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“Дорогі діти!  

Це благодатний час.   

Дітоньки, більше моліться, менше говоріть                    

і дозвольте Богові вести вас  

дорогою навернення. Я з вами й люблю вас  

Моєю 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 . . .  
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Перші слова Ісуса на самому початку Його публічної 
діяльності були закликом до навернення й довіри Його 

слову. Богородиця й у цьому посланні закликає дозволити 
Богові вести нас шляхом навернення до нового життя. У 

багатьох Своїх попередніх посланнях за минулі роки Вона 
закликала нас: 

«Навернення буде легким усім, хто хоче його 

прийняти. Це дар, який ви маєте випросити для свого 
ближнього... Сьогодні Я хочу огорнути вас усіх Своїм 

покровом і повести всіх по шляху навернення. Дорогі діти, 
прошу вас, віддайте Господу все своє минуле, усе зло, яке 

накопичилось у ваших серцях... Я залишаюся з вами на 
вашому шляху навернення... І сьогодні Я закликаю вас до 
повного навернення, яке важке для тих, хто не вибрав 

Бога... Закликаю вас, дорогі діти, до повного навернення в 
Бозі. Бог може дати вам усе, що ви від Нього чекаєте... Я 

радію вашому наверненню й захищаю вас Своїм 
материнським покровом... Ви не можете сказати, що 

навернені, тому що ваше життя має стати щоденним 
наверненням». 

 

ДОЗВОЛЬТЕ БОГОВІ ВЕСТИ ВАС                           

ШЛЯХОМ НАВЕРНЕННЯ 

Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje 



 

 

Це лише деякі із закликів 
Богородиці до навернення. Багато Її 

послань і мова про навернення 
с в і д ч а т ь  п р о  в а ж л и в і с т ь  і 
необхідність зміни свого життя, або, 

краще сказати, переміни погляду на 
те єдине важливе й потрібне. Тому 

в а ж л и в о ,  к у д и 
спрямовані твої очі й 

твій погляд. Є очі 
тілесні, але є також й 
очі душі, очі серця. 

Коли відкриєш очі 
д у ш і ,  п о м і ч а є ш , 

наскільки Бог близький 
– тут, перед тобою. Якщо вдивлятися 

в Нього, Його дух і Його сила 
наповнять тебе. Як говорить псалом, 
«Побачать те покірні й звеселяться. 

Хай живе серце ваше. Ви, що 
шукаєте Бога» (Пс. 69: 33). Тому 

важливо дивитися на те, чим хочеш 
стати. Важливо вдивлятися в Ісуса, 

Якого Богородиця дарує нам і до 
Якого веде нас. Вдивлятися в Ісуса 
означає бачити всі ті чудеса, які Він 

зробив і які може зробити й для тебе. 
Він може зробити тебе вільною, 

радісною й наповненою людиною. Ти 
стаєш тим, на що дивишся. Це – шлях 

до новизни життя, яку нам дарує Бог. 
Навернення – це шлях, процес. 

На цьому шляху навернення потрібно 

користуватися тими засобами, які 
вже випробувані в християнській 

практиці й про які Богородиця 
нагадує нам у Своїх посланнях.  

Одними з цих засобів є піст, 
зречення. Піст допомагає нам відчути 
Бога, Його близькість і через це ми 

стаємо більш чуйними до духовних 
речей і до Божих дотиків у своєму 

серці. 
 Також допомагає 

милостиня. Потрібно 
мати мужність віддати, 
поділитися. Коли даєш, 

то відмовляєшся від 
чогось, чим міг би 

скористатися сам. Таким 
чином ти зміцнюєш свій дух і 

відчуваєш любов і доброту. Тим самим 
ти відчуваєш Божу дію й те, як у тобі 
починає рости щось добре. 

Особливо необхідно молитися. 
Молитва – це шлях до зустрічі з Богом. 

Найважливіше в молитві намагатися 
бути зібраним, усвідомлювати, хто я, а 

хто Бог. Молитва – це розмова. 
Молитва не монолог. Молитва не 
тільки про те, що ми лише говоримо 

Богові щось, але також вона і 
вслухання в те, що Він хоче нам 

сказати.  
Це й означає дозволити Богові 

вести нас шляхом навернення. Це 
процес, шлях і невпинна хода з Богом. 
Тільки так ми можемо пережити 

повноту життя, до якої закликає нас 
Богородиця й у цьому посланні.  
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«...Побачать те покірні й 

звеселяться. Хай живе 

серце ваше. Ви, що 

шукаєте Бога...»  

  

 Молитва 
 

 Пресвята Діво Маріє, Ти зростала на шляху віри. Усе, що Ти проживала 

з Богом, усі труднощі, болі й радощі, Ти проживала у вірі. Тому Ти 
блаженна, бо повірила. Тому Ти Матір, що залишилася витривалою навіть 
у найважчі моменти біля підніжжя хреста Свого Сина на Голгофі. Тут, на 

Голгофі, Ти стала Матір'ю кожній людині. Ти ніколи не перестаєш бути 
Матір'ю, Яка кличе, підбадьорює, підтримує Своїх дітей, щоб ми нарешті 

відкрили свої серця й стали людьми навернення. Своїм заступництвом 
допоможи нам серйозно сприйняти слова Ісуса, Сина Твого і нашого 

Спасителя. Допоможи всім, а особливо тим, хто віддалився від джерела 
життя – Бога,  щоб знайшли шлях до зустрічі з Ним, у Якому вся повнота 
життя. Амінь. 

 

(о. Любо Куртович, OFM) 
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БІЛЬШЕ МОЛІТЬСЯ, МЕНШЕ ГОВОРІТЬ 

посланнями, почнеться й наш шлях 
навернення. Свідченням свого життя й 
ми можемо допомагати Діві Марії 
приводити інших до Ісуса.  

Матір Божа – наш взірець і завжди 
надихає нас Своїм прикладом. Діва 
Марія проходить через Євангеліє нібито 
мовчки, але те мало, що Вона говорить, 
промовляє нам так багато! 

Св.Франциск Асизький сказав: 
«Проповідуйте Євангеліє невпинно і, 
якщо потрібно, використовуйте слова». 

На одній євангелізаційній зустрічі 
молитовних груп один священик, який 
мав говорити катехезу й свідчення, 
сказав мені: «Перед тим, як одну годину 
говоритиму людям, я буду молитися дві 
години». Його свідчення, слова, з якими 
він звертався до присутніх на зустрічі, 
мали величезну силу. 

У сьогоднішньому посланні Марія 
закликає нас менше говорити, а більше 

Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje 

Діва Марія повторює нам, що 
зараз – час благодаті. «Сприятливого 
часу я вислухав тебе, і в день спасіння 
я допоміг тобі. Ось тепер - час 
сприятливий, ось тепер – день 
спасіння» (2 Кор. 6: 2), - читаємо ми у 
Святому Письмі. Це відбувається й там, 
де являється Марія. Ми віримо, що Діва 
Марія 37 років являється в Меджуґор'ї 
й нагадує нам про найважливіше 
послання – заклик до навернення. 

При перших явліннях Богородиця 
сказала, що Бог посилає Її, щоб Вона 
допомогла нам і закликала людство до 
навернення в останній раз: «Я не 
важлива, Я прийшла, щоб привести вас 
до Ісуса». 

Час благодаті – це завжди час 
рішення, відповідальності. 

Ми теж є частиною благодатного 
часу й покликані до співпраці з Нею. 
Якщо ми почнемо щиро жити Її 
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молитися. Вона не сказала нам «не 
говорити нічого», але – «говорити 
менше». Наприклад, коли переживаємо 
щось важке, стільки говоримо про це 
другим, як нам є важко. Ми покликані 
менше говорити про це іншим, але 

більше молитися. А це значить, більше 
розповідати про це Богові. Або коли ми 
говоримо багато негативного про інших, 
як сильно це заражає зсередини й нас, і 
ближніх. Говорячи з Ісусом у молитві, ми 
вчимося говорити про інших 
добре так само, як це робив 
Він. 

Молитва – це зустріч з 
Ісусом. Час, проведений із 
Ним, зробить безцінним усе, 
що буде слідувати опісля. 
Іноді Ісус молиться всю ніч. 
Коли важко, молиться ще 
б і л ьш е .  В ін  пос т ійно 
з'єднаний з Отцем, відданий у 

Його руки. 
Дозволити Богові вести 

нас шляхом навернення – це 
запрошення до іншої постави 
в молитві – стати подібним до 
І с у с а .  Т а к а  м о л и т в а 
перемінює нас. Саме тоді ми 
перестаємо боротися своїми 
силами і дозволяємо Богові 
в е с т и  н а с .  Т о д і  м и 
в і д кр ив ає м о  с ерц е  й 
дозволяємо Божій любові 
змінювати нас. Тоді ми 
приймаємо рішення бути добрими 
людьми. Навернення в школі Діви Марії 
означає, що ми перестаємо робити зло і 

починаємо творити добро; що ми 
залишаємо гріхи, зло й наповнюємо своє 
життя на землі добрими ділами, 

приносимо багато добрих плодів. 
Навернення, як учить нас Марія, 

подібне до зерна, яке, якщо помре, 
принесе плід у стократ. Це інтенсивна 
праця над собою, на полі свого серця. 
Якщо ми дозволяємо Богові вести нас 
шляхом навернення, Він показує нам, 
що необхідно міняти, і ми зростаємо в 
любові. Це процес і програма на все 
життя. 

«Дітоньки, коли Бог є на першому 
місці, тоді у всьому, що робите, 
шукатимете Божу волю. Так для вас 
щоденне навернення стане легшим. 
Дорогі діти, зі смиренням шукайте, що у 
вашому серці не в порядку, і тоді 

зрозумієте, що потрібно робити. 
Навернення буде для вас щоденним 
завданням, яке чинитимете з радістю», –  

сказала Цариця миру 25 квітня 1996 
року. 

На практиці це може виглядати й 
так: наприклад, якщо ми помітили, що 
нетерплячі, то великим плюсом буде вже 
сам факт того, що ми бачимо, що нам не 
вистачає терпеливості. Коли ми знову 
втратимо її, то скажемо Богові зі 

смиренням: «Я жалкую, 
прости, я хочу змінитися. Я 
знову приймаю рішення бути 
більш терпеливим і прошу: 
допоможи мені». Ми покликані 
йти вперед. Не важливо, 
скільки разів ми падаємо, а 
в а ж л и в о ,  я к  ш в и д к о 
піднімаємося. 
 Сьогодні Діва Марія 
знову повторює нам Своє 
зізнання в любові, коли 
говорить: «Я з вами й люблю 
вас Моєю материнською 
любов'ю». І навіть якщо ми не 
бачимо Її, Вона бачить нас – 
свідчать візіонери. 
 Повірмо в Її словам і 
довірмо себе Її материнській 
л ю б о в і .  Н а  л ю б о в 
відповідається любов’ю. «Хто 
любить Мене, той слово Моє 
берегтиме», – говорить Ісус. 
Хто любить Божу Матір, 

повірить Її словам, віддасть себе Їй і 
допоможе приводити інших до Ісуса.  

 
Молитва 

Отче Небесний, дякуємо Тобі, що 
дозволяєш Діві Марії приходити до нас за 
посередництвом Її явлінь.  Дякуємо Тобі 
за цей час благодаті, час Твоїх відвідин. 
Дякуємо Тобі за безліч чудесних 
навернень, зцілень, відповідей, 
покликань. Допоможи нам відкрити своє 
серце й почути Її заклик до навернення. 
Прийди, Божа любове, Ти єдина можеш 
пробудити в нас бажання змінюватися 
та ставати кращими, працювати над 
сво їм  особис тим зверненням. 
Дозволяємо Тобі любити нас, міняй нас, 
надихай нас молитвою до зростання, до 
вмирання для себе і дарування свого 
життя іншим. Амінь. 

 (Терезія Гажіова) 
 

 

 

 

 

Час, 

проведений                   

із Ним,                    

зробить 

безцінним                   

усе, що буде 

слідувати 

опісля...  
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 «Бог дає вам великі благодаті, тому, 
дітоньки, використайте цей благодатний час і 

наблизьтесь до Мого Серця, щоб Я могла вести 
вас до Свого Сина Ісуса…» (25.06.2001) 

 

 «Сьогодні Мені Господь 
дозволив знову сказати вам, що 

живете в час благодаті. Ви не 
усвідомлюєте, дітоньки, що 
вам Бог дає великий шанс 
навернутися та жити в мирі й 
любові. Ви такі сліпі й 

прив’язані до земних речей та 
думаєте про земне життя. Бог 

послав Мене, щоб привести вас 
до вічного життя. Я, дітоньки, 

невтомна, хоча бачу, що серця 
ваші важкі та втомлені від 
всього, що є благодаттю і 

даром…» 
(25.10.2006) 

 «Дорогі діти! Бог дає Мені цей час, як дар 
для вас, щоб Я могла наставляти вас і 

провадити дорогою спасіння. Зараз, дорогі діти, 
ви не розумієте цієї благодаті, але скоро 
надійде час, коли будете жаліти за цими 
посланнями. Тому, дітоньки, живіть усіма 
словами, котрі Я давала вам упродовж цього 

благодатного часу й відновіть молитву, поки 
м о л и т в а  н е  с т а н е  д л я  в а с 

радістю...» (25.08.1997) 
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БЛАГОДАТНИЙ 
ЧАС 

 «І сьогодні вас знову закликаю до навернення. Відкрийте ваші серця.                               
Це – час благодаті, поки Я з вами, використайте його. Скажіть: “Це – час для моєї 

душі”…» (25.04.2007) 
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НАША НАСТУПНА МОЛИТОВНА ЗУСТРІЧ ВІДБУДЕТЬСЯ  

В СУБОТУ, 01.09.2018. 

 

В ЦЬОМУ МІСЯЦІ БУДЕМО МОЛИТИСЯ ЗА ВСІХ, 

 ХТО ВІДДАЛИВСЯ ВІД БОГА 

Ф
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ПЕРША 
СУБОТА МІСЯЦЯ 
 

Кожної першої суботи місяця духовно єднаємося, даруючи цей день 

Пресвятій Діві Марії за Її плани й тріумф Її Непорочного Серця.  

Дякуємо за спільну молитву! :)  

7  
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РОЗАРІЙ У ДЕНЬ ПОСТУ  

 Молитися Розарій 
означає перебувати з 
Ісусом і Марією в 
радості, скорботі й славі. 
Коли в нас усе добре, ми 
легко забуваємо про Бога 
й створюємо цим самим 
основу проблемам і 

неприємностям, які іноді стають 
справжніми життєвими хрестами – і 
для нас особисто, і для інших. Тому 
нам потрібні радісні таємниці, аби 
вчитися жити з Богом, коли все добре.  
 А коли нам тяжко, ми з легкістю 
дорікаємо Богу через свої страждання 
й в іддаляємося від Нього.  У 
стражданні легко губимо віру, надію, 
любов, довіру й живемо в тривозі, 
страху, гіркості, недовірі. Тож корисно 
вчитися й тому, як жити, коли нам 
важко. Цьому служать страсні 
таємниці. 
 Щоб нести хрести було легше, 
треба бути з Ісусом і Марією й у славі, 
аби бачити, що настає після хреста, 
страждань і смерті. У житті ми нерідко 
поводимося, як діти, які бачать у 
лікаря тільки шприц, плачуть й хочуть 
втекти. Але якщо мати на увазі 
перспективу зцілення, прийняти 
страждання буде легше. 
 У світлі цього я пропоную на день 
посту молитву Розарію, щоб молитися 
про благодать посту й учитися жити 
разом з Ісусом і Марією.   
  
 Радісні таємниці 
 Вступна молитва: 
 Небесний Отче, Творче всього 
світу, дякую Тобі, що ти покликав 
мене молитися й через це втілювати в 
життя єдність із Тобою у Твоїм Сині 
Ісусі Христі через Духа Святого. 
 Сьогодні, у день посту, я вирішую 
бути з Твоїм Сином та Його Матір’ю 
Марією й хочу прожити цей день 
радісно. Ти – Бог миру й радості, 
любові й свободи. Віддаю Тобі своє 
серце й прошу: подай мені Своє світло 
й Свою силу, щоб я міг прожити цей 

 
день посту радісно, як Твій Син Ісус і 
як Марія. 
 Вірую… 
  
 Перша радісна таємниця 
 Дякую Тобі, Отче, що через 
архангела Гавриїла Ти возвістив Свою 
волю Марії. Дякую Тобі, Маріє, що 
Твоє серце було вільним, що у Своєму 
житті Ти на перше місце ставила волю 
Отця й відповіла: «Отче, нехай зі Мною 
станеться по Твоєму слову». 
 У цей день посту разом із Тобою, 
Маріє, прошу Господа очистити моє 
серце від усякої залежності у цьому 
світі й від усього, що зайняло в моїм 
серці перше місце, прошу звільнити 
від усього, що забрало й змалило мою 
внутрішню свободу, від усього, що 
осліпило й оглушило мене для 
розуміння й прийняття Його волі. 
Сьогодні, у день посту, подай мені 
ласку, Отче, розпізнати й прийняти 
Твою волю в повній внутрішній 
свободі від усіх речей і разом із 
Марією промовити: «Отче, нехай буде 
Твоя воля, щоб Ти міг цілковито 
оселитися в мені».  
 Отче наш… 10 Радуйся, Маріє… 
Слава Отцю… О мій Ісусе… 
 
 Друга радісна таємниця 
 Маріє, коли у Твоє життя 
повністю увійшов Бог, Ти була готова 
йти назустріч іншим й нести в їхнє 
життя Бога. Дякую Тобі, що Ти пішла 
до Єлизавети, разом із нею славила 
Господа й допомогала їй. Ти була 
вільною в серці й здатною зустріти з 
любов’ю Єлизавету так, що вона 
пізнавала у Твоєму житті Бога, 
благословляла Тебе й разом із Тобою 
славила Його. 
 У цей день посту разом із Тобою 
прошу Господа звільнити мене від 
усього, що заважає мені йти назустріч 
іншим із любов’ю. Звільни також серця 
інших людей, аби вони могли 
впізнавати в мені присутність 
Господа. Нехай через цей піст і 
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молитву вся моя сутність стає сьогодні 
відкритою Богові й іншим, аби у свободі 
серця могла щасливо єднатися з 
другими. Приношу цей день посту й 
молитви за всі сім’ї, щоб батьки й діти 
могли в цілковитій внутрішній свободі 
втілити в життя радість сімейного 
єднання.   
 Отче наш… 10 Радуйся, Маріє… 
Слава Отцю… О мій Ісусе… 
 
 Третя радісна таємниця 
 Дякую Тобі, Маріє, що в бідності Ти 
народила Ісуса, Царя миру. Ти не 
гнівалася на жителів Вифлеєма, хоча 
вони не хотіли прийняти Тебе з 
Йосифом на ніч. Навіть бачачи, що Ти 
чекаєш на Дитя, не хотіли відчинити 
своїх дверей. Ти не дала волі образі, 
тому що серце Твоє було повністю 
вільним і закоріненим у Господі. Тому й 
ангели могли співати радісно, бо Твоє 
серце було радісним. 
 У цей день посту прошу Господа 
разом із Тобою звільнити мене від 
усякої прив’язаності до матеріального, 

щоб у свободі й любові я міг із радістю 
приймати ті обставини життя, у яких 
знаходжусь, долати будь-який 
неспокій й ставати людиною доброї 
волі, готовою прийняти мир і вістити 
його іншим. Нехай моє серце буде 
вільним, щоб разом із Тобою й подібно 
до Тебе поклонилося Цареві миру. Хай 
серця всіх відповідальних у Церкві в 
цьому світі, силою посту й молитви 
стають цілковито вільними, аби всіма 
силами турбуватися про мир для всіх 
людей.       
 Отче наш… 10 Радуйся, Маріє… 
Слава Отцю… О мій Ісусе… 
  
 Четверта радісна таємниця 
 Дякую Тобі, Маріє, що разом із 
Йосифом Ти у свободі серця й із 
любов’ю принесла Ісуса до храму 
з а р а д и  н а ш о г о  с п а с і н н я . 
Благословенний той момент, коли 
старець Симеон і праведна Анна, яка 
пройшла все життя в пості й молитві, 
впізнали у Твоєму Сині свого 
Спасителя й світло на просвіту всіх 

Фото: Aрхів СМ  

 

Молитися Розарій  

означає перебувати  

з Ісусом і Марією в радості, 

скорботі й славі... 
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народів. 
 У цей день прошу разом із 
Тобою Господа, аби всі християни 
готувалися в пості й молитві до 
зустрічі з Господом, впізнавали Його 
присутність у Євхаристії й у Його 
Слові та в кожному таїнстві 
підходили до Нього з відкритим і 
вільним серцем. Я молюся й пощу 
також за всіх тих, хто не вміє 
прийняти Господа у свої руки, як 
Симеон, тому що їхні руки зайняті 
земними благами, а серця звернені 
до цього світу й того, що він обіцяє. 
Відкрий нам усім серця й душі, щоб 
ми у свободі впізнавали Господа й 
услід за Симеоном та Анною славили 
Його прихід. Допоможи нам через 
піст і молитви вчитися чекати 
Господа й прийняти Його, коли Він 
прийде.  
 Отче наш… 10 Радуйся, Маріє… 
Слава Отцю… О мій Ісусе… 

 
 П’ята радісна таємниця 
 Дякую Тобі, Маріє, що разом зі 
святим Йосифом Ти шукала й 
знайшла Свого Сина у храмі. Три дні 
Ти провела в тривозі й скорботі, не 
знаючи, де Він. Ти знайшла Його в 
храмі – і серце Твоє знову 
заспокоїлося радістю зустрічі. Ісусе, 
Твій Син не виправдовувався, а 
сказав, що має бути в домі Його 
Отця. 
 У цей день посту приношу цей 
піст і молитву разом із Тобою, Маріє, 
за всіх тих, хто втратив внутрішню 
свободу і внаслідок неправильного 
виховання в сім’ї та своєї залежності 
збився на хибні життєві дороги, 
далеко від Господа. Шукай їх, Маріє, 
і поверни в Отчий дім, щоб вони 
могли жити в мирі й радості та, 
подібно до Твого Сина Ісуса в 
Назареті, рости в любові й мудрості 
перед Богом і людьми.  
 Отче наш… 10 Радуйся, Маріє… 
Слава Отцю… О мій Ісусе… 
 Кінцева молитва: 
 Благословляю й славлю Тебе, 
Небесний Отче, із Твоїм Сином 
Ісусом Христом у Дусі Святому, що 
Ти дарував мені благодать молитися 
й бути сьогодні, у день посту, із Твоїм 
Сином Ісусом Христом та Його 
Матір’ю Марією.  

 

Маріє,  

коли у Твоє життя  

повністю увійшов Бог,  

Ти була готова  

йти назустріч  

іншим й нести  

в їхнє життя Бога... 
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Свідчення з 29-ї Міжнародної молитовної зустрічі  молоді 

 

 

ЖИТИ БОЖИМ СЛОВОМ 

 

  Євген: Мій приїзд у Меджуґор'є 
був випадковим, як мені здавалося 
спочатку. Тепер-бо я розумію, що це 
був заклик Марії. А тоді я й гадки не 

мав, що таке молодіжний фестиваль. 
Побачивши оголошення на дверях 
храму, я вирішив поїхати, так як 
помилково вважав,  що поїду 

відпочивати на море, весело в іграх 
проводитиму час із молоддю.  
 Ілюзія тривала аж до приїзду в 
Меджуґор'є, бо через роботу я не зміг 

відвідати жодного зібрання перед 
поїздкою, щоб дізнатися програму. 
Коли я зрозумів, що ми приїхали 
практично в пустелю, де розваг 

знайти не вдасться й де весь час 
зайнято програмою, мене огорнув 
великий розпач. Та оскільки я був 
у ж е  н а  м і с ц і ,  т о  в и р і ш и в 

дотримуватися програми, як радила 
керівник групи, розраховуючи на те, 
що раптом станеться якесь диво. На 
жаль, дива візуального не відбулося, 

але воно сталося зі мною - всередині 
мене. Я прийняв рішення змінити 
своє життя.  
 Варто сказати, що мені на той 

час було 29 років і віри, як такої, я не 
мав. Було лише наслідування 
традиції, яке мені дісталося від бабусі 
з дідусем, і рідкісні відвідування 

храму по неділях, коли не лінувався. А 
життя моє проходило в супроводі 
алкоголю, гучних компаній і в 
безвідповідальних відносинах із 

протилежною статтю.  
 Приїхавши в Меджуґор'є, я 
відчув гостре бажання сповіді, на яку 
я не наважувався довгі п'ять років. 

Це й стало ключовим моментом у 
моєму наверненні. Після цього я не 
розлучався з благодатним даром 
сповіді більше ніж на місяць. Я став 

регулярно відвідувати Святу Месу як 
у неділю, так і в будні. Прочитав 
Новий Завіт, де,  як кажуть 
священики, зустрівся з Богом живим. 
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 Моє життя повністю поміняло 
вектор. Я поставив Ісуса Христа в 
центрі свого життя й шкодую лише 
про те, що так довго до цього йшов і 

весь цей час засмучував Господа 
своїм гріховним життям. Тільки 
велике милосердя Боже дозволило 
мені пізнати Його любов. Цього року 

я знову побував у Меджуґор'ї на 
молодіжному фестивалі, де завдяки 
сповіді й Святому Письму задав собі 
напрямок духовного зростання в 

любові до ближнього. Гімном моєї 
настанови я обрав гімн Любові 
апостола Павла (Кор. 13). 
   Слово Боже, а точніше Новий 

Завіт, став для мене стовпом, який 
допомагає триматися та міцніти у 
вірі кожен день. 
Це та основа, без 

я к о ї  л е г к о 
з а г у б и т и с я  в 
р е а л і я х 
нинішнього світу й 

піддатися спокусі 
тих ідеалів, які 
п е р е с л і д у ю т ь 
суспільство.  

 Д л я  м е н е 
чітка й важлива 
н е о б х і д н і с т ь 
читання Євангелія 

на щодень. Як 
сказав один із 
наших священикі, 
л ю д и н а ,  я к а 

чотири дні не 
читала Євангелія, 
знаходиться в 

небезпеці.  
 Для мене жити Словом Божим 
означає щодня просівати свої вчинки 
й приймати рішення через сито 

Святого Євангелія, тобто чинити 
згідно з волею Божою, як це робила 
Марія. 
 Я вдячний Діві Марії, що 

закликала мене до Себе, за те, що 
допомогла мені зустріти живого Бога 
й за те, що шлях мого навернення 
триває. 

 

 

«Для мене  

жити  

Словом Божим 

означає  

щодня  

просівати свої 

вчинки  

й приймати 

рішення через  

сито Святого  

Євангелія...» 
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 Ольга: У цьому паломництві 
Богородиця говорила зі мною 
через моїх дітей.  
 Коли ми приїхали в готель, мій 

син почав погано себе поводити: 
не слухався, не хотів лягати спати. 
Я була розгубленою й не знала, що 
мені робити. Першою думкою було 

накричати на нього, поставити в 
кут. Але після довгої виснажливої 
дороги сил сваритися в мене не 
було. І тут я вперше на допомогу 

покликала Марію. І тоді в серці 
почула такі слова: «Обійми його»... 
Я підійшла до сина й обняла... Він 
відразу  заспокоївся,  і  ми 

помирилися.  
 Наступного дня мій син 
вперше піднявся  на гору 
Кріжевац. Я цьому дуже зраділа. 

Йому тільки шість років. Він усім 
серцем молився біля хреста. І мені 
несподівано захотілося сказати: 
«Господи, я до Тебе його привела...»  

 У кінці паломництва, коли ми 
піднімалися всією сім'єю на гору 
Подбрдо, я йшла за руку зі своїм 
молодшим трирічним сином. Він 

ішов із задоволенням, а назустріч 
нам спускалася літня пара. 
Побачивши мого сина, вони 

почали його благословляти і, 

дивлячись на нього, раділи до сліз. 
Я була дуже щаслива в цей 
момент.  
 Коли підійшли до статуї Марії, 

моя старша восьмирічна донька 
вперше сама молилася Розарій і не 
хотіла йти...  
 Слава Ісусу і Марії за це. 
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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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