста Господнього в першу неділю після Різдва Богородиці 

біля його підніжжя служити Святу Месу.  

Поклоняємося Твоєму хресту, бо він – знак Твоєї любові. Силою 

Своєї дорогоцінної крові омий нас від усіх гріхів та збережи від 

усякого сатанинського впливу. Нехай із цього місця потече ріка 

миру й примирення в парафіяльну спільноту, у Церкву й у світ.

Благослови й заклич до Свого раю всіх, які зробили цей хрест.

Благослови всіх, хто перед ним молився та ще буде молитися, бо 

вони слухняні Марії, Твоїй Матері, Яка закликала нас: «Моліться 

перед хрестом – із хреста сходять великі благодаті».

Будь благословенний, Ісусе, що Своїм хрестом відкупив нас для 

вічного життя. Віддаю Тобі знову свій піст і молитву заради 

спасіння свого й усіх людей. Амінь. 

(Прочитай п’ять «Отче наш» на честь Христових ран)

На зворотному шляху від хреста ти зустрінеш стацію, яка 

символізує Христове Воскресіння: зупинися й помолися, 

заспівай якусь пасхальну пісню й сходь із Кріжеваца в тиші. 

Коли молишся вдома чи у своїй парафіяльній церкві, так само 

згадай Христове Воскресіння! 
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Серце Марії
доторкнулось мого…

Свідчення

   "..Я вам допоможу на вашій 
дорозі. Моя любов огорне вас, мов 
плащ, і вчинить з вас апостолів 
Мого світла – Божого світла. 
Любов’ю, яка походить зі смирення, 
будете приносити світло туди, де 
панує темрява – сліпота…"
(з послання Богородиці 02.07.2014р.)

Меджуґор’є – це місце, в якому все 
огорнуте любов’ю, часом здається, 
що в повітрі є якийсь особливий 
надприродній склад, який має вплив 
абсолютно на всіх паломників. 

Моє життя, як і життя більшості 
паломників, можна розділити на 
«до» і «після» знайомства з 
Меджуґор’єм. Якось в житті так 
складається, коли людині дається 
все, вона навіть не замислюється над 
тим, звідки це все приходить. Нам 
здається, що ми господарі своєї долі, 
ми можемо вирішувати, чому бути, а 
чому ні, ми з легкістю приймаємо 
людей, і з такою ж легкістю їх 
відштовхуємо, ми судимо і 
осуджуємо. 

Я теж вважала, що була тим самим 
господарем, якому все дозволено і не 
замислювалась над тим, що є добре, 
а що – не дуже. Я практично ніколи 
не ходила до церкви, за винятком 
хіба що свята Великодня, бо це 
традиція, бо так всі роблять, і не 
важливо було чому. Також я могла 
перевищити міру у вживанні 
алкогольних напоїв, часом навіть 
пробувала різні види наркотичних 
засобів, вважаючи, що це нормально, 

без докору сумління. І навіть з 
початком сімейного життя та 
народженням дитини, в моїй 
свідомості не відбувалось жодного 
переосмислення, що в результаті 
призвело, практично, до розпаду 
сім’ї та виявлення страшного 
діагнозу у мого маленького сина. 

На той момент, я ще нічого не 
розуміла, мої дні звелися до 
щоденних зустрічей з лікарями, які 
розводили руками та говорили, що 
нашій дитині вже не можливо 
допомогти, що його діагноз – рак ІV 
стадії, що є тією межею, на якій все 
закінчується. І хоч я не була свідома 
багатьох речей, але одне я знала 
стовідсотково: я не хочу опускати 
руки і боротимусь за життя сина до 
останнього. Те, що неможливе для 
людини, можливе для Бога і, коли 
моє життя здебільшого проходило у 
лікарняній палаті, чи не вперше у 
своєму житті я вирішила з Ним 
познайомитись. Першою сходинкою 
для мене стала сповідь в невеличкій 
лікарняній капличці, хоч це не 
зовсім було схоже саме на сповідь, 
оскільки, я не могла вимовити і 
слова, здавалось, що в той момент 
мої сльози лились дощем за все моє 
життя. Поступово я почала 
молитись, читати Святе Письмо, 
розмовляти з Ним, і знаю, що мене 
слухали і чули, навіть тоді, коли я 
ще не зовсім усвідомлювала, що 
роблю. Тоді мені ще не було відомо, 
що означає, молитись серцем, я 
просто промовляла всі молитви, які 
попадались мені під руки, а ночами, 
без зупину читала Біблію, шукаючи 
розради, чекаючи на чудо. 
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подарунок мені готують небеса, і що 
через деякий час я буду привозити у 
Меджуґор’є групи паломників та 
дивитись, як вони змінюються на 
моїх очах. 

Після повернення додому, з 
кожним наступним днем, здоров’я 
мого сина, покращувалось, пухлина 
зменшувалась, і хоч настрій лікарів 
все ще був скептичний, проте моя 
віра ставала все сильнішою. Я 
впровадила в своє життя все, про що 
просить Богородиця та бачила, як 
воно починає змінюватись на краще. 
Моя сім’я стала справді сім’єю, тією, 
в якій панує любов та 
взаєморозуміння, в якій день 
закінчується молитвою та подякою.

Щодо здоров’я нашої дитини, 
зараз хлопчик є абсолютно здоровим 
та щасливим. Пройшовши лише 
курси хіміотерапії, без жодного 
хірургічного втручання, його 
пухлина з кожним разом 
зменшувалась, а з часом взагалі 
пропала так, ніби нічого і не було, 
так, ніби, це був лише страшний 
сон. Лікарі і до сьогодні розводять 
руками, як таке можливо, як 
можливо те, що не підлягає 
поясненню, я лише усміхаюсь, бо 
знаю, що там де людина ставить 
крапку, Бог ставить кому.

Сьогодні я щаслива дружина і 
мама вже двох діток, які разом з моїм 
чоловіком, отримали запрошення 
Марії та теж побували в Меджуґор’ї. 
Це надзвичайна радість - стояти біля 
синього Хреста зі своєї сім’єю, 
підніматись разом на Подбрдо, 
проходити Хресну дорогу, дивитись 
на кроки своїх дітей та 
усвідомлювати безмежну Божу 
любов до кожної людини, адже 
переконана, що в кожній людині, в 
кожній сім’ї, вже від початку 
закладене щастя і радість. 

                            Романа, Україна

Одного разу, після чергового 
консиліуму лікарів, які знову, 
розвели руками, сказавши, що 
допомогти нам, може хіба Бог, я 
пішла на рішучий крок: зібравши 
наші грошові заощадження, поїхала 
в Ізраїль, на Святу Землю. Ще не 
долетівши до Святої Землі, я 
познайомилась із жінкою, яка 
подарувала мені вервицю, з 
Меджуґор’я. І вже через два місяці, 
тримаючи в руках, ту саму вервицю, 
я стояла в Меджуґор’ї. В мене було 
відчуття того, що я приїхала додому, 
де на мене довго чекали, де за мене 
хвилювались, підтримували і кожної 
миті любили. Я відчула, як 
милосердне серце Богородиці 
торкнулося мого,– це був період 
спокою і благодаті. Саме в 
Меджуґор’ї, я навчилась молитись 
на вервиці, дізналась про “Пять 
каменів проти нашого Голіата”– 
щиру молитву, молитву серця, 
Сповідь, Пресвята Євхаристія, Піст, 
Святе Письмо. Це були ті переломні 
для мене дні, коли я зрозуміла 
більше, ніж за всі роки мого життя, 
що були до цього. Тепер бачу, що я 
повинна була пройти свій шлях 
випробувань, який вже від початку 
був спрямований на моє 
навернення.

Також саме в Меджуґор’ї я вперше 
познайомилась, з Адорацією – 
поклонінням Ісусові, присутньому в 
Пресвятих Дарах та не могла 
стримати сліз, оскільки відчувала 
Його присутність, Його любов, Його 
милосердя. 

Жодного разу за час мого 
перебування я не телефонувала 
додому і не хвилювалася за свою 
дитину, бо точно знала, що все 
добре. Перебуваючи в тому 
спокійному часі, я дуже просила 
Небесну Маму подарувати мені 
можливість приїхати ще. Тоді я 
навіть не підозрювала, який 

Світло Марії    2019 / 06
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МЕДЖУҐОР’Є 2019

ДНІ ДУХОВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Дорогі друзі! Запрошуємо вас взяти участь у 

міжнародних днях духовної віднови,

які пройдуть в Меджуґор'є в 2019 році.

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



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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