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“Дорогі діти!  
Бог Мене покликав, щоб вас вела до Нього, бо Він 

є вашою силою. Тому вас закликаю, щоб ви 
молилися до Нього й довіряли Йому,                      

бо Він ваше прибіжище від усякого зла,                              
що підстерігає й відносить душі далеко від 

благодаті та радості, до яких ви всі покликані. 
Дітоньки, проживайте рай тут, на землі,                 

щоб вам було добре, і нехай Божі заповіді будуть 
для вас світлом на вашій дорозі. Я з вами й усіх 

вас люблю Своєю материнською любов’ю.                  
Дякую вам, що відповіли на Мій заклик”. 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ,  

25 СЕРПНЯ 2018 РОКУ,  

ЧЕРЕЗ В ІЗІОНЕРКУ МАРІЮ ПАВЛОВИЧ -ЛУНЕТТІ  

В ЦЬОМУ  

НОМЕРІ  

ЗНАЙДЕТЕ . . .  



2  2   

 

Ф
о

т
о

: 
А

р
х
и

в
 С

М
  

думав про нас, передаючи нас 

Своїй Матері словами: «Сину, ось 
Матір Твоя!» Відтоді Марія стає 
матір’ю також і для нас, матір’ю, 
яка веде нас до Бога. Вона може 

й хоче вести всіх, хто довіряє 
себе Їй і прибігає до Неї. Першим 
бере Її до себе, у свій дім, у своє 

життя апостол Йоан. І нам так 
само потрібно прийняти Марію 
до себе – лише так ми можемо 

бути впевнені, що досягнемо Бога 
й будемо відгороджені від 
усякого зла. В одному зі Своїх 
послань Вона казала: «Дорогі 

діти, Я потребую ваших молитов і 
вашого так».  

Те, наскільки ми належимо 

Марії, виявляється в синівській 
довірі Її словам і закликам. Коли 
віруючий по-синівськи довіряє 

себе Марії, він «бере Її до себе» й 
вводить у весь простір свого 
внутрішнього життя. Життя 
кожного християнина повинно 

було б бути пронизане Марією. 
Одне з Її властивостей полягає в 
тому, що Вона живе для інших. У 

Ній нема нічого приватного, усе в 
розпорядженні інших. 

Бог закликав Марію стати 
матір’ю Його Синові Ісусові. 
З м іс т  Ї ї  ма те р и нс т ва  – 

відроджувати дітей Божих до 
кінця світу. Мати кличе, 

...Cтане живим 

Храмом, у якому 

замешкає Еммануїл... 

 

Пресвята  Д іва  Мар ія 

починає Своє послання словами 
«Бог покликав мене…» Бог 
призначив Марію ще від 

зачаття в лоні Її матері Анни. Й 
особливо Він закликав Її через 
архангела Гавриїла в Назареті. 
У цій зустрічі Марії й Ангела – 

увесь зміст Її життя, Її особливе 
становище й гідність. До 
м о м е н т у  б л а г о в і щ е н н я 

євангелісти нічого не кажуть 
нам про Неї: хто Вона, звідки, 
якою є Її душа, яка Її натура. І в 

словах ангела Марія раптом 
розкривається нам у сяйві 
Своєї величі й гідності. Нам 
відкривається Її минуле й 

майбутнє, те, чим Вона є у 
Своєму зачатті й чим стане у 
Своїй смерті, Її доля в історії 

спасіння.   
«Радуйся, благодаті повна, 

Господь з Тобою!» – ці слова 

а р х а н г е л а  Г а в р и ї л а 
висловлюють усю глибину й 
світло, що є в Її істоті. Марія 
повна благодаті, Господь із 

Нею, Вона блаженна, бо 
повірила й прийняла Божий 
заклик. Її лоно прийме Самого 

Сина Божого. Вона стане 
живим Храмом, у якому 
замешкає Еммануїл. Марія дає 

Свою згоду – із радістю й 
усвідомленням, у вірі й послуху 
Богові: «Ось я Господня 
слугиня: нехай зі Мною 

станеться по Твоєму слову!» 
Марія стала правдивим Храмом 
Духа Святого й стає зараз 

Храмом Сина Божого. 
Ісус, вознесений на хресті, 

БОГ ЗАКЛИКАВ МЕНЕ ВЕСТИ ВАС ДО НЬОГО  
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повторює, не стомлюється, 

Вона страждає, прощає й 
любить. Вона робить це 
невтомно протягом усієї 
і с т о р і ї  Ц е р к в и ,  щ о 

підтверджує й тривалість Її 
явлінь у МеджуҐор’ї. Бог 
кличе нас через Марію, щоб 

ми почули й відгукнулися на 
Її ніжний голос, який не 
п о г р о ж у є ,  а л е  п о -

материнськи лагідно й 
терпляче повторює, аби ми 
нарешті зуміли відкрити той 
прихисток і джерело життя, 

які є в Бозі.     
 
Молитва  

М а т и  М а р і є ,  х о ч у 

посвятити Тобі все, що ще не 

посвятив Тобі, усе, що ще не 

віддав Тобі, тож прошу Тебе: 

прийми все це, о Мати. 

Торкнися, очисти й зроби 

Своїм усе, що в мені ще 

боїться Тебе й чого я сам не 

усвідомлюю. Хочу прийняти 

Т е б е  д о  с е б е ,  у 

найсокровеннішу глибину 

своєї істоти. Ти, Непорочна, 

повна благодаті, увійди в 

глибину моїх серця й душі, у 

ті глибини, куди я не можу 

досягти без Тебе. Мати Божа, 

будь моєю матір’ю. Ти, що 

найчистіша від усіх, огорни 

мене Собою, подібно як Дух 

Святий покрив Тебе, Ти, 

Пречиста, Пресвята й 

Непорочна Мати. Амінь. 

(о. Любо Куртович, OFM) 
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РАДІЙТЕ  

  
 

ДОВІРЯЙТЕ БОГУ 

В одному з останніх послань 
Богородиця нам знову повторяє, 

чому Вона приходить: «Коли на 
землі зникає любов, коли не 

знаходиться дорога спасіння, Я, 
Мати ,  приходжу,  щоб  вам 
допомогти пізнати істинну віру – 

живу й глибоку, щоб вам допомогла 
істинно любити».  

Світ знаходиться в боротьбі 
добра і зла. Насправді можемо 

розуміти те, про що говорить Марія: 
зло підстерігає й відносить душі 
далеко від благодаті та радості. 

Деколи ми є свідками драматичних 
наслідків і читаємо про це в 

щоденних чорних хроніках. 
Марія веде нас до Бога. «Коли 

Марія вдома, сатана не може 
вступити туди. Там, де Матір, не 
може переважати неспокій, там 

немає страху. Марія - це надійний 
ковчег посеред потопу», - каже 

Папа Франциск. 
Послання Марії - це як дорожні 

знаки на шляху до Бога. Дорожнім 

знакам ми довіряємо. І якщо ми 
дотримуємось їх, то їзда безпечна. 

Ми віримо, що Марія вказує нам 
правильний напрямок і проведе нас 

навіть через найнебезпечніші 
ділянки шляху додому, на Небо. 

Жити Її посланнями означає і 

бачити чудеса, як у Євангелії. Нічого 
нового Вона нам не говорить і у 

с ь о г о д н і ш н ь о м у  п о с л а н н і . 
Богородиця повторює нам вчення 

Ісуса Своїми Материнськими 
словами. Вона вчить нас вірити в 
Бога, Який є наша сила, вчить жити 

за Його заповідями. Так, як це 
повторював Ісус Своїм учням і 

людям, яких зустрічав. «Віра твоя 
спасла тебе», «Не бійся, тільки вір», 

«По вірі вашій нехай буде вам», 
«Якщо ви будете мати віру з 
гірчичне зерно і скажете горі цій: 

«Перейди звідси туди», і вона 
перейде...» 

Згадаймо, що Діва Марія каже 
нам про віру: 

Фото: Aрхів СМ  
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Школа Марії така проста  

і ясна. Працювати над  

своїм наверненням разом  

із Нею означає перестати 

робити зло й почати  

чинити добро... 

Ф
о

т
о

: 
P

ix
a

b
a

y
  

Ми віримо, що Марія вказує нам правильний 

напрямок і проведе нас навіть через 

найнебезпечніші ділянки шляху додому, на Небо. 

милості, які вам уділяє мій Син і які 
в е д у т ь  в а с  д о  в і ч н о г о 

життя» (2.9.2016 р.). 
«Поруч із Ним 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» (2.3.2018 р.). 
 

  Молитва 
Перебуваючи в Твоєму Серце, 

Маріє, ми відчуваємо себе в безпеці. 

Повністю віддаємося Тобі, особливо 
в т і  моменти, коли в нас 

посилюються страх, сумніви, коли 
ми не бачимо виходу, прийди до нас 
на допомогу. З Тобою ми просимо 

про дар міцної віри і довіри Богові. 
Дякуємо Тобі, що Ти постійно 

повторюєш нам Своє визнання: «Я з 
вами і люблю вас». З Тобою ми 

просимо про тих, хто не знає про це. 
Амінь. 

(Терезія Гажіова) 

 
  

  

«Я знову закликаю вас до 
віри. Моє Материнське Серце 

бажає, щоб ваше серце було 
відкрите і могло сказати йому: 

«Віруй!» Діти мої, віра - це єдине, 
що дає вам силу в життєвих 
випробуваннях» (2.10.2008 р.). 

«Дивлячись  на  вас і з 
ніжністю, відчуваю безмежну 

любов, яка кріпить мене у моєму 
бажанні привести вас до міцної 

віри. Міцна віра дасть вам радість 
і веселість на землі й у кінці — 
зустріч із моїм Сином»  (2.7.2015 

р.). 
«Знаю вас, знаю ваші болі й 

печалі, бо і я в тихості страждала. 
Моя віра Мені давала любов і 

надію» (2.2.2016 р.). 
«Діти мої, у своєму земному 

житті наслідуйте мій приклад. 

Моє життя було болем, мовчанням 
і безмірною вірою та довірою 

Небесному Отцеві. Ніщо не 
випадкове – ні біль, ні радість, ні 

страждання, ні любов. Усе це 

Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje 
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ЖИВІТЬ ЗА БОЖИМИ ЗАПОВІДЯМИ 

“Моліться, дітоньки, і 
ж и в і т ь  з а  Б о ж и м и 

заповідями, аби вам було 
добре на землі”.   
25.6.2016 
 
“В цей благодатний час усіх 
вас закликаю відкритися й 
жити заповідями, які вам 
дав Бог, щоб вас вони вели 
через таїнства на дорозі 
навернення”. 
25.2.2018 
 
“Я ваш мир – живіть за 
Моїми заповідями”. 
25.12.2012 
 

“Дітоньки, в любові до Мого 
Непорочного Серця любіть 

Бога понад усе й живіть за 
Його заповідями. Так ваше 
життя матиме сенс, і на 
землі запанує мир”. 
25.5.2010 
 
 
“Дітоньки, 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 
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Кожної першої суботи місяця духовно єднаємося, даруючи цей 

день Пресвятій Діві Марії за Її плани й тріумф Її Непорочного 

Серця.  

 

Дякуємо за спільну молитву! :)  

 
 

НАША НАСТУПНА МОЛИТОВНА ЗУСТРІЧ ВІДБУДЕТЬСЯ  

В СУБОТУ, 04.08.2018. 

В ЦЬОМУ МІСЯЦІ БУДЕМО МОЛИТИСЯ за всіх, хто 

віддалився від Бога і Божої благодаті . 

Послання Богородиці, Цариці миру,  

через візіонерку Мір’яну Драгічевич-Солдо,  

2 серпня 2018 р. 

“Дорогі діти, материнською любов’ю закликаю вас відкрити 
серця мирові, відкрити серця Моєму Синові, щоб у ваших 
серцях співала любов до Мого Сина, бо лише з тієї любові 
приходить мир у душу.Діти Мої, знаю, що маєте доброту, 

знаю, що маєте любов – милосердну любов. Але багато Моїх 
дітей мають ще закриті серця. Думають, що можуть чинити 

без того,  щоб свої думки направити до Небесного Отця,         
Який просвітлює, до Мого Сина, Який завжди знову                               

з вами в Євхаристії й хоче вас слухати.  Діти Мої, чому ви не 
говорите з Ним? Життя кожного з вас важливе й 

дорогоцінне, бо є даром від Небесного Отця для вічності. 
Тому ніколи не забувайте дякувати, розмовляйте з Ним. 

Знаю, діти Мої, те, що прийде потім, для вас невідоме, але 
коли прийде це ваше «потім», отримаєте всі свої відповіді. 
Моя материнська любов хоче, щоб ви були готові. Діти Мої, 
своїм життям вкладайте добрі відчуття в серця людей, яких 
зустрічаєте, –  відчуття миру, доброти, любові й прощення.             
У молитві слухайте, що Мій Син вам говорить, і так робіть. 
Знову вас закликаю до молитви за ваших пастирів, за тих, 

кого Мій Син покликав: пам’ятайте, що потребують 

молитви й любові. Дякую Вам”. 

7  
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БОГОРОДИЦЯ ЗАКЛИКАЄ 

“Я хотіла б, щоб люди молилися разом зі Мною цими днями. 

Якомога більше! Нехай дотримуються строгого посту 
щосереди і щоп’ятниці; нехай кожного дня відмовляють 

хоча б Розарій: радісні, страсні і славні таїнства”  
(послання від 14 серпня 1984 р.). 

 

XII. МОЛИТВА В ДНІ ПОСТУ 

Молитва на початок днів посту 

О Господи Боже, Творче всього 
світу й мій Сотворителю! Дякую Тобі 
сьогодні, що Ти влаштував світ так 
дивовижно. Дякую Тобі, що Ти наділив 
матір-землю родючістю, і вона дарує 
нам усілякі плоди! Дякую Тобі за їжу, 
яку готують із плодів землі! Радію, 
Отче, Твоїм творінням, тішуся сьогодні 
всіма плодами й дякую! Дякую Тобі за 
те, що ми потребуємо хліба й пиття 
насущних. 

Дякую Тобі, Отче, що Ти мій 
організм створив так, що я можу 
користуватися плодами землі й через 
це розвиватися та служити Тобі. Дякую 
Тобі, Отче, за всіх, хто своєю працею 
відкриває нові можливості для життя 
на землі. Дякую Тобі, Отче, за всіх, хто 
має багато й віддає іншим! Дякую Тобі 
за всіх, хто прагне хліба небесного, 
коли споживає хліб земний. Дякую 
Тобі, Отче, і за тих, кому сьогодні 
нічого їсти, бо вірю, що через добрих 
людей Ти пошлеш їм допомогу!  

Отче, сьогодні я вибираю піст. 
Цим я не нехтую Твоїми творіннями й 
не відмовляюся від них, але хочу 
відкрити їх наново. Я зважуюся 
постити, тому що постили Твої 
пророки, постив Твій Син Ісус Христос, 
Його апостоли й учні. Особливо ж я 
наважуюся на піст, тому що постила і 
Твоя слугиня Марія, Мати Божа.  

Вона закликала й мене до посту: 
“Дорогі діти! Сьогодні закликаю 

вас почати постити серцем. Багато 
людей постять, але тільки тому, що 
всі постять. Це стало звичаєм, якого 
ніхто не хоче порушити. Прошу 
парафію постити з вдячності, що Бог 
дозволив, аби Я залишилася так довго в 

цій парафії. Дорогі діти, постіть і 
моліться серцем.  Дякую вам, що 
відповіли на Мій заклик!” (послання 
від 20 вересня 1984 р.). 

Отче, приношу Тобі сьогодні цей 
день посту. Через піст я хочу глибше 
вслухатися у Твоє слово й жити ним. 
Цього дня хочу ще сильніше рости й 
бути зверненим до Тебе, усупереч 
усьому, що мене оточує. Цим постом, 
який я беру на себе добровільно, 
прошу Тебе за всіх, хто голодний та 
озлоблений через голод… 

Приношу Тобі цей піст за МИР у 
цьому світі. Війни починаються через 
те, що ми  в матеріальне й готові 
заради нього вбивати одне одного. 
Приношу Тобі, Отче, цей піст за всіх, 
хто цілковито погруз у матеріальному 
й не бачить ніяких інших цінностей. 

Прошу Тебе за всіх, хто ворогує, 
тому що осліпли до того, що мають. 
За допомогою цього посту, Отче, 
відкрий їм очі на те, що Ти даєш нам, 
на те, чим ми володіємо! 

Каюся в сліпоті, яка затьмарила 
й моє сприйняття, і я не дякую за ті 
блага, що маю. Каюся у будь-якому 
зловживанні матеріальними благами 
через те, що неправильно розумів їх 
значимість. За допомогою цього посту 
сьогодні зроби, аби я вмів краще 
бачити Тебе й людей довкола себе! 

Дай мені краще чути Твоє слово! 
Нехай за допомогою цього посту 
сьогодні в мені зросте любов до Тебе й 
до ближніх! 

Отче, я приймаю рішення 
прожити сьогоднішній день із хлібом, 
щоб ще виразніше відчути цінність 
хліба небесного, присутність Твого 



9  

Твою волю! Тому очисти мене від 
егоцентризму й гордині! 

У цьому пості очисти мене від 
усіх шкідливих звичок й утихомир 
мої пристрасті, а добре нехай у мені 
зростає! Нехай у цьому пості 
глибини моєї душі відкриються 
Твоїй благодаті, щоб вона цілком 
очистила мене й заволоділа мною! 

У випробуваннях і спокусах 
допоможи мені завжди бути 
подібним до Твого Сина, уміти 
відкинути будь-яку спокусу й день у 
день краще служити Тобі та шукати 
Твого слова! 

Маріє, Ти була вільна серцем й 
не прив’язана ні до чого, крім волі 
Отця. Випроси мені сьогодні 
благодаті радісного посту, у якому 
моє серце заспіває з Тобою пісню 
вдячності! Випроси мені милості, 
щоб моя рішучість постити була 
міцною й постійною! Усі труднощі та 
голод, які я переживу сьогодні, 
приношу за всіх людей. Маріє, 
молися за мене! Нехай за Твоїм 
заступництвом і силою Твого 
покрову сьогодні відійде від мене 
будь-яке зло й зазіхання сатани! 
Навчи мене, Маріє, постити й 
молитися, щоб день у день я ставав 
ще більш подібним до Тебе й Твого 
Сина Ісуса Христа, у Дусі Святому. 
Амінь.        

Сина в Євхаристії. Нехай у цьому пості 
ростуть мої віра й довіра! 

Я вибираю піст, Отче, і приймаю 
його, бо знаю, що через це в мені 
зростатиме прагнення Тебе. З радістю 
та вдячністю думаю про слова Твого 
Сина: «Блаженні вбогі духом, бо таких 
є Царство Небесне». Зроби мене, Отче, 
убогим перед Тобою! Дай мені милість 
усвідомити за допомогою посту, як я 
потребую Тебе! Дай, щоб через піст 
росло моє прагнення Тебе, аби моє 
серце бажало Тебе, як лань прагне до 
водних потоків й пустеля – дощових 
хмар! 

Прошу Тебе, Отче, дай, щоб я в 
цьому пості ставав уважнішим до тих, 
хто голодний і спраглий, до тих, кому 
не вистачає матеріальних благ! 
Допоможи мені бачити, чого саме не 
потребую з того, що маю, аби я вмів 
відмовитися від цього на користь 
братів і сестер! 

Особливо прошу Тебе, о Отче, дай 
мені милість усвідомити, що на цій 
землі я – паломник, що в час переходу 
в інший світ не візьму з собою нічого, 
крім любові й того доброго, що зробив! 
Нехай у мені росте усвідомлення – 
навіть тоді, коли я володію чимось – 
що ніщо вже не моє, що все це я 
отримав у користування. Дай мені 
милість, Отче, віднайти в цьому пості 
смирення й більшу готовність чинити 
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Коротке представлення та 

передісторія.  

Я дуже радий сьогодні 
говорити до вас. Хотів би 
коротко представитися. Мене 

звати Готтфрід, я з Австрії, за 
професією інженер-будівельник 

і теолог. Трохи незвичне 
поєднання, чи не так?  

Як я до цього прийшов?  
Коли я був у вашому віці, я 

постійно запитував себе: навіщо 

я живу, що є сенсом мого 
життя? У мене не було живих 

стосунків із Богом. Я ходив до 
церкви лише тому, що так 

хотіла моя мама. Молився тільки 
перед іспитами. На щастя, у 
мене їх було багато. Я постійно 

перебував у пошуку, багато 
подорожував. Та я не міг знайти 

щастя ні в дискотеках, ні в 
дружбі з моєю дівчиною. Коли 

ця дружба розпалася, не хотів 
більше жити. Я хотів покінчити 
з життям.  

У цей важкий для мене час я 
почув розповідь про Меджуґор'є. 

Я був у захваті від цієї 
розповіді, особливо дуже сильно 

мене зворушив той факт, що ми 
живемо в той час, коли 
об’являється Марія. У мене 

виникло велике бажання 
поїхати до Меджуґор'я, на той 

час це була ще Югославія, та я 
боявся тільки одного: щоб Марія 

ще об’являлася, доки я приїду. Це 
був 1984 рік, але вона з'являється й 

дотепер. Яка це велика благодать для 
нас.  

Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje 

Уривок із свідчення місіонера Готтфріда Преннера з Австрії,                       

під час 29-ого молодіжного фестивалю Младіфест 2018, 
Меджуґор'є 2.08.2018 року 

Тут, у Меджуґор'ї я зустрів 

Марію й Вона привела мене до 
Отця.  
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має свої наслідки для інших. 
 Наступного дня після обіду я 

прийшов до каплиці (на той час 
об’явлення було в каплиці в Церкві), 
щоб зайняти місце. Я провів там 

багато часу, розмірковуючи над 
своїм життям. Усі мої плани були 

зруйновані. 
 Потім прийшли візіонери й 

почали молитися, ставши на коліна, 
і почалося об’явлення Марії. Я нічого 

не бачив, але вірив. Я уявив собі, 
що Марія стоїть за два метри від 
мене. Я знав, що це найважливіший 

момент у моєму житті. Я сказав 
тільки одне речення: "Маріє, візьми 

моє життя й веди мене". Я сказав це 
всім серцем, нічого не залишаючи 

для себе. 
 Коли я це промовив, відчув, як 

велика любов наповнила мене з 

голови до ніг. Це була любов Божа, 
яка проливалася через Марію на 

мене. І в цей момент я знайшов те, 
чого завжди шукав: Божу любов. 

М о є  н а в е р н е н н я  в 

Меджуґор'ї 

Нарешті, коли я зібрався їхати 
до Меджуґор'я в 1984 році, у мене 

як у інженера-будівельника був 
свій план: коли приїду до 
Меджуґор'я, піду на об'явлення. 

Після приїзду туди я запитав 
священика, чи є можливість бути 

на об'явленні. Але він відповів: "Ні". 
Я дуже сильно засмутився й хотів 

було вже їхати додому. Але інші 
с к а з а л и ,  щ о  м и  п о в и н н і 

залишитися. Після Меси цей 
священик шукав мене. Це був отець 
Славко. Він сказав мені: "Завтра". Я 

дуже зрадів і перебував у великому 
оч ік уван н і .  Подив і тьс я  на 

смиренність і слухняність цього 
священика. Я впевнений у тому, що 

він відчув, що для цієї молодої 
людини важливо бути на об'явленні 
- і він прислухався до цього 

імпульсу. Як важливо чути й 
слухати Святого Духа, позаяк це 

 

  
 
 
 



 

Сьогодні я знаю, що Бог є і Бог є 
тільки любов. Але це було ще не все. 

Раптом я відчув таке невимовне 
щастя, що можу сказати, що 
побував кілька секунд у Небі. Я 

можу вам сказати, що ніколи 
раніше й ніколи більше я не 

відчував такого щастя. Це чекає нас 
після смерті, це Небо. Ми повинні 

робити все, щоб потрапити туди. 
Про це говорить нам Матір Божа. Я 
хочу, щоб ви стали святими. А шлях 

святості - це і є шлях до щастя. А ви 
хочете стати святими? Тоді 

прийміть рішення стати святими.  
Марія змінила мене. Я став 

новою щасливою людиною. Я 
присвятив себе Марії, сказавши 
тільки одне речення: "Маріє, візьми 

моє життя" - і дозволив Їй вести 
мене, що Вона відразу й зробила.  

Коли я вийшов із каплиці, 
побачив священика, який тримав 

табличку "німецька". Марія відразу 
ж відправила мене на сповідь, яка 
стала сповіддю всього мого життя, 

під час якої я пережив глибоке 
зцілення ран від розставання з 

моєю дівчиною.  
Марія полюбила мене таким, 

яким я був, грішником. І Вона 
відразу ж відправила мене на 

сповідь. Сповідь очищає й зцілює 
нас, тому переживіть хорошу 
сповідь тут. Матір Божа вела мене 

далі. Коли закінчив своє навчання 
на факультеті теології, я отримав 

велике завдання.  

Одним із завдань нашої 
м і с і о н е р с ь к о ї  р о б о т и  є 

заснування  молитовних груп, які 
моляться та приносять жертви за 
спасіння світу.  

Одне речення змінило все моє 
життя. Тому запрошую вас разом зі 

мною повторити його ще раз: 
"Маріє, візьми моє життя й веди 

мене".  Нехай благословить вас 
Господь. Дякуємо. З Богом! 

 

(Готтфрід Преннер, Австрія) 

 

 ...Марія змінила мене.                

Я став новою щасливою 

людиною...  
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Дні духовної віднови 
 

 

  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! 

 

 

Безперервна молитва Розарію за мир: WWW.MIR.COM.HR 
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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  

    

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 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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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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mailto:franciska.strode@inbox.lv
mailto:nadkrenicinii@mail.ru
http://www.svetlomariino.com/

