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"Дорогі діти!

Моліться, працюйте й свідчіть

із любов’ю для Царства 

Небесного, щоб вам було

добре тут, на землі.

Дітоньки, Бог стократ 

благословить ваш труд,

будете свідками серед народів, 

душі невіруючих відчують 

благодать навернення

й Небо буде вдячне за ваші

зусилля та жертви.

Дітоньки, свідчіть

із вервицею в руці, що ви Мої,

й оберіть святість. Дякую вам, 

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

Послання Богородиці, Цариці миру
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О. ЛЮБО
КУРТОВИЧ, OFM

Зважтеся
вибрати святість

Послання, із якими звертається до нас 
Діва Марія протягом усіх цих років Своїх 
об’явлень, прості, але водночас вимогливі. 
Вона очікує від нас усього - цілого серця, 
довіри, бо і Вона  сама віддала Богові все.

Про це казав також св. Іван-Павло ІІ: «Без 
вагань стверджую, що будь-яка пастирська 
ініціатива повинна виходити з 
необхідності освячення». І сам Господь 
закликає нас: «Будьте досконалі, як Отець 
ваш небесний досконалий» (Мт. 5: 48).

 
Усі в Церкві покликані до святості. Як зауважує мати Тереза, 

«святість – не розкіш для деяких, але завдання для всіх». 
«Неправильно вважати, що [ідеал християнської святості] 
передбачає надприродний спосіб життя, який під силу лише 
«великанам» святості. Шляхи освячення різноманітні, і підходять 
покликанню кожної людини», – пише Папа й вимагає, аби ця 
висока міра повсякденного християнського життя була знову 
практично в здійсненний спосіб запропонована всім.

Ми можемо дивуватися Ісусові, Божій Матері й стільком святим, 
спостерігати за ними збоку й не відчувати, що те ж стосується й 
мене, мого життя й мого сенсу існування тут, на землі. Можемо 
подумати: легко було Ісусові, Божій Матері, святим, які були 
людьми винятковими, а я тільки слабкий, грішний й пересічний.

Сьогодні непросто бути людиною, не те що святим. Усе довкіл та 
й навіть у середині нас убиває будь-яке стремління й потребу у 
святості, схиляє до посередності, апатичності й безпомічності, до 
того, аби бути, як усі інші. Святість сприймають зі страхом або 
мають про неї спотворене уявлення.

Можемо і говорити: ну що ще Бог, Богородиця хочуть від мене? Я 
вірю в Бога, належу до Церкви, роблю добрі діла для інших і 
Церкви… Усе це добре й правильно, але необхідне й уподібнення 
до Того, кого ми любимо.

Прагнення до святості означає стремління бути якомога 
подібнішими до того, кого ми любимо, а саме до Бога, джерела 
любові. Перший крок до освячення полягає в тому, аби захотіти 
стати святим. Не в порожній ілюзії, але конкретним бажанням бути 
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МОЛИТВА

Пресвята Діво Маріє, повна благодаті, дякую за Твоє терпіння й 
неустанну любов, що не відступає від нас і тоді, коли ми самі 

ухиляємося від себе й Бога. Дякую, що не перестаєш нас кликати й 
тоді, коли ми, маючи вуха, не чуємо. Мати надії й віри,

Ти не перестаєш вірити й надіятися, що ми нарешті почуємо й 
сприймемо всерйоз Твої прості материнські слова, котрі линуть із 

Твого Непорочного Серця, аби Ти могла наповнити нас
тією любов’ю, яку бажаєш нам дарувати. Доручаю Тобі всіх, у кого 
не залишилося більше сил на шляху освячення й навернення. Споглянь 

на всіх, хто відступив, думаючи, що все даремно й не має змісту. 
Підтримай нас, укріпи наші серця й волю, аби ми зі ще більшою 

рішучістю слідували за Тобою й свідчили про Твою присутність, 
яка дарує мир, світло й новизну Божого життя. Амінь.

завжди Божим. Коли ми любимо Бога по-
справжньому, як найвище й найбажаніше 
благо, то неминуче хочемо пізнати й виконати 
Його волю. При цьому Його безмежну любов 
ми сприймаємо й  переживаємо своєю 
обмеженою волею й любов’ю.

Навернення – справа не людська. Інакше нам 
не були б потрібні ні Бог, благодать і прощення, 
ні Ісусів акт спасіння (страсті, смерть, воскре-
сіння). Насамперед це дар Божий, але такий, 
який потребує нашої співпраці. Живучи в гріху й 
без Бога, у конфліктах, суперництві, заздрості, ми 
шукаємо себе й інших, а натомість отримуємо 
порожнечу,  г іркоту,  невдачі ,  нещастя. 
Устремління до навернення полягає в 
цілковитій самовіддачі. Те, що переживаю з 
Богом, Церквою й спільнотою, я не хочу 
впустити крізь пальці. 

Бути Божим і не бути щасливим, 
сповненим задоволення і життя – 
неможливо. І так само неможливо бути 
Божим і не служити добру та тому, що 
утверджує життя. Ця єдність із Богом 
виражається по-різному, але свою 
глибину й силу вона набуває 
о с о б л и в и м  ч и н о м  ч е р е з 
м о л и т в у  я к  в и р а ж е н н я 
належності Богові.
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Марія знову нас закликає до найважливішого — до любові. Ми покликані 
молитися, працювати та свідчити з любов’ю для Царства Небесного. 

Без любові наші старання й жертви не мали б вічної цінності. Апостол 
Павло в Посланні до Корінтян ясно говорить: «Коли я говорю 

мовами людськими й ангольськими, та любови не маю, то став 
я як мідь та дзвінка або бубон гудячий! І коли маю дара 
пророкувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю 
всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любови не маю, то 
я ніщо! І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє 
тіло на спалення, та любови не маю, то пожитку не матиму 
жадного!» (І Кор. 13: 1-3).

Щоб мати любов, ми повинні її спочатку прийняти. У 
Меджугор’є приїжджають тисячі людей, і багато хто говорить, 

що саме тут пережили справжню любов, а потім вирішили любити 
Бога та ближніх. Завдяки люблячій присутності Богородиці тут народжуються 
апостоли любові.  

Марія сказала нам: «Я — дар для вас, тому що день у день Бог дозволяє Мені 
бути з вами й любити кожного з вас безмірною любов’ю... Моє ім’я — любов. Це 
причина, через яку я з вами так багато часу, тому що мене до вас посилає велика 
любов. Я чекаю від вас того ж. Особливо, дорогі діти, дійте з любов’ю в місці, де 
ви живете. Нехай вашим єдиним засобом завжди буде любов. Любов’ю обернете 
на добро все, що сатана хоче знищити й привласнити. Лише так ви будете 
цілковито Моїми, а Я зможу вам допомогти».

Коли ми досвідчимо, що Бог нас любить, наше життя змінюється. Ми хочемо на 
Його любов відповідати любов’ю. Коли ми когось любимо, нам легко принести й 
найважчу жертву. Ісус сказав: «Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою 
душу поклав би за друзів своїх» (Ів. 15: 13).

У школі Богородиці ми вчимося любити Її у свій спосіб — без зайвого шуму, 
тихо, непомітно, смиренно, і любити завжди, за будь-яких обставин. Належати 
Марії цілком — це заклик любити постійно більше.

Життя святих переконує нас, що любов є силою, яка змінює світ, і тому на Небі 
велика радість через кожну врятовану душу. Любов — це найнеобхідніша річ у 
світі. Любов — це дарування. Тільки любов відкриває двері раю. Любов долає всі 
труднощі.
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Трапляється, що любов пропадає, остигає, а іноді потрібно за неї активно 
боротися. Марія дає нам засіб, як знову її в собі пробудити — у молитві. 
Просити про дар Божої любові. Молитися Розарій за дар любові. З Розарієм 
ми вирушаємо разом із Марією дорогою Ісусового життя. Згадаймо, як Марія 
підбадьорює нас не входити в глибину проблем, але все віддати Їй. «Кожен 
день моліться Вервицю, той вінець квітів, який Мене як Матір напряму 
пов’язує  з вашими болями, стражданнями, бажаннями та надіями». Вона 
сказала нам це 2 вересня 2019 року, кілька днів тому у Своєму посланні. 
Розарій відкриває всі двері, тому що перед нами йде Мама і Цариця Неба. Бути 
Маріїним із Розарієм у руці — значить перемагати любов’ю.

Читанням Святого Письма ми дізнаємося, як любити, надихаємось для 
любові. 

Кажуть: «Із ким поведешся, від того й наберешся». Читанням Євангелія ми 
кожен день перебуваємо з Ісусом, заслухані в Його слова, а це є любов’ю, тим, 
чому вчить нас Богородиця. Жити Євангелієм — це любити.

Піст, зречення, відкривають серце для любові, зміцнюють нас в істинній 
любові, яка нам чогось коштує. «Прощення — це піднесена форма любові. 
Прощенням ви показуєте, що вмієте любити. Тільки любов учинить так, що 
зрозумієте, що вона є сильнішою від смерті, бо правдива любов перемогла 
смерть й учинила так, що смерть не існує». Богородиця підбадьорює нас.

Найчастіше причиною наших падінь є брак любові. Коли ми падаємо, то 
покликані швидко встати. Часта свята сповідь очищає наше серце від нелюбові.

Ніхто не може дати нам того, що ми приймаємо в той момент, коли Ісус в 
особі священика вимовляє слова: «І я розгрішаю тебе від усіх гріхів твоїх». 

Марія закликає нас закохатися в Ісуса в Євхаристії. Щоб ми частіше Його 
приймали, бо Він із нами в живій Євхаристії. Євхаристія є Його серцем.

Ми покликані любити й тоді, коли в нас щось болить. Учитель запитує дітей: 
«Якщо сильно стиснути апельсин, що з нього витече?» Учень відповідає: 
«Ясно, що витече — апельсиновий сік». Учитель каже: «Правильно, 
апельсиновий сік. З апельсина ніколи не буде витікати ні яблучний, ні 
ананасовий сік». Так і з людським серцем: із нього завжди буде виходити 
тільки те, що в ньому є. Коли нас «притисне» страждання, із нашого серця 
виходитиме те, що в ньому є.

Марія є нашим прикладом. І в найважчих випробуваннях земного життя 
Вона була сповнена любові. Хто нас цього може навчити краще, аніж Матір, 
Учитель любові? Богородиця говорить нам: «Дорогі діти, Я прикривала свій 
біль любов’ю. На землі нам може бути добре тільки тоді, коли ми любимо». Не 
забудемо про Її обіцянку: «Молитвою і любов’ю досягнемо й того, що нам по-
людськи здається неможливим».
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МОЛИТВА:

"Маріє, Тобі 

присвячуємо себе й 

ховаємося у Твоєму 

Непорочному Серці, 

повному любові. 

Обдаруй нас Своїми 

чеснотами: смиренням, 

тихістю, бажанням бути 

маленьким, щоб ми були 

повністю Твоїми. Допомагай 

нам молитися, працювати, 

свідчити з любов’ю, як це робила 

Ти. З Тобою ми хочемо намагатися 

жертвувати, щоб душі невіруючих 

відчули благодать навернення.

З Тобою ми наважуємося

на святість. Амінь".
8
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"Моє Непорочне Серце кровоточить, бачачи вас у гріху й у 

грішних звичках. Закликаю вас: верніться до Бога та до 

молитви, щоб вам було добре на землі. Бог через мене 

закликає вас, аби ваші серця були надією й радістю для всіх 

тих, які далеко." 25.04.2016

"Моліться, дітоньки, і живіть за Божими заповідями, аби 

вам було добре на землі." 25.06.2016

"Дорогі діти, не витрачайте часу, роздумуючи про 

майбутнє та непокоячись. Нехай вашою турботою 

буде те, щоб добре проживати кожну мить через 

мого Сина - і в цьому є ваш мир." 02.10.2017

"Дітоньки, проживайте рай тут, на землі, щоб 

вам було добре, і нехай Божі заповіді будуть для 

вас світлом на вашій дорозі." 25.07.2018

Аби вам
було добре
на землі

Послання на тему



10

Наша наступна молитовна зустріч
відбудеться в суботу, 07.09.2019.

В цьому місяці будемо молитися
за пробудження тих,

хто втомився на шляху навернення.

Перша субота місяця
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ЗДОРОВА, ПРИВАБЛИВА, БАГАТА

Судячи з літератури, можна сказати, що світ відкрив для 

себе піст, але пізно. Пізно просто тому, що існування посту 

виявилося,  коли людина вже позбулася здоров’я, 

привабливої фігури й дорого за все те заплатила. Жоден 

кілограм не набувається випадково. На нього потрібно 

щодня наполегливо працювати. Потрібно немало з’їсти, аби 

людині вдалося додати зайвий кілограм. Потрібно їсти 

регулярно: сніданок, обід, вечеря й, знову-таки, щось поміж 

ними. Аби кілограмів набрати добряче, потрібно, 

відповідно, немало і їсти. Аби багато їсти, потрібно багато 

готувати. Аби багато готувати, потрібно багато купувати. 

Аби мати можливість багато купувати, потрібно мати за що, а 

щоб мати за що, доводиться працювати й заробляти на це 

гроші. Як наслідок — людина набирає вагу, губить хорошу 

фігуру й легше піддається захворюванням. Захворівши, вона 

вимушена шукати клініку, а лікування в клініці, знову ж, є 

недешевим. Виходить, що й набрати кілограми коштує 

немало, і терапія відтак обходиться не так просто. Таким 

чином людина стає хворобливою й бідною. 

Цього порочного кола просто можна уникнути, якщо ми 

приймемо для себе програму Божої Матері. Той, хто постить 

двічі на тиждень, легше зможе втримати свою оптимальну 

ПРО ПІСТ — 
З ІНШОГО
БОКУ О. СЛАВКО

БАРБАРИЧ,
OFM 
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вагу, менше буде тратити на 

продукти, скоріше збереже 

здоров’я й не буде вимушений 

тратитися на його відновлення. 

Тим самим людина, яка приймає 

п р о г р а м у  Б о ж о ї  М а т е р і , 

з а л и ш а є т ь с я  З Д О Р О В О Ю , 

ПРИВАБЛИВОЮ Й БАГАТОЮ. 

 Хто всерйоз задумується над 

своїм життям,  той прийме 

програму Божої Матері! 

  

ОЗЛОБЛЕНА ОСОБА

О д и н  п а л о м н и к ,  я к и й 

прийняв для себе програму 

посту Богородиці, якось сказав 

мені: «Я пощу два дні, як просить 

Божа Мати. Але в дні посту я така 

озлоблена особа». 

Я відповів: «Поздоровляю!» 

Він сказав: «Отче, ви зрозуміли, 

що я вам говорю? Я під час посту 

такий озлоблений».

Я відповів: «Я зрозумів, про 

що ти говориш, але ще раз кажу: 

вітаю!»

Він подивися здивовано й 

знову запитав: «А з чим вітаєте?»

Я  в і д п о в і в :  « В і т а ю .  Т и 

недобрий тільки два дні, а ті, хто 

не постить, — сім, тільки того не 

бачать».

ПОСТИТИ Й БУТИ 

НЕРВОВИМ

Одна паломниця запитала: 

« Щ о  к р а щ е :  ї с т и  й  б у т и 

коректним чи постити й бути 

агресивним та нервовим?»

Я відповів:  «Найкраще і 

постити, і бути коректним та 

спокійним». І додав: «Якщо б 

нервовими були тільки ті, хто 

постить, то таких нервових і 

в ’ ї д л и в и х  б у л о  б  н а  с в і т і 

небагато! Що ж решта нервових і 

нестриманих? Скільки разів ми і 

їли, і пили, і все мали, а були 

н е р в о в и м и ,  р е а г у в а л и 

роздратовано. Піст не народжує 

нічого нового. Він проявляє 

насамперед, які ми, а коли ми це 

п о б а ч и м о ,  т о д і  м о ж е м о 

спробувати якось по-новому». 

ДОСВІД

КАРМЕЛО ПУЦЦОЛО

К а р м е л о  П у ц ц о л о  – 

скульптор, який створив стації 

Хресної дороги на горі Кріжевац 

та таїнств Розарію на Горі 

об’явлень. Він свідчить про час, 

коли тільки почав постити, що 

по середах і п’ятницях його 

першою думкою завжди було 

«сніданку сьогодні не буде!», а 

першим відчуттям — голод, хоча 

вечорами в вівторок і четвер він 

їв, як правило, ситніше, аніж 

зазвичай, аби легше перенести 

день посту. І завжди, працюючи в 

ці дні над фресками в церквах чи 
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і н ш и х  б у д і в л я х ,  л о в и в 

найменший запах із будь-якої 

кухні, що знаходилася поблизу. 

Уранці ж четверга й суботи 

таких думок не було,  хоча 

фізіологічно було б природніше 

прокидатися з відчуттям голоду 

саме в четвер і суботу.

Цей досвід показує, що під час 

посту ми ведемо себе, як залежні. 

Коли тільки починають постити, 

то, поки не з’явиться внутрішня 

свобода, труднощі є тільки як 

наслідок нашої залежності.  

КАФЕДРАЛ АБО 

КАПЛИЧКА – ЄДИНИЙ 

АРГУМЕНТ ПРОТИ ПОСТУ

Я к о с ь  п е р е д  ц е р к в о ю  в 

Меджуґор’ ї  мені  зустрівся 

священик ростом під два метри й 

несильно менший в ширину. Я 

підійшов, поплескав його по 

плечі й жартома сказав: «Отче, 

добре було б і програми Бого-

родиці поважати!» Він поди-

вився на мене зі своєї висоти й 

низ ь к им г ол осом з а пит а в : 

«Перепрошую, які програми?»

Я пояснив:  «Богородиця 

просить про два дні посту: по 

середах і п’ятницях. Може, і тобі 

було б непогано?!»

У нього на обличчі з’явилася 

дуже сердечна широка усмішка, 

він зрозумів жарт і сказав: «А, ні, 

ні в якому разі!»

Я здивовано запитав: «Як ні, 

адже ти в школі Богородиці, раз 

приїхав сюди, у Меджуґор’є!»

В і н  у с м і х н у в с я  щ е 

добродушніше й сказав: «А, 

цього я не приймаю. Якщо 

Г о с п о д ь  с п о д о б и в  м е н е 

кафедрала, хто я такий, щоб 

робити з нього капличку!» Ми 

обидва від душі розсміялися, і я 

додав: «Ну, бережи кафедрал, 

тримай у формі й дивися, аби 

залишався на ходу!» 

Я обіцяв йому,  що буду 

розповідати про це кожній групі, 

яка приїжджає сюди, позаяк це 

єдиний аргумент проти посту. У 

подальшій розмові я з’ясував, що 

раніше він був баскетболістом, 

п ісля  закінчення активної 

к а р ’ є р и  в  с п о р т і  в і д ч у в 

покликання, закінчив семінарію 

й став священиком. У результаті 

обраного священичого життя 

зробився майже такої ширини, 

як і висоти, однак несе свій 

кафедрал із витримкою. Мораль 

тут проста: усі, хто через тяжкі 

з у с и л л я  в и б у д у в а в  с в о ї 

кафедрали, бережіть їх! Але 

майте на увазі, що вони були б 

чистішими, якщо б ви при цьому 

й постили!   

Світло Марії    2019 / 09
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В обіймах Богородиці в Аглоні

Я була включена в групу, яка 
дбала про музичне оформлення 
під час зустрічі. До цього були 
репетиції, на яких розучували 
пісні до Меси й Адорації. Уже 
навіть вони мене глибоко 
торкали. Музика лилася 
природно, наче нізвідкіля - це 
було ніжно, ненав'язливо, "з 
небесним присмаком".

Музика, яка наближає до 
Бога. Уже тоді подумала, що в 
цьому ховається щось особливе. 
З нетерпінням чекала 27 липня, 
оскільки знала, що біля вівтаря 
нашої милої Аглонської 
Богородиці і в присутності Ісуса 
в Святому Таїнстві це відчуття 
буде ще більш особливим.

І ось настав цей день. Небо 
подбало про прекрасну погоду. 
Всі зібралися у Базиліці. Зустріч 
почалася з привітання гостей, 
які приїхали з Меджуґор'я,  а 
потім була молитва Розарію. І 
тут мені пощастило молити 
першу таємницю розарію. Ми 
стояли на колінах перед 

Це був березень, коли мені повідомили, що в Аглоні - місці, 

де я живу, планується «Міжнародна молитовна зустріч за 

мир в Меджуґорському дусі». Мені сказали, що це буде 

особлива подія, на яку прибудуть паломники не тільки з 

Латвії, а також з Росії, Білорусі, Литви, Словаччини.

вівтарем. Священик почав 
розважання. Здавалося, що 
зараз у мене з очей поллються 
сльози. Відчувала себе так 
близько до Богородиці. Вона 
була тут переді мною. І поруч зі 
мною були люди, які всім 
серцем і душею вірять і 
відчувають, що саме в цей 
момент Богородиця дивиться на 
нас і вислуховує.

Дуже торкнуло мене, коли 
одна з координаторів 
підкреслила, що ми готуємося 
до найважливішої події дня -  
Святої Меси. І насправді ми в 
нашій повсякденності не 
замислюємося, що є 
найважливішим, коли йдемо до 
церкви і, коли Ісус приходить, 
жертвуючи Себе на Святій 
Літургії. Це було тільки одне 
речення: «Найважливіша подія - 
це Свята Меса». Саме Свята 
Меса була вершиною цього дня 
і моїх подальших днів. Ці слова 
досі ношу в своєму серці і на 
Святу Месу йду з великим 

Свідчення
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благоговінням, як на зустріч з 
самим Царем - Ісусом. Святу 
Месу очікували, як 
кульмінацію. У наших серцях 
Ісусу було приготовлено 
особливе місце. І в цьому 
допомогла нам наша Матір - 
найкраща з матерів - 
Приснодіва Марія. З повною 
радістю в серці співали під час 
Святої Меси. Найособливіший 
момент - Святе Причастя – 
небесне відчуття, що всі, хто 
разом молилися  протягом 
усього дня, тепер РАЗОМ 
з'єдналися з Ісусом.

Наступною після Святої Меси 
була Адорація. До глибини 
душі мене зворушило те, в якій 
позі перебували перед Святими 
Дарами наші гості з 
Меджуґор'я. В смиренні, 
прихилившись до підлоги на 
колінах, перед Ісусом. Одразу 
можна було усвідомити, що 
перед ними на вівтарі Цар, 
перед Яким схиляється і тіло, і 
дух. Це на мене справило 
велике враження і змусило 
задуматися, як я поклоняюся 
Ісусу у Святій Євхаристії: який 
мій фізичний і духовний стан. 
Як важливе богобоязливе 
ставлення, з яким йдемо на 
Адорацію. Не було сумнівів, що 
Святий Дух особисто промовляє 
через роздуми священика до 
кожного. Знаю, що назавжди в 

моєму розумі залишаться слова 
про хворого, якого принесли до 
Ісуса на зцілення. В цей момент 
ми віддавали Ісусу всіх тих, хто, 
потребує духовного і фізичного 
зцілення. Я уявила багато 
знайомих мені осіб, яких 
насправді хочу бачити 
зціленими і зверненими до 
Бога. В кінці Адорації священик 
з такою великою повагою і 
трепетом взяв в свої руки 
монстранцію і благословив усіх 
присутніх, промовляючи дуже 
сильні слова. Це неможливо 
описати словами, які почуття 
мене охопили. Було зрозуміло, 
що Ісус піднімає свою руку для 
благословення і торкається до 
кожного - це відчуття не хотіла 
б втратити і надалі.

Слава Богу! Він такий добрий! 
Дякую Богу за Меджуґор'є! Так 
само на зустрічі було сказано, 
що Меджуґорська Богородиця є 
тією ж самою, що в Аглоні, 
Люрді, Фатімі, Гваделупі, 
Ченстахові. Вона скрізь! Ми 
завжди можемо в своїй рідній 
церкві приходити під Її 
благодатний покров! Але також 
тепер я знаю, що хочу відвідати 
Меджуґор'є, тому що це 
ОСОБЛИВЕ місце!

Яцинта, Латвія

Світло Марії    2019 / 09







18

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.

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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