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"Дорогі діти! Сьогодні закликаю 
вас молитися в Моїх наміреннях, 

аби Я могла вам допомогти. 
Дітки, моліться Вервицю й 

розважайте над її таємницями, 
тому що й ви у своєму житті 

проходите через радощі й 
скорботи. Таким чином утілюєте 

таємниці у своє життя, бо 
життя є таємницею доти, доки 

не вкладете її в Божі руки. Так 
матимете досвід віри, як Петро, 
який зустрів Ісуса й Дух Святий 
наповнив його серце. Дітки, і ви 

покликані свідчити, проживаючи 
любов, якою Бог день у день 

огортає вас Моєю присутністю. 
Тому, дітки, будьте відкритими й 
моліться серцем у вірі. Дякую, що 

відповіли на Мій заклик".
Послання Богородиці, Цариці миру, 25 вересня 2019 року

Послання Богородиці, Цариці миру



4

І в цьому посланні, як і в багатьох 
попередніх, Пречиста Діва Марія закликає 

нас до молитви Розарію.
Добре згадати деякі з послань, у яких Вона 

запрошувала нас скористатися таким 
сильним засобом молитви як Розарій.

"Дорогі діти!... Я прошу сім’ї цієї парафії молитися Розарій усією 
сім’єю... Закликаю вас, щоб і ви закликали всіх до молитви Розарію. 
Розарієм ви подолаєте всі біди, які сатана тепер хоче нанести 
Католицькій Церкві! Моліться Розарій, усі священики! Присвятіть 
час Розарію!" У посланні від 8 серпня 1985 р. Діва Марія говорила нам: 
"Дорогі діти! Сьогодні закликаю вас виступити, особливо тепер, 
молитвою проти сатани. Сатана хоче більше діяти зараз, коли ви 
знаєте, що він діє. Дорогі діти, зодягніться в повну зброю і з Розарієм у 
руках подолайте його!" У посланні від 25 лютого 1988 р. Богородиця 
говорить: "І нехай Розарій буде завжди у ваших руках як знак для 
сатани, що ви належите Мені". У посланні від 25 січня 1991 р.: "Уже сам 
Розарій може творити чудеса у світі та у ваших життях".

Жовтень присвячений Розарію Пречистої Діви Марії. Можна так 
само сказати й навпаки: Розарій освячує цей місяць. І ще краще 
сказати, що за допомогою Розарію Бог перемінює душу того, хто 
молиться в небеса.

Свята Тереза каже, що молитва – усна або внутрішня (мислена) – 
повинна бути з’єднана зі спогляданням. Без цього молитви немає. Але 
це вимагає зусиль і часто не приносить задоволення. Саме тут 
починаються труднощі, і в жодному разі не можна падати духом 
через можливі невдачі й переставати намагатися йти далі.

Молитва Розарію – споглядальна молитва. "Отче наш" і "Радуйся, 
Маріє" – не людські слова, але євангельські. Вимовляючи їх, людина 
вимовляє їх перед Богом, звертає їх до Бога. Бог є в людських 
глибинах. Якщо людина хоче Його почути, то повинна увійти в 
середину себе. А там її увага спрямовується більше на Бога, ніж на 
слова, які вона вимовляє. Від усвідомлення Божої присутності слова 
часто стають зайвими, і людина тільки вдивляється в Бога.

Разом зі словами, які вимовляє людина, що молиться Розарій, Ісус – 
Який став заради нас людиною, був розп’ятий, воскрес і вознісся 

Роздуми для  молитовних  груп

О. ЛЮБО
КУРТОВИЧ, OFM

МОЛІТЬСЯ
РОЗАРІЙ



МОЛИТВА:
 Діво Маріє, Царице Розарію, Ти вміла у Своєму серці носити, 
зберігати й роздумувати над усіма словами та подіями, які 

зустрічала й переживала у Своєму повсякденному житті. О Маріє, 
усі події й таємницю Свого Сина Ти переживала у вірі, яку 

насичувала безперестанною молитвою та відданням себе Отчій 
волі. Ти благодатна, бо повірила. Навчи нас, підтримай нас на 

наших шляхах, де ми шукаємо сенс життя. Торкнися й розбуди всіх, 
хто заснув на шляху віри. Особливо доручаємо Тобі тих, хто 

страждає від різних залежностей, страхів і життєвих травм. 
Нехай вони ніколи не втрачають надії, подібно до Тебе, що була й 
залишилася Матір’ю надії – і тому зазнала всемогутність Божу у 

Своєму житті. Випроси й нам досвід Божої любові, яка зцілює, 
визволяє та спасає. Амінь.

заради нас на небо – поступово спускається в глибини її душі, у небо 
на землі, у Царство Небесне, яке посеред нас. Розарій – молитва і усна, 
і мислена; це вірний засіб, щоб увійти до душі і зійти на небеса .

Повторення "Радуйся, Маріє" вводить нас у процес глибокого 
з’єднання із життям Христа. Один з основних видів діяльності людей 
у повсякденному житті – повторення. Так, ми кожен день повторюємо 
певним чином те, як починається день, – від прокидання, одягання до 
прийомів їжі й до сну. Така повторюваність дає нам стабільність, 
упевненість, порядок та створює умови для того, щоб могло 
відбуватися й нове; а результат повторень – внутрішній світ.

Одна з труднощів в молитві Розарію – розсіяння уваги в молитві. З 
початком молитви в нас ніби прокидаються думки, розсіюються й 
починають блукати. Під час Розарію піднімаються образи людей та 
різних подій, на які в нас не було часу протягом дня або які хотілося 
придушити. Багато страждають такою розсіяністю, і деякі через це 
навіть перестають молитися Розарій. Однак неуважність – проблема 
не тільки молитви, але й людського життя в цілому, особливо 
сьогоднішнього способу життя. Увагу людини сьогодні все більше 
відволікають різноманітні раптові заняття, думки, люди, і нерідко її 
не вдається зібрати навіть заради найблагороднішого наміру.

Не дивно, що людина сьогодні неспокійна – розсіяння уваги 
роззосереджує й виводить її із рівноваги. У результаті більшість 
людей живе в стресі. Тому важливо, коли виникає така розсіяність у 
молитві, не тікати від неї, але дозволити молитві “пробудити” нас, а 
потім, зібравши все це, представити Богові. Перебираючи зернятка 
Розарію, важливо збирати все навколо Христового хреста, у якому ми 
зустрічаємо Бога, що збирає воєдино все.

Зважмося й почнімо молитися Розарій, щоб відкрити благодать і 
силу, що Бог бажає дарувати нам через Богородицю.

5
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Нам допомагає в цьому молитва Вервиці. Молячись 
Вервицю, ми тримаємо Її за руку, а Вона відчиняє перед 

нами всі двері, приходить туди, де це найбільш необхідно, і 
діє так, як вважає за потрібне. Вона сказала: «Діти Мої, 

Вервиця Мені особливо дорога. Відкрийте Мені свої серця через 
Вервицю – і Я зможу вам допомогти»; «Кожен день моліться вервицю, той 
вінець квітів, який Мене як Матір напряму пов’язує  з вашими болями, 
стражданнями, бажаннями та надіями».

Вона не примушує, але тільки запрошує нас проживати наші людські 
радощі, біль, турботи – святим способом, із вічною цінністю. Завдання 
Марії завжди незмінне – привести нас до Свого Сина й разом із Ним – на 
Небо. Хто може зробити це краще, аніж Вона, Мати Ісуса! Разом із Нею ми 
вчимося проживати наші радощі й біль так, як їх проживала Вона. Радістю й 
болем Її життя були радість та біль Ісуса. Вона завжди була з Ним, ділившись 
усім із Ісусом і він із Нею. Вони цілковито поділяли любов у їхньому 
спільному земному житті.

Це ж почне відбуватися й із нами, коли ми полюбимо молитву Вервиці. 
Так, як Вона говорить нам про це й сьогодні: «Дітки, моліться Вервицю й 
розважайте над її таємницями, тому що й ви у своєму житті проходите через 
радощі й скорботи. Таким чином утілюєте таємниці у своє життя, бо життя є 
таємницею доти, доки не вкладете її в Божі руки».

Марія обіцяє нам, що ми можемо зустріти Ісуса так само, як Петро. Дух 
Святий наповнить наше серце – і ми станемо свідчити, живучи любов’ю. 
Небесний Отець огортає нас любов’ю через приходи Марії. А Марія 
приходить завжди, коли покличемо Її, коли молимося з Нею, а також і тоді, 

СВІДЧИТИ,

ЖИВУЧИ ЛЮБОВ’Ю
Сьогодні Діва Марія знову закликає нас 

віддати себе Їй в диспозицію. Молитися за Її 
намірення означає забути про себе й 
дозволити Їй жити в нас, любити через нас. 
Віддати себе Їй цілковито. 

ТЕРЕЗА
ҐАЖІЙОВА

Роздуми для  молитовних  груп
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коли візьмемо до рук вервицю. Коли ми радіємо, коли страждаємо, коли 
проживаємо будь-що й поновлюємо акт віддання себе за Її наміри, Вона 
приходить, а Отець Небесний за її заступництвом огортає нас любов’ю. 

Любов Марії не створює шуму, вона дарує себе в смиренні, тихій радості, 
відданні себе в Божі руки. Проявляється співчуттям, непомітною ніжною 
присутністю біля тих, хто найбільше цього потребує.

2 грудня 2016 року Вона сказала: «Дозвольте моєму Сину перебувати в 
вас. Він вами послугується, щоб піклуватися про зранених і навертати 
загублені душі. Тому, діти мої, поверніться до молитви Вервиці. Моліться її з 
відчутям доброти, жертви і милосердя. Моліться не лише словами, але і 
ділами милосердя. Моліться з любов’ю до всіх людей».

Часто Марія називає нас апостолами Своєї любові, а це значить для нас 
бути схожими на Неї. Любити Маріїним способом – це заклик молитися й 
жертвувати за всіх людей, аби всім було добре на цій землі. Серце Марії, як і 
Серце Ісуса, б’ється для всього світу. Ми часто турбуємося й любимо тільки 
тих, хто любить нас. Ми покликані рости в любові, вибирати тих, хто не 
люблений, покинутий, несимпатичний.

Цей місяць – місяць, коли ми можемо ще більше вирости в любові, у 
молитві на вервиці з Марією. Будемо просити Її, аби здійснилися Її 
намірення з нами й через нас.

МОЛИТВА:

Небесний Отче, дякуємо Тобі за любов, якою Ти огортаєш 

нас через присутність Марії. Дякуємо за цей величезний 

дар, яким хочемо поділитися з іншими.
Маріє, із радістю віддаємо себе Тобі й посвячуємо себе 

Твоєму Серцю цього місяця. Веди нас через молитву Вервиці 

в таємниці радості, скорботи й слави нашого земного 

життя. Ми хочемо проживати її з Тобою. Твоїм Серцем ми 

віддаємо себе в Божі руки для здійснення Твоїх намірень. 

Преображуй нас силою Своєї любові на Твоїх апостолів. 

Силою Своєї віри укріпи нашу віру, аби ми свідчили, живучи 

любов’ю так, як Ти цього бажаєш. Амінь.

Світло Марії    2019 / 10
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Моліться
в Моїх

наміреннях...

"Я люблю вас, дорогі діти. 

І тому не знаю вкотре 

закликаю вас і дякую 

вам за все, що робите в 

Моїх наміреннях. 

Прошу вас, допоможіть 

Мені, щоби принесла вас 

Богові й щоб урятувала та 

вела вас дорогою 

спасіння". 25.06.1987

Послання на тему...



„Drahé deti, milujem vás, a preto vás už neviem koľký raz 
pozývam a ďakujem vám za všetko, čo konáte na moje úmysly. 
Prosím vás, pomôžte mi, aby som vás mohla ponúknuť Bohu, 
aby som vás ochránila a viedla po ceste spásy." 25.06.1987

„Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a obete venovali na 
moje úmysly, aby som ich aj ja mohla venovať Bohu za to, čo je 
najpotrebnejšie. Zabudnite na svoje priania a modlite sa, drahé 
deti, za to, čo si praje Boh, a nie za to, čo si prajete vy." 
25.09.1991

"Osobitným spôsobom vás všetkých pozývam, aby ste sa 
modlili na moje úmysly, aby sa prostredníctvom vašich 
modlitieb zastavil satanov plán nad touto zemou, ktorá je 
každým dňom stále viac vzdialená od Boha a na miesto Boha 
stavia seba a ničí všetko to, čo je krásne a dobré v dušiach 
každého z vás." 25.10.2008

S veľkou radosťou v svojom srdci ďakujem vám za všetky 
modlitby, ktoré ste v týchto dňoch obetovali na moje úmysly. 
Vedzte, milé deti, neoľutujete ani vy ani vaše deti. Boh vás 
obdarí veľkými milosťami a dosiahnete večný život." 

„Drahé deti, milujem vás, a preto vás už neviem koľký raz 
pozývam a ďakujem vám za všetko, čo konáte na moje úmysly. 
Prosím vás, pomôžte mi, aby som vás mohla ponúknuť Bohu, 
aby som vás ochránila a viedla po ceste spásy." 25.06.1987

„Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a obete venovali na 
moje úmysly, aby som ich aj ja mohla venovať Bohu za to, čo je 
najpotrebnejšie. Zabudnite na svoje priania a modlite sa, drahé 
deti, za to, čo si praje Boh, a nie za to, čo si prajete vy." 
25.09.1991

"Osobitným spôsobom vás všetkých pozývam, aby ste sa 
modlili na moje úmysly, aby sa prostredníctvom vašich 
modlitieb zastavil satanov plán nad touto zemou, ktorá je 
každým dňom stále viac vzdialená od Boha a na miesto Boha 
stavia seba a ničí všetko to, čo je krásne a dobré v dušiach 
každého z vás." 25.10.2008

S veľkou radosťou v svojom srdci ďakujem vám za všetky 
modlitby, ktoré ste v týchto dňoch obetovali na moje úmysly. 
Vedzte, milé deti, neoľutujete ani vy ani vaše deti. Boh vás 
obdarí veľkými milosťami a dosiahnete večný život." 

9

"Прошу вас усіх, щоб ви приносили свої 

молитви та жертви в Моїх наміреннях, 

щоб і Я могла жертвувати Богові за те, 

що найпотрібніше. Забудьте про свої 

бажання та моліться, дорогі діти, за те, 

чого Бог бажає, а не за те, чого ви 

бажаєте". 25.09.1991

"В особливий спосіб усіх вас закликаю 

молитися в Моїх наміреннях, щоб ви 

вашими молитвами зупинили план 

сатани щодо цієї землі, яка кожного дня 

все далі від Бога й на місце Бога ставить 

себе та нищить усе, що є прекрасним і 

добрим у душах кожного з вас". 25.10.2008

"Із великою радістю у Своєму Серці 

дякую вам за всі молитви, які приносите 

цими днями в Моїх намірах.

Знаєте, дітоньки, про це не пошкодуєте 

ні ви, ні ваші діти. Бог нагородить вас 

великими благодатями

й ви здобудете життя вічне". 25.06.2006

Світло Марії    2019 / 10
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[У 1984  р . ]  відомий італійський 
журналіст Вітторіо Мессорі взяв інтерв’ю 
в  [тодішнього]  кардинала Йозефа 
Ратцінгера, голови Конгрегації Доктрини 
віри й опублікував його як книгу. 
Наводжу тут деякі питання й відповіді, 
які мають стосунок до теми посту.

ЙОЗЕФ РАТЦІНГЕР
ПРО ПІСТ

КАРДИНАЛ

О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM 
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– Ваше високопреосвя-
щенство, явління можуть бути 
правдиві або неправдиві, а «по-
слання цих Марійних об’явлень» 
проблемні ще й тому, що 
заледве, як бачимо, зіставні з 
деякими «постсоборними 
поглядами на духовність»… 

– Хочу підкреслити (кардинал 
Ратцінгер перериває питання), що 
мені не подобаються поняття 
перед- чи постсоборний. 
Прийняти їх було б 
рівноцінним прийняттю 
деякого розриву в історії 
Церкви. В «об’явленнях» 
нерідко відводять особливу 
роль тому, що зв’язано з тілом 
(хресні знамення, свячена вода, 
заклик до посту), однак усе це 
знаходиться у згоді з Другим 
Ватиканським собором, який 
наполягав на єдності людини, а 
тим самим на воплоченні духа. 

– Цей піст, про який Ви 
згадуєте, займає, як бачиться, 
одне з центральних місць у 
багатьох таких «посланнях»…

– Постити – значить 
приймати для себе принципово 
важливий аспект 
християнського життя. 
Необхідно знову відкрити 
тілесний аспект віри, і 
утримання від їжі – один із 
таких аспектів. Статеві стосунки 
та їжу відносять до 
фундаментальних елементів 
тілесності людини. У наші дні 
занепад уявлень про дівиство 
іде пліч-о-пліч із занепадом 
уявлень про піст. Утрата 
розуміння й першого, і другого 
має єдину причину: сучасне 
згасання есхатологічної 
напруги, тобто напруження 
християнської віри в 
устремлінні до вічного життя. 
Дівство та періодичне 

утримання від їжі призначені 
засвідчити, що на нас чекає 
життя вічне, ба більше, що воно 
вже посеред нас і «проминає 
образ світу цього» (1 Кор. 7: 31). 
Без дівоцтва й без посту Церква 
більше не є Церквою, вона 
асимілюється зі своїм історич-
ним середовищем. І тому нам 
би було слід звернути увагу на 
приклад наших братів зі 
східних церков, видатних 
учителів – навіть сьогодні – 
правдивої християнської аскези.

– Ваше високопреосвя-
щенство, якщо «тілесні форми 
вираження» віри в католиків 
сходять нанівець (зберігаючись, 
можливо, серед вузької еліти в 
закритих монастирях), то 
свою роль у цьому відіграла й 
позиція інституціональної 
Церкви: завдяки низці заходів, 
які пішли з Рима, були 
полегшені утри-мання по 
п’ятницях, нічні чуван-ня, час 
посту, Адвент та інші особливі 
пісні періоди… 

– Так, це правда, однак 
намірення було правильне. Це 
було питання того, аби 
знищити підозри в легалізмі, 
законництві, спокусі звести 
релігію до зовнішніх практик. 
Що, безумовно, залишається в 
силі, то те, що піст, утримання й 
інші практики покаяння 
повинні й надалі бути 
співвіднесені з особистою 
відповідальністю людини. Але 
важливо також і віднайти спосіб 
повернутися до спільнотового 
вираження церковного 
покаяння. Крім того, у світі, у 
багатьох частинах якого гинуть 
від голоду, ми повинні знову 
нести наглядне й колективне 
свідчення в утриманні від їжі, 
яке приймається нами 
добровільно, із любові». 
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"Мир вам, дорогі брати й 
сестри! Дякую Вам за дар 
безперервної молитви та посту.

Про безперервну молитву на 
вервиці ми дізналися через 
спільноту "Світло Марії" і були 
запрошені до участі в ній із 
самого її початку.

На календарі був серпень 2014 року, коли в Україні щораз 
більше наростав збройний конфлікт. Ми ставали свідками 
страшних трагедій, які приносила із собою війна. Сотні 
невинних жертв, смерть, покалічені людські життя, зранені 
душі, спустошена земля, ненависть, спокій під загрозою. Ми 
безпомічно стежили за подіями.

Ми запитували себе: що можемо зробити ми? Хотілося бігти й 
допомагати, рятувати душі та життя й бути близько 
фізично. Відповідь ми знайшли в посланнях Цариці миру – 
молитвою й постом можна зупинити війни. 29 вересня 2014 року 
ми почали організовувати безперервну молитву Розарію й піст 
за здійснення планів миру Богородиці у всьому світі й за Її 
намірення. Ми святкуємо п’яту річницю щирого заклику до Бога 
за мир. Віруємо обіцянці Марії: «Дорогі діти, молитвою й 
постом можна зупинити навіть війни»; «Моліться й постіть, 
аби Бог дарував вам мир». 

Дякуємо всім вам, хто проводив години на колінах із розарієм 
у руках, дякуємо за безперервний піст за цей дорогоцінний дар 
миру в усьому світі.

Єднаймося й надалі, продовжуючи з радістю й надією!   
Молитовна спільнота «Світло Марії»

 А безперервний піст у намірах 
БОГОРОДИЦІ був 
організований у нашій 
молитовній групі від початку її 
існування, а це вже 14 років. 
Якраз цього року виповнилося 
14 років, як ми збираємося на 
спільну молитву.

ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНІВ БОГОРОДИЦІ

ТА МИР У ВСЬОМУ СВІТІ

Свідоцтво

5 РОКІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ

МОЛИТВИ РОЗАРІЮ Й ПОСТУ



Що дає нам ця молитва? Дуже 
багато: усвідомлення того, що 
Матір Божа довіряє нам. Ця 
молитва дисциплінує нас, 
зміцнює віру, об’єднує нас. Іноді 
молитва дає духовну радість, 
іноді буває дуже важкою, але 
віримо, що кожна наша молитва 
за мир буде почута Богом і свого 
часу принесе плоди. Кожен із 
нас хотів би подарувати щось 
Богородиці, зробити Їй приємне, 
принести радість. Адже якщо ми 
з Нею в школі молитви та життя, 
Вона радіє.

Одна з учасниць групи 
запропонувала, щоб ми 
присвятили 17 число кожного 
місяця безперервній молитві на 
вервиці. Так ми й молимося...

Для мене це завжди 
незвичайний день. У цей день я 
відчуваю близькість МАМИ 
МАРІЇ, єдність нашої Церкви. 
Після цієї молитви в моє серце 
приходить Божий мир, який 
відрізняється від миру, що дає 
людська захищеність. Ця 
молитва дає усвідомлення моєї 
потрібності Богові, Марії та 
нашій Церкви.

Завжди намагаюся просити Її, 

щоб я уміла постити серцем і 
витримати піст. Вона завжди 
допомагає. Коли забуду 
попросити, буває, важко 
витримати. Але точно Вона 
каже в посланнях, що «постом 
можуть бути війни зупинені, 
війни нашої невіри та страху».

У групі ми ділилися 
свідченнями, що коли постиш, 
то Месу переживаєш по-
іншому, більш глибоко. Іноді 
після Меси хочеться співати, 
славити Бога, обійняти своїх 
братів і сестер, обійняти весь 
світ!" 

Олена, Марина й молитовна 
група, Білорусь
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«Про молитву Вервиці 
протягом години я дізналася в 
Меджугор'є. Беру участь в ній 
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спокою і надії, також і в моїх 
особистих інтенціях, а моя 
внучка, яка живе в Сінгапурі 
почала відвідувати св. Месу. 
Спасибі нашій Небесній Мамі!"

Ірена, Литва

"Будучи в Меджуґор'є 
останній раз в липні цього 
року, коли булу зустріч з 
групою з України, я слухала і 
почула для себе дуже важливу 
річ, а саме фразу з послання 
Богородиці «дякую за Ваші 
молитви, бо завдяки їм війна 
закінчилася швидше»... Це 
змусило мене більше 
переконатися у силі молитви, в 
тому, що ті мої інколи такі 
недосконалі молитви і жертви є 
важливими". 

Ірина, Україна

після поїздки в Меджуґор'є на 
зустріч для людей з 
інвалідністю в 2018 році - вже 
більше року. Ця молитва 
означає для мене дуже багато - 
зв'язок мого серця і Серця Діви 
Марії. Це як переливання крові 
по краплях. Одне «Радуйся, 
Маріє» - це одна крапля. 

Важливість молитви видно по 
перешкодам (дуже багато 
відволікаючих думок). Ще - це 
зв'язок з душами людей з інших 
країн світу, це чудово 
допомагає від самотності. 
Протягом години ми разом 3-6 
чоловік з різних країн і це диво.

Піст дуже радує душу. У 
другій половині дня посту вона 
радіє і вільна.

Піст показує точно все сміття 
і всі болячки душі, 
загострюються образи, страхи. 
Можна записати і працювати 
над цим. До кінця дня настає 
мир..."

Олена, Росія

«Слава Ісусу Христу!
Розарій я молюся щодня, як 

того просить Богородиця. А 
кожного 14-го числа в місяці 
намагаюся приєднуватися до 
безперервної молитви на 
вервиці разом з сестрами і 
братами з Литви.

За цей час, що беру участь в 
цій молитві, я отримала дар 
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Оголошення

МЕДЖУҐОР’Є 2019

ДНІ ДУХОВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Дорогі друзі! Запрошуємо вас взяти участь у міжнародних 

днях духовної віднови, які пройдуть в Меджуґор'є 

06 – 09 листопада 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
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Перша субота месяця

Наша наступна
молитовна зустріч

відбудеться в суботу, 05.10.2019.

В цьому місяці будемо молитися
в наміреннях Богородиці.









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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