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"Дорогі діти! Я дякую Богові за 

кожного з вас. Особливо, 

дітоньки, дякую вам, що відповіли 

на Мій заклик. Я готую вас до 

нових часів, аби ви були міцними у 

вірі та витривалі в молитві так, 

щоб Дух Святий через вас діяв й 

оновив обличчя землі. Я молюся з 

вами за мир, який є найдорожчим 

даром, хоча сатана й бажає війни 

та ненависті. Ви, дітоньки, 

будьте Моїми простягненими 

руками та гордо йдіть із Богом. 

Дякую вам, що відповіли на Мій 

заклик"
Послання Богородиці, Цариці миру, 25 червня 2019 року

Послання Богородиці, Цариці миру
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О. ЛЮБО
КУРТОВИЧ, OFM

Роздуми для  молитовних  груп

ДУХ СВЯТИЙ
ОНОВЛЮЄ

ЛИЦЕ ЗЕМЛІ

У тридцять восьму річницю Своїх об’явлень Божа Мати нам дякує 
й підбадьорює, щоб ми могли продовжити свій шлях з Нею до Ісуса. 
Вона прожила життя, подібне до нашого, і звертається до нас тепер 
із небесної слави, до якої хоче, щоб і ми прийшли одного разу. Вона 
знає, що Богові належить останнє слово в усіх подіях, хоч би як не 
здавалося, що так багато вислизнуло з-під Його контролю. 
Перемога буде за Богом та Божою силою – як і за всіма тими, хто 
залишиться стійкий і постійний у вірі.

Мати Марія знає, що тільки Дух Святий може обновити серця й 
обличчя землі, позаяк Вона сама – наречена Духа Святого. Дух 
Святий там, де Марія. Ми знаємо це за словом архангела Гавриїла: 
«Ангел, відповідаючи, сказав Їй: «Дух Святий зійде на Тебе й сила 
Всевишнього Тебе отінить» (Лк. 1:35), – і за словами Ісуса апостолам: 
залишатися в місті до сходження обіцяного Духа. Так у молитві з 
Марією у світлиці Тайної вечері апостоли й дочекалися 
П’ятдесятниці.

Коли одинадцять апостолів опинилися на горі в Галілеї, куди 

У посланні минулого місяця Божа 
Мати спонукала нас замислитися про 

те, яке коротке наше життя, і про те, 
що вибрати життя вічне нам 

потрібно тут, на землі. Час, який Бог 
подарував нам, подібний до посудини, 

яку ми повинні наповнити добром і 
ділами, які служать добру.
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перед Вознесінням повелів їм прийти Ісус, усі поклонилися Йому. Але 
деякі з апостолів засумнівалися (Мт. 28:17). Можна задуматися: як 
можуть вони сумніватися після всього, що пройшли з Ісусом? Вони 
були очевидцями, власними очима бачили стільки чудес Ісуса, 
зцілення й воскресіння мертвих, стали свідками і Його Воскресіння. 
Як можуть вони сумніватися?

Сумніви в їхніх серцях припинилися тільки із зішестям Духа 
Святого, Який зробив їх новими людьми. Силою Духа Святого вони 
без страху за своє життя звіщатимуть, що Ісус – єдиний Спаситель. Цю 
силу й міць Духа Святого вони отримали в молитві з Марією, Матір’ю 
Ісуса. Марія – Та, що молиться і з найпершою Церквою, і з Церквою до 
кінця світу. Марія – Мати Церкви. Вона сформована Духом Святим. 
Вона – витвір мистецтва Духа Святого. Усе, чим Вона володіє й ким є, – 
плід Духа Святого. І, як і Дух, Марія смиренна й діє непомітно.

На землі Марія – знак материнської любові Духа Святого. Якщо б не 
було Її, щось суттєве, чим Бог володіє, не було б для нас видимим і 
реальним. У Марії немає нічого, що не вказувало б на Духа Святого. 
Марія наділена повнотою дарів Духа Святого, Вона – благодаті повна. 
І все, що є в Неї, Вона має тому, що призначено це не тільки Їй, але 
Вона бажає дарувати це всім надміру.

МОЛИТВА

О Духу Божий, Духу істини й світла! Оселися навіки Своєю 
Божественною ласкою в моїй душі. Нехай розсіє Твоє дихання темряву, 

нехай множаться у Твоїм світлі добрі діла.

О Духу Божий, Духу Любові й Милосердя, Ти, що виливаєш на моє серце 
єлей довіри! Твоя благодать утверджує мою душу в добрі, даруючи їй 

непоборну силу – постійність.

О Духу Божий, Духу Миру й Радості, Ти, що скріплюєш моє слабке й 
грішне серце! Вилий на нього живе джерело Божої любові й зроби 

безстрашним у боротьбі. 

О Духу Божий, бажаний гостю моєї душі! Я прагну й у дні радості, і в 
час страждань залишатися Тобі вірним/вірною; хочу, Духу Божий, 

завжди жити у Твоїй присутності. 

О Духу Божий, Ти, що наповнюєш мою сутність, даєш пізнати Твоє 
Божественне життя в Трійці та вводиш у Свою Божественну Істоту! 

У єднанні з Тобою моє життя – уже вічне. 

 



БУДЬТЕ МОЇМИ
ПРОСТЯГНЕНИМИ
РУКАМИ
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Із  вдячністю й радістю ми відсвяткува ли 
тридцять восьму річницю явлінь Божої Матері в 
Меджуґор’ї. Зі всіх країн світу в цей час стікалися 
потоки паломників до великого океану Божої любові й 
милості. У всього, що тут відбувається, одна 
причина: Небесний Отець дозволяє Марії приходити 
й бути посеред нас, аби допомола нам відкрити серце й 
прийняти Його любов. 

Завдяки Її присутності ми стали свідками чудес – навернень, нових 
покликань, зцілень, початку великих гуманітарних проектів та ширенню 
добра по всьому світі.

Сама ж Марія вдячна за кожного з нас, за те, що ми сприйняли Її заклик. 
Кожен має значення в тому великому замислі, який Бог здійснює через Неї: 
«Я не можу без вас, діти Мої; вибираю вас із волі Божої, зміцнюю вас Його 
силою, разом із Ним вибираю вас бути апостолами Його любові й волі», – 
каже Вона про це у Своїх посланнях.

Ми зазвичай дякуємо тільки тоді, коли все зроблено так, як треба. Марія 
ж дякує заздалегідь, ще перш ніж ми зробимо щось добре. При цьому Вона 
ніколи не примушує, а лише запрошує й указує на добро, допомагаючи 
здійснити його з любов’ю. Її доброта, любов, тихість, ніжність, смирення 
приваблюють і закликають слідувати за Нею тисячі нових апостолів. Вона 
вчить нас перемагати молитвою та любов’ю. Вона закликає нас бути 
сильними у вірі й витривалими в молитві. Між вірою і молитвою існує 

ТЕРЕЗА
ҐАЖІЙОВА

Роздуми для  молитовних  груп
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тісний зв’язок: віра стає міцнішою в молитві, а молитва з вірою творить 
чудеса. Скільки разів ми чули від Ісуса: «Віра твоя зцілила тебе, не бійся, 
тільки віруй, усе можливе тому, хто вірить». Також апостол Яків 
говорить: «І молитва віри зцілить недужого, та й Господь його підійме» 
(5:15). А кріпне віра в молитві, пості, роздумах над Святим Письмом, у 
прийнятті Євхаристії. 

Своїм прикладом Марія вчить вірити в кінцеву перемогу любові й 
добра: «Запам’ятайте, бо кажу вам – любов переможе. Знаю, що багато з 
вас втрачають надію, бо навколо себе бачать страждання, біль, ревнощі, 
заздрість... Не втрачайте надію, але слідуйте за Мною», – підбадьорює 
Вона нас у Своїх посланнях.

Любов і молитва сильніші від усякого зла. Ісус уже отримав перемогу. 
Навіть якщо ми сьогодні свідки того, як зло бушує й темрява згущується, 
це не значить, що любові немає. Любов Марії тиха й могутня водночас. 
Ми живемо в Її час, про що так переконливо говорить святий Людовік де 
Монфор: «Святий Дух, Наречений Пречистої Діви, знаходить Її в душі 
вірного, сходить у цю душу, наповнює її, звіщає про Себе їй —тією мірою, 
якою вона впустила в себе Його Наречену»; «Зі Святим Духом Марія 
привела найвеличніше творіння з-поміж тих, хто коли-будь жив на землі, 
— Богочоловіка, і Вона звершить ще більш великі діла, коли прийде 
кінець цьому світові. Народження й виховання великих святих до 
останніх днів усеціло доручені Їй, адже тільки Вона, божественно 
прекрасна Діва, здатна в єдності зі Святим Духом творити неймовірні 
чуда. Ось одна із найважливіших причин того, що Святий Дух творить у 
наші дні так небагато явних чудес у душах людей: Він не знаходить у них 
достатньо тісного зв’язку зі Своєю Нареченою!» 

Із оновлення наших сердець у Дусі Святому починається із оновлення 
лиця землі. Марія завжди вчить починати із себе: змінюючи себе, ми 
змінюємо інших, своїм оновленням оновлюємо інших, і ніколи навпаки. 

Слідувати за Нею в способі життя – великий привілей і радість. І 
сьогодні Вона кличе нас: «Будьте Моїми простягненими руками та гордо 
йдіть із Богом». Вона, смиренна служниця Господня, тридцять вісім років 
приходить на землю, аби служити нам, і, як магніт, притягує до авантюри 
любові тих, хто приймає Її заклик та слідує за Нею.          



МОЛИТВА
Небесний Отче, дякуємо Тобі за прихід Марії до нас. 

Зішли на нас Свого Духа. Прийди, Духу Святий, прийди 

через могутнє заступництво Непорочного Серця Діви 

Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди й 

онови наші серця й лице землі. Через Марію веди нас, 

зроби нас Її простягненими руками. Духу Святий, 

формуй нас, щоб ми були подібні до Неї в  молитві, 

любові, смиренні й тихому служінні. Амінь.
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БУДЬТЕ
МОЇМИ

ПРОСТЯГНУТИМИ
РУКАМИ

"...будьте Моїми 

простягнутими руками і 

вашим прикладом наблизьте їх 

до Мого Серця та Серця Мого 

Сина..." (25.11.2004)

"...Сьогодні закликаю вас: 

будьте Моїми простягнутими 

руками в цьому світі, що 

ставить Бога на останнє 

місце..." (25.2.2005)

"...будьте Моїми 

простягненими руками, 

руками любові для всіх, котрі 

загубилися, котрі немають 

більше віри й надії..." 

(25.11.2009)

"...Через хрещення ви всі в 

особливий спосіб покликані й 

люблені, тому свідчіть і 

моліться, щоб ви були Моїми 

простягнутими руками до 

цього світу, який спраглий за 

Богом та миром..." (25.12.2011)
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Послання на тему



Наша наступна
молитовна зустріч
відбудеться
в суботу, 06.07.2019.

В цьому місяці будемо
молитися за мир
в людських серцях
та сім’ях.
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Перша субота місяця
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О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM 

ПОКЛОНІННЯ
ЄВХАРИСТІЙНИМ

ДАРАМ
У ДЕНЬ ПОСТУ
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Марія запрошує нас до життя з 
хлібом і водою. Основний зміст 
такого життя – у підготовці до 
зустрічі з Ісусом у Євхаристії. 
Зустріч ця найперше повинна 
відбуватися у святому Причасті під 
час Святої Меси чи поза нею, однак 
й адорація в школі Марії – також 
дуже важливий час зустрічі з 
Ісусом. У посланнях Марія так 
говорила про поклоніння Святим 
Дарам: 

«І сьогодні ввечері Я вам, дорогі 
діти, в особливий спосіб вдячна, що 
ви є тут. Неустанно поклоняйтеся 
П р е с в я т и м  Д а р а м .  Я  з а в ж д и 
присутня, коли вірні поклоняються. 
Т о д і  о т р и м у ю т ь  о с о б л и в і 
благодаті» (15 березня 1984 р.).
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«Дорогі діти! Сьогодні вас закликаю закохатись у Пресвяті Дари. 
Поклоняйтеся їм, дітоньки, у ваших парафіях, і так ви будете з’єднані з 
цілим світом. Ісус стане для вас приятелем, і ви не будете говорити про 
Нього як про Того, Кого ледь знаєте. Єдність із Ним буде для вас радістю, і 
ви станете свідками Ісусової любові, яку Він має для кожного сотворіння. 
Дітоньки, коли поклоняєтесь Ісусові, й Мені ви близькі. Дякую вам, що 
відповіли на Мій заклик» (25 вересня 1995 р.).  

[На Своїй Останній вечері] Ісус говорив про хліб і вкінці, узявши 
хліб, промовив: «ЦЕ Є ТІЛО МОЄ, КОТРЕ ЗА ВАС БУДЕ ВИДАНЕ!» – 
відтак, узявши чашу, сказав: «ЦЕ Є ЧАША КРОВІ МОЄЇ НОВОГО І 
ВІЧНОГО ЗАВІТУ, КОТРА ЗА ВАС І ЗА БАГАТЬОХ БУДЕ 
ПРОЛИТА!» Усе, що Він сказав про хліб, як і помноження хлібів, було 
підготовкою до Євхаристії. Марія не бажає нічого, окрім як привести 
нас до Хліба небесного через життя з хлібом. Тому адорація в дні 
посту – дуже важлива частина програми меджуґорських тижнів 
посту й молитви, і їхні учасники, змінюючи одне одного, 
поклоняються Святим Дарам удень і вночі. Їхній досвід свідчить про 
важливість тих моментів, коли вночі вони залишаються з Ісусом 
наодинці в поклонінні.   (Якщо є можливість, для початку можна 
заспівати одну євхаристійну пісню, яка заспокоює й уводить нас в 
адорацію…) 

– Ісусе, поклоняюся Тобі. Вірю, що Ти, правдивий Бог і правдивий 
Чоловік, захований у цій освяченій гостії, бо Ти сказав: «ЦЕ Є ТІЛО 
МОЄ, КОТРЕ ЗА ВАС БУДЕ ВИДАНЕ». Сьогодні, у день посту й 
молитви – мого дня життя з хлібом, хочу поклонятися Тобі, Хлібу 
небесному. Прошу Тебе: віддали від мене все, що заважає мені 
зустріти Тебе в цій гостії, зустріти Бога живого й правдивого, 
Еммануїла, Бога, Який вибрав такий простий спосіб бути з нами. І я 
вибираю цієї миті бути з Тобою. Утихомир мої думки й почуття, 
спрямуй до Себе мої бажання й зараз перед Тобою дай віднайти 
цілковитий спокій. (Залишаюся в тиші деякий час… Якщо нас кілька, 
після кожного такого проміжку в мовчанні можна заспівати пісню…)

– Поклоняюся Тобі, Ісусе, Хлібе живий, і дякую Тобі за слова: Я – 
хліб життя. Хто приходить до Мене – не голодуватиме; хто в Мене 
вірує – не матиме спраги ніколи… Я – хліб, який з неба зійшов» (Ів. 6: 
35-41). Ісусе, сьогодні, у день, який я проживаю з хлібом, прошу Тебе: 
відкрий моє серце й дай збагнути Твою любов, яку Ти маєш щодо нас, 
стаючи для нас хлібом. Розбуди в моїй глибині сьогодні голод за 
Тобою, Хлібом життя, розбуди в мені голод за Твоїм Словом, за Твоєю 
любов’ю. (Залишаюся в тиші й продовжую своїми словами говорити з 
Ісусом…)

– Поклоняюся Тобі, Ісусе, Хлібе живий, Хлібе, що зійшов із неба 
заради життя мого й життя світу, і дякую, що Ти полюбив мене 
настільки, що зробився хлібом заради мого життя. Марія, Твоя Мати, 
запрошує мене полюбити Тебе. Сьогодні, коли я живу з хлібом, 
даруй мені милість, аби й моє серце полюбило Тебе цілковито, щоб 
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віднині Ти став першим у моїх думках, словах і в будь-якій моїй дії. 
Даруй мені ласку йти назустріч ближнім як людині, яка любить 
Тебе, і мені не важко буде прощати, любити, бути милосердним. 
Особливо Тебе прошу: даруй мені ласку, щоб і я без жодного страху 
прийняв шлях хліба, щоб, подібно до Тебе, умів сказати: «Це – тіло 
моє за вас»; щоб у своїй сім’ї, спільноті, народі й кожному 
потребуючому я міг сказати: «Ось я перед вами на столі життя як 
хліб добрий, як любов, надія, милосердя, прощення; споживіть 
мене – і відчуєте Божу любов, милосердя, прощення, благість». 
(Залишаюся в тиші й прошу та дозволяю любові Ісуса обійняти мене…)

 – Поклоняюся Тобі, Ісусе, Хлібе живий, і дякую, що Ти прийняв 
шлях зерна, прийняв умирання й що зі смерті Твоєї народилося 
нове життя. Віддаю Тобі зараз усе сміття, яке проникло в моє життя, 
мої думки, плани, слова й дії, віддаю Тобі свою гординю, 
егоцентричність, заздрість, ревнивість, прив’язаність до 
матеріального та всі злі нахили, які не дають мені стати хлібом 
заради життя інших; а також усе, що робить моє життя безрадісним і 
неспокійним, обтяжливим для інших. Дякую Тобі, що пошлеш мені 
силу Свого Духа, і я буду вільним та вмітиму любити, як Ти.

(Залишися в тиші, віддай Ісусові все, що бачиш у своєму житті і яке не 
є з волі Божої та заважає тобі стати хлібом для інших…)

– Поклоняюся Тобі, Ісусе, і дякую, що, постячи в пустелі, Ти не 
поступився сатані. Коли ти постив, сатана приступив до Тебе й 
сказав: «Коли Ти Син Божий, звели, щоб це каміння та й стало 
хлібом». Ти, Ісусе, заперечив йому: «Написано: чоловік житиме не 
самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих». 

Віддаю Тобі сьогодні цей день життя з хлібом у молитві, аби ти 
звільнив моє серце від усякого голоду й залежності від 
матеріального, від непомірності в їжі й питті, аби у свободі серця я 
вмів за будь-якої ситуації зрозуміти, що живу не одним тільки 
хлібом і матеріальним, та відкинути спокусу, щоб почав жити й 
кормитися Божим словом.

Віддаю Тобі цей день життя з хлібом у молитві також за всіх, хто 
забув, що Твоє слово насущне для життя так само, як їжа, і дозволив, 
щоб його серцем заволоділи жадібність і ненаситність; хто своєю 
поведінкою весь час призводить до конфліктів і безпорядку та діє 
несправедливо, здобуваючи неправедно матеріальні блага. 

Віддаю Тобі цей день життя з хлібом у молитві за всіх, хто володіє 
багатством і своє життя віддав цілковито матеріальному: 
задоволенням, розпусті, безумству й розкошам, при цьому 
обкрадаючи тих, хто трудиться; хто не ділиться з бідними 
співбратами. Нехай кожен із нас зуміє сказати: «Не одним лише 
хлібом я жив, я потребую і Слова Божого», – і жити так.

(У тиші віддай Господеві свої прив’язаності, і все те, що завдяє тобі 
неспокою, а також усю ненаситність між людьми, і молися…)
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Уже восьмий рік підряд у Меджуґор’ї проводиться зустріч для 
людей з інвалідністю. Цього року протягом 6-9 червня серед 
груп були присутні понад 2250 осіб із Литви, Латвії, України 
та Росії. Наводимо кілька свідчень учасників семінару зі 
згаданих груп. 

«Я їхала як супроводжуюча свого сина. Його покликала Матір Божа. У 
перший же день почалися випробування, яких я не витримала. В автобусі був 
такий момент: я відчувала, що там царює Святий Дух. І Він говорив: «Ці люди 
хворі, але вони найдорожчі для Бога». Але потім я почула те саме на горі 
Подбрдо, коли священик говорив: «Ви святі вже тут і зараз, на землі». Остання 
таємниця Розарію була за батьків, і там були ті самі слова: «Усі ви батьки, що 
пожертвували своє життя за своїх хворих дітей». Тоді я розплакалася, хоч роблю 
це рідко, але зрозуміла, що Бог знає не тільки те, що відчувають ці діти, але й те, 
що відчувають батьки».

Ілзе, Латвія
«Я приїхала до Меджуґор’я не з дуже добрим серцем. Проте дуже задоволена, 

що пішла тут до сповіді. Мені ніби просвітили все моє життя. Повертаюся 
додому з таким радісним серцем, що не можу пояснити».

Бенедикта, Литва

СВІДЧЕННЯ ІЗ 8-Ї МІЖНАРОДНОЇ 
ЗУСТРІЧІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

З ІНВАЛІДНІСТЮ



Світло Марії    2019 / 07

15

«Я знала, що Бог любить мене, але не думала, що настільки. Їхала з 
хворобою і не була впевнена, що доїду. Але моя дочка дуже хотіла, щоб 
ми приїхали в Меджуґор’є разом. По дорозі в Кракові в мене почався 
сильний біль, але я просила Бога, щоб Він дав відповідь, як я повинна 
вчинити – залишитися чи їхати далі. Про мене потурбувалася лікарка, що 
їхала з нами, і я зрозуміла, що повинна їхати далі. Я весь час кликала 
Святого Духа, але не розуміла, як Він діє. І Марія мені це показала. Я дуже 
погано перекладаю й говорю російською мовою, але тепер ніби 
вмикається радіо – і Святий Дух перекладає. Я відчула, що це Його дар. 
Також Марія показала мені, як Вона діє через людей».

Рима, Литва

«Я з подивом дивилася на людей хворих та на їх опікунів: із якою 
терпеливістю вони приймали цей труд паломництва! Перебування з 
ними давало багато духовних сил. Це була особлива нагода побачити 
одночасно так багато любові та страждання, прийнятого з покорою й 
довір’ям. Такий досвід життя спонукає багатьох із цих людей, щоб над усе 
прагнути Бога у своєму житті. Вони усвідомлюють, що тільки з Ним і в 
Ньому можуть відкривати сенс свого страждання. Дивлячись на них, я ще 
більше переконувалася, що ці люди набагато багатші від тих, які мають 
усе в цьому житті, але для яких Бог уже не потрібний. Дивлячись на весь 
свій попередній досвід, можу сказати, що цей семінар для людей з 
особливими потребами є для мене одним із найбільш радісних і 
життєдайних. Вірю, що цей досвід укріпить багатьох у вірі й помножить 
радість життя, а також додасть сил для подальшої, повної любові опіки 
над страждаючими людьми». 

c. Марія Марта Пшивара, SSpS, Україна
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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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