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МОЛИМОСЯ  

 

ЗА ТЕ, ЩОБ 

ГОСПОДЬ 

ПОМНОЖИВ, 

УКРІПИВ ТА 

ЗЦІЛИВ НАШУ 

ВІРУ В НЬОГО  

 

«Дорогі діти! І сьогодні прошу Духа Святого,  

щоб наповнив ваші серця міцною вірою. Молитва і віра  

наповнить ваше серце любов’ю і радістю, і ви будете  

знаком для тих, хто далеко від Бога. Спонукайте, діточки,  

одні одних до молитви серцем, щоб молитва наповнила  

ваше життя і ви, діточки, з кожним днем передусім були 

свідками служіння Богу в поклонінні і ближньому в потребі.  

Я з вами і заступаюся за всіх вас. Дякую вам,  

що відповіли на Мій заклик.» 

 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ,  

ВІД 25 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ, МЕДЖУҐОР'Є 
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 І в попередніх своїх посланнях, 
протягом усіх цих років об'явлень, 

Пречиста Діва Марія пригадувала і 
спрямовувала нас на молитву до 
Святого Духа. Умовою того, щоб 

Святий Дух прийшов і діяв у нас, є 
молитва. Молитва — це те, що ми 

можемо зробити, а Святий Дух 
зробить те,  що для нас є 

неможливим. Важливо приготувати 
шлях для Його приходу. Святий Дух 
приходить туди, де знаходить 

відчиненими двері серця, яке його 
прийме. 

 Марія є обручницею Святого 
Духа. Вона знає Його дію в своєму 

особистому житті. Вона повністю 
відкрилася і звернулася до Господа. 
Вона є повна Богом, повна Святого 

Духа. Там, де є Марія, там є і 
Святий Дух. Той самий Дух Божий, 

який на початку світу «ширяв над 

» 

водами», як пише перша сторінка 
Святого Письма, той самий Дух 

наповнив лоно Діви Марії. Те лоно 
Дівиці розквітло найкращою 
квіткою цієї землі – землі й неба – 

Ісусом Христом, Спасителем світу. 
 Ангел благовістив Марії, що Дух 

Святий “отінить” Її. Тими словами 
Їй сповістив, що вона стане живим 

храмом, оселею Бога. Ці слова 
пригадують нам останні рядки з 

книги Виходу. Мойсей, за велінням 
Бога, збудував намет, «хмара вкрила 
намет зборів, і слава Господня 

сповнила храмину» (Вих. 40,34). Так 
Марія стала і залишається сповнена 

Святим Духом не тільки під час 
Благовіщення, але й протягом усього 

Свого життя. Сповнена Духа 
Святого, вона заспівала свій 

“Маґніфікат” – “Величай, душе моя, 
Господа” і продовжує його співати в 
Церкві і з Церквою до кінця світу в 

спільноті Христових учнів. 
 Н і х т о  у  с в і т і  н е  м а в 

величнішого покликання, а також 
не був піднесений до вищої, ніж 

Марія, гідності. Вона була Матір'ю 
Воплоченого Сина Божого. Але й так 
Свої гідність і покликання Вона 

реалізувала у звичайних ситуаціях 
щоденного життя. Була вірною 

дружиною, винятковою матір’ю, 
доброю сусідкою, душею і серцем 

З МАРІЄЮ В МОЛИТВІ ДО СВЯТОГО ДУХА 

« ...Молитва - це                      

те, що ми                                   

можемо зробити,  

а Святий Дух зробить 

те, що для нас  

є неможливим... 

Фото: архів Світло Марії  2х 
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Молитва: 

 
 Діво Маріє, обручнице Святого 
Духа, звертаюся до Тебе в молитві, 
щоб ти випросила нам силу і 
світло Святого Духа. Ти від 
моменту Благовіщення стала 
Божою оселею. Твоє материнське 
лоно розквітло і дарувало кожній 
людині Спасителя світу. Випроси 
для кожного серця, яке прагне 
повноти та смислу життя, щоб 
воно могло розцвітати і стати 
місцем Божого перебування. Молися 
за нас, Діво Маріє, щоб ми могли по 
всьому світі поширювати запах 
Христа і бути свідками Його любові 
у світі. Нехай Святий Дух 
перетворить наші душі і життя, 
щоб інші могли в нас бачити й 
пізнавати Бога, а не нас. Дякуємо 
Тобі Маріє за те, що залишаєшся з 
нами, за те, що не втомлюєшся від 
нас, але приводиш до повноти 
радості й життя, яким Ти сама 
сповнена. Амінь. 

(М.М.) 

 

 
 

» 

« ...Сповнена  

Духа Святого,  

вона заспівала  

свій “Маґніфікат”  

і продовжує  

його співати  

в Церкві і з Церквою  

до кінця світу  

в спільноті  

Христових учнів... 

віддана Своєму народові, відкритою 
для всіх людей. Була старанною 

господинею. Вона варила, прала, 
працювала в домі й біля дому, ділила 
зі своїми співбратами всі радощі та 

смутки. У звичайному повсякденні 
в о н а  ж и л а  в е л и ч  Б о ж о г о 

покликання. Звичайні повсякденні 
обов’язки вона виконувала з 

особливою любов'ю. 
 Бог і Богородиця не очікують і 
не вимагають від нас чогось 

неможливого. Тільки Бог робить 
неможливе, якщо ми зробимо те, що 

можемо. 
 Ми можемо відкритися Святому 

Духу. Ми можемо вибрати молитву, 
через яку стане сильнішою наша 
віра в Бога. Зміцнена віра наближає 

нас до Господа, вводить нас у Божу 
ментальність, у Божий спосіб життя і 

сприйняття людей, себе і світу.  
 Молитва збільшує нашу любов 

до Бога. Правдива любов до Бога не 
відділяє нас від інших, а робить нас 
більш відкритими для інших і 

чутливішими до їхніх потреб. 
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що Мій Син пояснював Мені, поки ріс 
біля Мене, однак Я вірила Йому і 

наслідувала Його. Того ж прошу і у 
вас – вірте Мені й наслідуйте Мене.” 

 Небесна Мама хоче спонукати 
нас до молитви та віри. Що б не 
відбувалось навколо, цей світ 

перебуває у Божих руках. Страх – 
це брак віри. Нам необхідна міцна 

віра. Тільки після зішестя Духа 
Святого, в молитві з Марією, серця 

апостолів наповнилися міцною 
вірою. 
 Коли візіонери в перші дні, на 

початку явлінь в Меджуґор'є, 
запитували, чого очікує від них 

Богородиця, Вона відповіла: “Міцну 
віру і щоб ви допомагали вірити 

іншим”. Цю відповідь отримали 
візіонери, потім уся парафія, 

священики, а сьогодні тут — уже 

 “І сьогодні прошу Духа Святого, 
щоб наповнив ваші серця міцною 

в і р ою ” ,  –  г ово ри ть  на м  у 
сьогоднішньому посланні Марія. 
Вона пропонує нам те,  що 

пропонувалося й учням Ісуса після 
Його страшної смерті: молитву і 

віру. Тоді учні розбіглися від страху 
перед  юдеями .  І  с ьо годн і , 

переглядаючи новини про війни, 
п р о  с т р а ж д а н н я  б і ж е н ц і в , 
переслідуваних, ми бачимо, як 

поширюються страх і паніка. 
Присутність Матері проганяє страх 

дітей, бо Мати як ніхто розуміє 
Своїх дітей. Вона часто повторює це 

в Своїх посланнях: 
 “Хто може зрозуміти вас 
краще, ніж мама?”, “Знаю, що 

багато речей ви не розумієте так 
само, як і Я не розуміла всього того, 

МОЛИТВА І МІЦНА ВІРА 

Ф
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ясно бачимо перед собою ціль — 
здійснення найбільшої заповіді: 

«служіння Богу в  адорації  і 
ближньому в потребі”. 
 У цьому полягає вчення Ісуса і 
відповідь на питання, яка із 
заповідей найбільша. 

 “Перша — Слухай, Ізраїлю! Наш 
Господь Бог — Господь Єдиний, і 

будеш любити Господа, Бога твого, 
всім серцем твоїм, усією душею 

твоєю, всією думкою твоєю й усією 
силою твоєю. А друга: будеш любити 
ближнього твого, як себе самого. 

Іншої, більшої від цих, заповіді 
немає” (Мк 12: 29-31). 

 Приймемо заклик Марії, будемо 
наслідувати Їй у поклонінні Богу і 

служінні ближнім. 
 
 

 Молитва: 
 

 
 О, Дух Святий, разом з Марією 
просимо тебе: прийди і наповни наші 

серця міцною вірою! Прийди, Дух 
Святий, і визволи нас від страху, 

прийди і вкоренися в наших серцях 
радістю і любов'ю, щоб ми стали 

знаком для тих, хто далекий від 
Бога. Прийди, Дух Святий, і навчи 
нас поклонятися Богу і служити 
ближнім так, як Марія, Твоя 
улюблена Обручниця. Амінь. 

 
 

 

мільйон паломників з усього світу. 
Сьогодні — це й ми. Марія і від нас 

очікує міцної віри, за яку просить 
для нас у Святого Духа. 
 Зішестя Святого Духа завжди 

відбувається при спільній молитві з 
Марією. Вона дуже добре знає про 

таємну і сильну дію Святого Духа в 
молитві. У молитві ми можемо 

випросити все, в тому числі — і дар 
міцної віри. “Яку могутню силу має 
молитва! Ми можемо назвати її 

царицею, яка має доступ до царя в 
б у д ь -я к и й  м о м е н т  і  м о ж е 

отримати все, про що просить”, — 
сказала св. Тереза з Лізьє. У Маріїній 

школі цією чудотворною молитвою є 
вервиця. 

 Почався місяць жовтень — 
місяць Діви Марії, присвячений 
молитві на вервиці. Молитва, що 

стала улюбленою для великих святих 
нашого часу: святого Івана Павла II, 

матері Терези, отця Піо.  
 Вервиця —  це проста і 

найсильніша зброя проти диявола. 
Заохочуймо одне одного до молитви, 
молімося вервицю разом! Обновимо 

цю молитву з новим натхненням у 
наших сім'ях. Відкриємо серце Діві 

Марії в молитві вервиці, щоб Вона 
разом зі Святим Духом могла 

випросити для нас дар міцної віри. 
 “Через Мене Бог може вести вас 
до глибин духовного життя”, — 

сказала Марія в одному посланні. 
Живучи Її послання, ми й сьогодні 

 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу, 03.10.2015.  

Цього місяця будемо молитись 
 

за те, щоб Господь помножив, укріпив  

та зцілив нашу віру в Нього. 

(Терезія Гажіова) 
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«...Вервицею ви подолаєте всі 

біди, які сатана тепер хоче 

нанести Католицькій Церкві. 

Моліться вервицю, всі 

священики! Присвятіть час 

молитві на вервиці!...» 

25/06/1985 

 

«...Нехай ваша молитва буде молитвою  

за мир. Сатана сильний і хоче знищити  

не тільки людські життя, але і природу,  

і планету, на якій живете. Тому, дорогі 

діти, моліться, щоби через молитву 

захистили себе Божим благословенням 

миру. Бог послав Мене поміж вас, щоб  

вам допомогла. Якщо хочете —  

прийміть вервицю. Вже сама вервиця  

може творити чудеса у світі  

та у ваших життях...»  

                                              25/01/1991  

 

«...Закликаю всіх священиків, 

монахів і монахинь, щоби 

молилися вервицю і вчили 

молитися інших. Вервиця, 

діточки, є особливо дорога Мені. 

Через вервицю відкрийте свої 

серця Мені, і Я зможу  

допомогти вам...» 25/08/1997 

 

«...Молитва творить дива.  

Коли ви втомлені і хворі і не 

бачите сенсу вашого життя, 

візьміть вервицю і моліться; 

моліться, аж доки молитва не 

стане для вас радісною зустріччю 

з вашим Спасителем...»  

                                   25/04/2001 

 

«...Моліться за навернення 

грішників, тому що світ 

перебуває у великому гріху. 

Моліться кожен вечір 

вервицю...» 

08/10/1984 

 

«...Просіть, щоб ви могли бути 

апостолами Божого світла в цьому 

часі тьми й безнадії. Це є час вашого 

випробування. З вервицею в руках  

і любoв’ю в серці підіть зі Мною.  

Я веду вас до Воскресіння в Моєму 

Синові. Моліться за тих, кого  

Мій Син вибрав, щоб могли завжди 

жити через Нього і в Ньому –  

Верховному Священику...»                            

                                       02/03/2012 

Фото: архів Світло Марії  
6  



7  Ф
о
то

: 
ар

х
и

в
 С

в
ет

 М
ар

и
и

 

...за рік безперервної молитви вервиці за мир  

і за здійснення всіх планів Богородиці  

Дорогі друзі, від щирого серця дякуємо кожному, хто брав участь у цьому році  

в безперервній молитві вервиці за здійснення планів миру Богородиці і про мир у всьому 

світі. Дякуємо за кожну годину, присвячену нашій Небесній Матері. Спасибі за ваше 

відкрите серце і любов. Спасибі за вашу конкретну відповідь на Її заклик. 
 

«Закликаю вас - моліться так, щоб ви могли стати свідками Моєї присутності.  

Без вас Бог не може сповнити те, що Він хоче». 

«Молитвою і постом можна зупинити навіть війни та природні катастрофи». 

«Діточки, нехай у вас в серці завжди буде надія на краще завтра». 
 

Запрошуємо вас продовжувати в безперервній молитві і приєднатися  

до безперервного посту. Можете вибрати зручний для вас час і зареєструватися  

на безперервну молитву або піст на сайті www.mir.com.hr 
 

                                                                                                                                       З вдячністю та любов’ю, 

                                                                                                                                                                                        Світло Марії 

7  

 

«...Діточки, не бійтеся! Якщо ви 

молитеся, сатана не може вам 

анітрохи зашкодити, бо ви є 

дітьми Божими і Бог вас пильнує. 

Моліться! І нехай вервиця буде 

завжди у ваших руках як знак для 

сатани, що ви належите Мені...» 

25/02/1988 

 

«...Я хотіла би, щоб люди молилися разом зі 

Мною цими днями. Якомога більше! Нехай 

дотримуються строгого посту щосереди і 

щоп’ятниці; нехай кожного дня відмовляє 

хоча б вервицю: радісні, страсні і славні 

таїнства...» 
 

Божа Мати просила, щоб ми прийняли це 

послання з твердою волею.  

14/08/1984 

Є 
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зборів. І сталося, на кінці сорока 

день і сорока ночей дав мені Господь 

дві кам'яні таблиці, таблиці 

заповіту».  

(Повторення Закону 9, 9-11) 

 

«За третього року Кіра, 

перського царя, було відкрите слово 

Дани їлов і ,  що  звався ім 'ям 

Валтасар, а слово це правда та 

великий труд; і він зрозумів те 

слово, і мав зрозуміння того видіння. 

Тими днями я, Даниїл, був у жалобі 

три тижні часу. Любої страви я не 

їв, а м'ясо й вино не входило до моїх 

у с т ,  і  н а м а щ у в а т и с я  н е 

намащувався я аж до виповнення 

цих  трьох  тижнів  часу.  А 

двадцятого й четвертого дня 

першого місяця та був я при великій 

річці, це Хіддекел. І звів я свої очі та 

й побачив, аж ось один чоловік, 

одягнений у льняну одіж, а стегна 

його оперезані золотом з Уфазу. А 

тіло його як топаз, а обличчя його 

як вид блискавки, а очі його як 

огняне полум'я, а рамена його та 

ноги його ніби блискуча мідь, а звук 

слів його як гук натовпу. А я, 

Даниїл, сам бачив це видіння, а 

люди, що були разом зо мною, не 

бачили цього видіння, але велике 

тремтіння спало на них, і вони 

повтікали в укриття. А я зостався 

сам, і бачив це велике видіння, і не 

зосталося в мені сили, а краса 

о б л и ч ч я  м о г о  з м і н и л ас я  й 

знищилася, і я не задержав у собі 

сили…» 

(Даниїл 10,1-8) 

 

 

  

  

Постіть серцем 

IV. Піст у Біблії 
 

 У біблійному об’явленні піст 

пов’язаний із закликом до молитви 

й навернення. Пророки постили 

перед тим, як прийняти свою 

пророцьку с лужбу і  пере д 

особливими об’явленнями; окремі 

о с о б и  п о с т и л и  в 

найрізноманітніших життєвих 

ситуаціях – радості, подяки, жалю, 

гріха; постився й цілий народ, коли 

готувався до різних свят, щоби 

вберегтися від катастроф або – коли 

траплялася катастрофа – щоб із неї 

вийти. 

 Ось тематичні тексти й ситуації 

посту, як це подано у Старому й 

Новому Завітах. 

 

Старий Завіт 

 

4.1. Піст і видіння 
 

«І промовив Господь до Мойсея: 

Напиши собі слова, бо згідно з цими 

словами склав Я заповіта з тобою 

та з Ізраїлем. І був він там з 

Господом сорок день і сорок ночей, 

хліба не їв і води не пив. І написав на 

таблицях слова Заповіту, Десять 

Заповідей».  

(Вихід 34, 27-28) 

 

«Коли я сходив на гору взяти 

кам'яні таблиці заповіту, що 

Господь склав був із вами, то сидів я 

на горі сорок день і сорок ночей, 

хліба не їв, і води не пив. І Господь 

дав мені обидві кам'яні таблиці, 

писані Божим перстом, а на них усі 

ті слова, що Господь говорив був із 

вами на горі з середини огню в дні 



9  

 

У Біблії ми читаємо про життя 

перших християн:  

«А люди, що ввірували, мали 

серце одне й одну душу, і жоден із 

них не вважав що з маєтку свого за 

своє, але в них усе спільним було. І 

апостоли з великою силою свідчили 

про воскресіння Господа Ісуса 

Х р и с т а ,  і 

благодать велика 

на вс іх  них 

була!...»  

(Дії 4, 32-33) 
 

 Вже з тих 

перших років були 

люди, які, за 

п р и к л а д о м 

а п о с т о л і в , 

п р и с в я ч у в а л и 

с в о є  ж и т т я 

проповіді слова 

Божого, служінню 

й  д о п о м о з і 

нужденним, життю в простоті, 

єдності та братерській любові. Ті, 

хто усвідомлено залишали все: своє 

майно, колишній спосіб життя — і 

йшли за Ісусом. 

Святі Домінік, Бенедикт, 

Франциск Ассизький, Тереза від 

Дитятка Ісуса, Ігнатій Лойола, Мати 

Тереза, отець Піо... Чи можливо 

уявити собі життя Церкви й усього 

людства без цих людей? Їх об'єднує 

не тільки те, що вони стали 

святими, але й те, що всі вони 

присвятили своє життя Богові і 

прожили його в чернечих орденах, 

спільнотах. 

Кожна чернеча обитель — це 

своя харизма й місія, своя особлива 

відповідь Бога 

на потреби світу. 

Завдяки їм ми 

можемо бачити, 

як Святий Дух 

п р а ц ю є 

протягом усієї 

історії людства, 

показуючи нам 

приклади того, 

як іти шляхом 

с в я т о с т і  у 

к о н к р е т н о м у 

часі. 

 І сьогодні 

посеред нас стільки братів і сестер, 

які «покинули все» й пішли за 

голосом свого Доброго Пастиря. 

Хочемо дякувати Господу за 

кожного з них. У цьому місяці, 

присвяченому молитві вервиці, 

нехай вони будуть у наших 

молитвах також, як і ми присутні в 

їхніх молитвах. 

 
 

«Закликаю вас, аби ви всіх 

закликали до молитви на 

вервиці. Вервицею ви 

подолаєте всі біди, які 

сатана тепер хоче нанести 

Католицькій Церкві. 

Моліться вервицю, всі 

священики! Присвятіть час 

молитві на вервиці!»  
 

 

25 червня 1985 р. 



 

1) Це життя в монастирі, 

обіти. 
 

2) Моляться, ходять на святу Літургію і роблять 

повсякденні справи: готують їсти, прибирають, 
дбають про чистоту свого тіла. 
 

3) Обіти – це коли священники обіцяють не 

одружуватися, посвятити себе Богові, не прагнути 

багатства. 
 

 
 

4) Тому, що вони Йому потрібні! 
 

Валерія, 7 років,  

фото: перше св.Причастя  

 
 

1) Богопосвячене життя — це любов. 

 

2) Зазвичай священики проводять службу, всіх 

людей хрестять, людям допомагають, а монахи, 
коли в інших монахів день народження, пишуть їм 

листи або посилають посилки — так вони 

люблять Бога.  
 

3) Обіти — це коли всі священики обідають   
 

4) Бог закликає людей бути священиками й 

монахами, тому що Він хоче молитовки, любові і 

щоб з Ним хтось поговорив.  

Софія, 4 рочки          

 

1) Богопосвячене життя — це коли ти 
молишся, віриш і надієшся на Божу допомогу. 

 

2) Священики й монахи щодня виконують 

послухи, моляться і присвячують своє 

життя праці для Бога. 

 
3) Обіти — це коли людина (він ще не монах і 

не священик) перед Богом дає обіцянку всього 

життя, що буде 

Йому служити. 

 

4) Бог закликає 

л ю д е й  б у т и 
м о н а х а м и  і 

священиками, щоб вони могли передавати Слово Боже 

людям, щоб усі ми вірували в Бога. 

Даниїл, 8 років  

 

  
1) Як ти думаєш, що таке 

«богопосвячене життя»? 
 

2) Як виглядає повсякденність 

богопосвячених людей 

(священики, монахи, монахині)? 
 

3) Що таке «обіти»? 

 

4)Чому Бог закликає людей 

ставати священиками, 

монахами й монахинями?   
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для адорації, маленьким пастухом, 

збираючи овечок навколо Нього — 

Пастиря.  

 

Чи пам'ятаєте Ви день своїх 

перших обітів або вічних обітів? 

Найяскравіший спогад від 

обітів?  

 
 Незгладимий слід лишив день 

перших і вічних обітів. Найяскравіші 
спогади: труднощі, які допомогли 

глибше пізнати себе й більше 
полюбити Ісуса.  

 Але найбільша радість полягає 
в тому, що за все моє чернече 
життя з 1958 року Господь завжди 

був поруч. Він подарував чернечу 
родину, яка прийняла мене, слабку, 

й ділиться всім, Він ніколи не дав 
мені сумніватися в покликанні. Моя 

думка: в нашому секулярному світі 
дуже важливе також і зовнішнє 
свідчення монахів та монахинь 

(габіт і т.д.).  
 

 
Сестра Алоїза-Пранциска SJE,  

 (Конгрегація  
Євхаристійного Ісуса)  

 

 

 1) Богопосвячене життя для 
мене — Божий дар особливим чином 

с л уж и т и  Й о м у ;  в и ня т ко в а 
можливість служити, повністю 

віддаючи саму себе для Його слави і 
Його святої Церкви, неподільним 
серцем продовжувати Його місію в 

сьогоднішньому світі.  
 

 2) Зараз, попри мій вік (77 

років), свідчу, що тільки як сестра 

можу себе повністю віддати Богові і 

Його ділу. Також маю змогу близько 

доторкатись до життя парафії. 

Вже  8  р ок ів  я  ко орд и ную 

безперервну адорацію Пресвятих 

Дарів у церкві, де більше 200 людей 

регулярно беруть участь один раз 

на тиждень в адорації. Свідчення 

тих, хто бере участь в адорації, 

відкривають мені, які зміни 

відбуваються в їхніх серцях, 

змінюючи їхні особисті життя й 

життя їхніх довколишніх, близьких. 

Яку благодать Господь нам 

приготував, залишаючись із нами в 

Пресвятих Дарах!  

 Для мене велика честь і велике 

щастя — служити Господу, маючи 

можливість старатися тільки про 

Його славу, віддаватися Його 

керівництву, серцем прислухаючись 

до Нього. Для мене радість бути 

Його інструментом в пошуку людей 

 

 

1) Що для вас означає 

богопосвячене життя? 

 

2) Як Ви проживаєте  

це у своїй  

повсякденності?  
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пережили, якщо навіть у моєму 

серці це відгукнулося таким болем.  

 Вечір напередодні Великого 

посту я провів у молитві перед 

малою свічкою і в певний момент 

вирішив прочитати уривок із 

Євангелія від Матея, де йдеться про 

блаженства. Коли я заглибився у 

слова Ісуса, мій погляд зупинився на 

одній фразі: «Блаженні засмучені, бо 

будуть утішені» (Мт. 5, 4). Того 

вечора моє серце стало маленьким 

гірчичним зернятком, яке повірило, 

що гора безпліддя може зробитися 

такою нікчемною перед величчю 

милосердя нашого Небесного Отця. І 

тоді я вирішив провести сорок днів, 

постячи на одному хлібі й воді, щоб 

п р и н е с т и  ц ю 

маленьку жертву за 

свою сестру, її 

чоловіка та їхню 

радість коли-небудь 

узяти на руки своє 

немовля.  

 Уже через кілька 

днів я відчув, 

наскільки це буде 

нелегко. Спокуси 

посилювалися, а моє 

тіло все слабшало. 

Через два тижні хліб 

став мені смердіти, а 

на смак здавався 

землею. У кімнаті 

постійно розносився 

запах моїх улюблених 

страв, хоча я був 

один і жодної їжі в 

домі не було.  

 Слава Ісусові й Марії! 

 Один день наприкінці лютого 

цього року виявився для нашої сім’ї 

по-справжньому сумним. Моя сестра 

одружилася ще сім років тому, але 

відчути радість зачаття, вагітності й 

народження своєї дитини їй ніяк не 

вдавалося. І ось, ніби ці сім років 

безпліддя не були для неї достатньо 

болючими, за ними прийшла новина, 

яка розбила їй серце остаточно. 

Л ікар і  спов істили молодому 

подружжю, що вони обоє безплідні і 

повинні змиритися з тим, що ніколи 

не зможуть пережити радості 

материнства й батьківства. Можу 

лишень уявити, що вони тоді 

 

МОЛИТВОЮ І ПОСТОМ БОГ МОЖЕ 

ЗУПИНИТИ І ЗЛО БЕЗПЛІДДЯ  

Фото: архів Світло Марії  2х 
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 Найтяжчими виявилися постійні 

напади лукавого – думки про те, що 

все, що я роблю, не має ніякого 

змісту, що від недоїдання я скоро 

серйозно захворію і найкраще 

зупинитися й добре попоїсти. У ті 

хвилини, коли ставало зовсім тяжко 

й тіло кричало про їжу, я вклякав, 

брав до рук вервицю і, молячись, 

починав думати про те, як по хаті 

моєї сестри коли

- н е б у д ь 

б і г а т и м у т ь 

маленькі діти. 

Їхня усмішка, 

яку я собі 

уявляв, несла 

мене, як ангел, 

подібний до 

того, що кріпив 

Ісуса, коли Він 

переживав усі 

свої спокуси. І 

хоча ці сорок 

днів посту я 

п р и с в я т и в 

і н ш и м , 

почувався так, 

ніби це моя 

душа піднімається на гору безпліддя і 

на її вершині, слабка, смиренна і 

с к р о м н а ,  п р о ж и в а є  с в о є 

переображення. Попри те, що тіло 

було зовсім без сил, дух піднімавсь у 

височінь, де ширяв вільно, як ніколи 

доти. Це були моменти дивовижної 

Божої близькості… близькості, яка 

знаходила справжній смисл жертви… 

близькості, що відкривала Любов.  

 Останню сорокову ніч посту я 

провів на колінах, дивлячись на 

світло маленької свічки, яка так 

сильно підтримувала мене протягом 

усіх цих нелегких днів… і у моїй 

свідомості раптом постало: «Бо в Тебе 

джерело життя, у Твоїм світлі 

побачимо світло» (Пс. 36, 10). Це були 

моменти, коли я повністю віддав себе 

Небові. Коли дух занурився в 

Батьківську любов, слабкість тіла 

абсолютно спала… і тоді я міг почути 

з невимовною ніжністю слова Отця: 

«Вислухав Я твою молитву і твоє 

благання, що ти приніс перед Мене. Я 

освятив цей храм, 

що ти збудував, 

о с е л и в ш и  т а м 

навіки Моє ім’я. Очі 

Мої і серце Моє 

будуть там на всі 

віки» (І Царі 9, 3). 

Сльози текли всю 

н і ч ,  а  с е р ц е 

н а п о в н ю в а л а 

радість, тому що я 

знав, що ті образи, 

які я собі уявляв у 

найважчих хвилях, 

стануть реальністю. 

 Через місяць 

після тієї ночі 

припинився біль, що 

тривав сім років у 

душі молодої жінки… Вона зачала і 

зараз носить у своїм благословеннім 

лоні близнюків – два нових вічних 

життя… 

 Брати й  сестри ,  будьте 

маленькими… і прославляйте 

Небесного Отця, Господа неба й землі 

за те, що Він затаїв це від мудрих та 

розумних і що відкрив саме вам, 

немовлятам… 

 Нехай вас не залишають 

заступництво Божої Матері й Боже 

благословення!+ 

 

Матео, 25 років, Хорватія 

 

 

«Бо в Тебе джерело життя, у 

Твоїм світлі побачимо світло»  
 

                                                                                                                     (Пс. 36, 10) 
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   Міжнародна зустріч організаторів  

паломництв, керівників центрів миру, 
меджуґорських молитовних і благодійних груп  

 

Міжнародний семінар для лікарів та 
медичних працівників 

Меджуґорські міжнародні семінари-2016: 

Семінар посту, молитви, мовчання  

для групи з України  
 

4-7 травня  

9-12 червня  
Міжнародне паломництво  

для людей з інвалідністю  

21-й міжнародний семінар для священників 4-9 липня  

31 липеня –
6 серпеня 

27-й міжнародний фестиваль молоді  

16-й міжнародний семінар для подружніх пар 

 

Більш детальна інформація на: medjugorje.com.ua  
 
  

9-12 

листопада 

1-4 березня  

10-15 квітня  

Любі друзі, якщо Ви бажаєте 

придбати книги о. Славка Барбарича 
та книгу з посланнями Богородиці, 

можете звернутися за адресою:  

Офіційний інформаційний центр Меджуґор'я  

Україна, 89670 

Закарпатська обл., c. Шенборн, вул. Нова, 18 

тел.: +380-96-86-54-514 - київстар 
         +380-99-78-00-547 - мтс 

         0(3131)-5-64-50 - офіс 

e-mail: info@medjugorje.com.ua  



Якщо бажаєте приєднатись до нас у молитві чи отримувати газету, напишіть на e-mail: gospa3@gmail.com   
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«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. 

Молитовні групи збираються раз на тиждень, 
за домовленістю всіх їхніх членів. Ми 

зустрічаємося в сім'ях або в храмах. Зустрічі 
прості: молитва на Вервиці, розважання над 

Божим Словом, посланнями, молитви в 
наміреннях Богородиці, за потреби ближніх, 

посвячення себе Непорочному Серцю Марії та 
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, 

англійською, німецькою, литовською  
і латиською мовами. 

Молитовні групи СМ Перша субота місяця 

Духовно ми єднаємося на молитві в першу 
суботу місяця. Якщо можливо, члени групи 
того дня організовують молитовну зустріч, 
моляться три вервиці, беруть участь у св. 

Літургії, адорують Найсвятіші Тайни, читають 
розважання з газети. Увесь місяць моляться в 

наміренні надрукованому в номері.  

 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. 

Намагаймося 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  
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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 

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 

 
Чеська Республіка 

Jana Prudká 

jprudka@email.cz 

Алина Иванова 
тел.моб.: +79169339651  

alinamarija@inbox.ru 

Інформаційний центр 
Меджуґор’я в Україні 

тел. моб.: +380 96 86 54 514 

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 
 

Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 

Інтернет-сторінки про Меджуґор’є:

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 
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