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“Дорогі діти! Ви маєте велику благодать,  

що покликані до нового життя через послання,  

які вам даю. Це, дітоньки, благодатний час,  

час і заклик до навернення для вас та  

майбутніх поколінь. Тому вас закликаю,  

дітоньки: моліться більше і відкрийте  

своє серце Моєму Сину Ісусові. Я з вами  

й усіх вас люблю та благословляю  

Своїм материнським благословенням.  

Дякую вам, що відповіли на Мій заклик”.  

В ЦЬОМУ  

НОМЕРІ  

ЗНАЙДЕТЕ . . .  

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ,  

25 ЖОВТНЯ   2018 РОКУ,  

ЧЕРЕЗ В ІЗІОНЕРКУ МАРІЮ ПАВЛОВИЧ -ЛУНЕТТІ  
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Моєму Сину Ісусу». Часом 
здається, що ми перебуваємо в 
тому стані, що й глухонімий із 

Євангелія. Просить Ісуса покласти 
на нього руку. Ісус відводить його 
вбік, відокремлює від натовпу та 
каже: «Еффата!», - що означає 
«Відкрийся!» (Мр. 7: 34). 

Ми також можемо на собі 
відчути, що окремі частини 
нашого життя якби глухі або німі. 
Бувають люди, поруч із якими 
відчуваєш, що серце в них ніби 
зацементоване, коли говориш їм 
про Бога. Таке може статися з 

Кажуть, що Богові було 
легше зійти з неба на землю, ніж 
із нашої голови до нашого серця. 

А там, у серці, відбувається 
справжня зустріч із Богом. Бог 
чує ті молитви, які виходять із 
нашого серця. Але серце наше 
може бути поранене, закрите, 
зболене, глухе й німе. Нам 
потр і бне  йо го  зц і ле ння . 
Потребуємо Божої благодаті, щоб 
дозволити Богові ввійти до 
нашого серця. 

Богородиця кличе нас знову 
й знову: «...відкрийте ваше серце 

 

ВІДКРИЙТЕ ВАШЕ СЕРЦЕ 
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кожним із нас. Усі ми носимо в 
собі якийсь негативний досвід, 
пригнічення переживання та 
рани, які закрили наші серця. Але 
одночасно в нас є можливість і 
дар через близькість та послання 
Богородиці зустріти Її Сина, Який 
і на нас може й хоче покласти 
Свою руку, щоб ми почули: 
«Відкрийся!» 

Крім цього, для нашого часу 
властивий ще один ґандж: ми 
живемо самі для себе й не 
звертаємо багато уваги на інших. 
Ми зайняті самі собою, своїми 
бажаннями, роботою, проблемами 
й не знаходимо для інших часу. Чи 
не слухаємо, що нам говорять або 
хочуть сказати інші, чи так горді, 
що говоримо й говоримо, не 
дозволяючи іншому сказати, 
висловитися. Навіть якщо слух у 
нас здоровий, у душі ми глухі. 
Глухі до інших, але глухі також і до 
голосу Божого. 

Однак і те, що говоримо, не є 
в порядку. Більшість із нас уміє, 
без сумніву, добре говорити, але 
слова наші нерідко порожні. 
Часом ми говоримо багато, але 
кажемо при цьому мало. Тому 
можна сказати, що всі ми в 
певному сенсі «глухонімі». 

Саме тому й прийшов Ісус, 
щоб повернути нам слух і зцілити 
дар мови, яким ми, можливо, 
часто чорнили інших, замість того, 
щоб дивитися на людину з 
позитивного боку, підтримувати її 
й підбадьорювати. 

Попросимо Богородицю, через 
яку Ісус і сьогодні робить численні 
чудеса зцілення духу та серця, щоб 
і ми стали свідками Його любові 
для інших. 

 
 
Молитва: 

 
Пресвята Діва Маріє, дякуємо 

Тобі за кожне Твоє послання, а 
також за всіх тих, хто зважився 
прийняти Твої Материнські слова 
всерйоз і дотримуватися їх.  

Дякуємо Тобі за всі цілющі 
зустрічі, які відбулися завдяки 
Твоїм явлінням, присутності та 
Твоїм посланням.  

Просимо Тебе, заступайся за 
нас перед Своїм Сином Ісусом, щоб 
через нас багато хто усвідомив, 
що любов сильніша за ненависть, 
а добро завжди перемагає. Нехай 
усі відчують, що Ти ніколи не 
можеш нас залишити. 

Дай, Господи Ісусе, і нам 
пережити дотик Твоєї руки до 
нашого слуху, щоб ми вміли чути 
силу й красу Твого Слова.  

Дай і нам відчути у себе на 
губах м'якість Твого дотику, щоб 
ми вміли бути на служінні Твого 
Слова та змогли всім донести, що 
Твоє Слово - Радісна звістка нового, 
нетлінного життя.  

Дякуємо Тобі, Ісусе, за все, що 
Ти й сьогодні робиш та даєш нам! 
Амінь. 

 
 

(отець Любо Куртович, OFM) 
 
 

 

 

Ісус і на нас може й 

хоче покласти Свою 

руку, щоб ми почули: 

«Відкрийся!» 
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Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje 

ЛЮБЛЮ ВАС! 
 «Найголовніше послання, яке Я 
вам тут дала, - це заклик до 

навернення», - сказала Діва Марія. З 
нашого боку очікується згода та 
гаряче бажання любити Божою 

любов'ю. Марія стоїть перед нами як 
зразок і приклад любові. Її благодатна 

присутність в Меджуґор'ї - причина 
багатьох навернень. «Якби Ви знали, 

як сильно Я вас люблю, ви плакали б 
від радості». Хто досвідчив Божу 
любов і пережив досвід Божої любові, 

той намагається відповісти любов'ю 
на любов. Він стає кращою людиною. 

 Навернення в школі Марії 
означає роботу над своїм серцем. 

Приносити плоди, наповнювати 
життя добрими ділами. Проходити 
життям подібно до  Марії, молитися й 

служити, бути постійно з Ісусом. 
Часто ми чуємо, як Діва Марія каже 

нам: «Відкрийте серце Ісусові». Ми 
відкриваємо серце тому, кого любимо 

й кому віримо. Ми вибираємо, кому 

 Протягом 37-ми років явлінь 
Діви Марії ми є свідками того, що 

коли розчинаємо жити за Її 
посланнями,  для нас дійсно 
починається нове життя. 

 З Небесною Матір'ю ми не 
загубимось, із Нею ми в безпеці. Її 

послання такі прості та водночас такі 
глибокі. Вони приведуть нас прямо до 

мети, до самого Ісуса. А нове життя з 
Ісусом - це вічне життя. 
 Коли один раз у візіонерки Марії 

Павлович запитали, яке з послань 
найкрасивіше, вона без вагань 

відповіла: «Коли Діва Марія каже: 
“Люблю вас”». У Її словах можна 

відчути стільки любові, що цього 
неможливо описати людськими 
словами. Найважче послання - коли 

Вона каже: «Любіть інших Моєю 
любов'ю». Це найважче, тому що ми 

не здатні любити так, як Вона, але не 
є неможливим постійно вправлятися 

в цьому. Це і є навернення. 
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його відкрити, воно відкривається 
зсередини, нашим рішенням. У цьому 

нам допомагають засоби, про які Діва 
Марія постійно нагадує. 
Це молитва, піст, Свята 

Меса, Сповідь, читання 
Святого Письма. Одне з 

послань, яке останнім 
часом невпинно виділяє 

Діва Марія, - це послання 
про прощення. «Дорогі 
д і т и ,  п р о щ а й т е . 

П р о щ е н н я м  в и 
відкриваєте двері свого 

серця для дії Святого 
Духа». 

 М и  в и р і шу є м о : 
відкриємо або закриємо серце. Ключ - 
це рішення, прийняте у свободі. Марія 

просить нас, як Матір, Вона ні до чого 
нас не примушує, лише закликає: 

«Діти Мої, Бог дав усім свободу, яку Я 
з любов'ю поважаю й перед якою 

схиляюся з і  смиренням. . .  Не 
забувайте, діти Мої, що ваша свобода 
- це ваша слабкість, тому слідуйте за 

Моїми посланнями із серйозністю». 
 Зустріч із Божою любов'ю нас 

притягує молитися більше, любити 
більше - і так поступово змінюємося 

ми та світ навколо нас. Хто любить, 
той навертається, день за днем 

помічає свої недоліки й намагається їх 
усунути з бажанням 
любити ще більше. Коли 

серце сповнене любов'ю, у 
ньому немає місця для 

негативного, бо тоді в нас 
перебуває Бог, а це є нове 

життя. 
 
 Молитва: 

 Небес ни й  О тч е , 
дякуємо Тобі за Марію, за 

цю велику благодать іти 
разом із Нею до нового 

життя, вічного життя. 
Дай нам Духа Свого Святого, щоб 
наші серця відкрилися навстіж для 

Ісуса. З’єднані з Марією, ми просимо 
про благодать використовувати 

благодатний час навернення. Просимо 
за тих, хто закритий, засліплений 

фальшивим щастям і шукає нове 
життя на хибних шляхах, бо не 
пізнали Твоєї любові. 

 Нехай Твій Дух Любові прониже 
весь світ, щоб почалося нове життя з 

Тобою там, де його немає. Амінь. 
(Терезія Гажіова) 

 

 

Зустріч із Божою 

любов'ю нас  

притягує молитися 

більше, любити більше -  

і так поступово 

змінюємося ми  

та світ навколо нас... 
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“Закликаю вас, дітоньки, відкрити свої серця 
Богу-Творцю, щоб Він перемінив вас і 
сформував на Свою подобу так, щоб усе добро, 
яке заснуло у вашому серці, пробудилося до 
нового життя й до прагнення за вічністю”.
(25.02.2010) 

“Сьогодні закликаю вас, щоб своє 
нове життя жили з Ісусом. 
Нехай Воскреслий дасть вам 
сили, щоб у випробуваннях 
життя ви  були  завжди 
сильними й у молитві віддані та 
витривалі, бо Ісус вас Своїми 
ранами спас і воскресінням дав 
нове життя”. (25.04.2018) 
 

НОВЕ ЖИТТЯ 

“Сьогодні в особливий спосіб хочу закликати 
вас до навернення. Нехай від сьогодні 
почнеться нове життя у вашому серці. Діти, 
хочу бачити ваше ТАК, і нехай ваше життя 
буде радісним проживанням Божої волі в 
кожній миті вашого життя”. (25.03.2011)  

“Ви є дорогоцінними, і Я вас закликаю, 
дітоньки, до святості й життя вічного. Тому 
будьте свідомі того, що це життя минуще. Я 
люблю вас і закликаю до нового життя 
навернення”. (25.05.2014) 

“Закликаю вас бути зі Мною в 
молитві в цьому благодатному 
часі, коли бореться темрява 
проти св ітла. Моліться, 
дітоньки, сповідайтеся й 
п оч н іть  н ов е  жи ття  в 
благодаті”. (25.03.2018) 
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НАША НАСТУПНА МОЛИТОВНА ЗУСТРІЧ 

ВІДБУДЕТЬСЯ В СУБОТУ,  

03.11.2018. 

 

В ЦЬОМУ МІСЯЦІ БУДЕМО  

МОЛИТИСЯ ЗА ТИХ,                                      

ХТО СТРАЖДАЄ ДУШЕЮ                                     

ТА ТІЛОМ   

 

 Кожної першої суботи місяця духовно 

єднаємося, даруючи цей день Пресвятій 

Діві Марії за Її плани й тріумф Її 

Непорочного Серця.  

 Дякуємо за спільну молитву!  
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РОЗАРІЙ У ДЕНЬ ПОСТУ  
 Славні таємниці  
 Вступна молитва: 
 Славлю Тебе, Ісусе, що Ти переміг смерть і воскрес, 
та вигукую Тобі - алилуя! Сьогодні, у день посту й 
молитви, дай мені дякувати всім серцем та ввійти 
душею у Твою славну перемогу над гріхом, над злом і 
над смертю, відчути в собі її красу. Силою Свого Духа 
видали з мого серця все, що не дає мені ввійти разом із 
Тобою в прославлення великої перемоги воскресіння. 
Маріє, нехай моє серце, подібно до Твого в той ранній 
ранок Воскресіння, буде освічене воскреслою радістю. 
 Вірую… 

його направлений до землі. Нехай 

через піст і молитву вони піднімуть 

своє серце до небесних благ та у 

свободі серця й душі зможуть 

л ю б и т и ,  п р о щ а т и ,  б у т и 
милосердними та співчутливими, 

справедливими й терпеливими. 

Нехай сильні цього світу у свободі 

свого серця піднімуть погляд, 
упізнають у вбогих своїх братів та 

будуть готові допомогти їм. Нехай 

через піст і молитву перше місце в 

їхніх серцях буде віддано Тобі, і 

нехай вони залишаються незмінно 
вірними Тобі. 

Отче наш… 10 Радуйся, 

Маріє… Слава Отцю… О мій Ісусе… 

 
Третя славна таємниця 

Славлю Тебе, Ісусе, що Ти, 

вірний Своїй обіцянці, зіслав Духа 

Святого  на  апостол ів ,  як і 
перебували на молитві з Марією, 

Твоєю Матір’ю. Вони з готовністю 

прийняли Його й стали Твоїми 

свідками у всіх кінцях землі. 

Віддаю Тобі цей день посту й 
молитви, аби Ти наповнив тих, хто 

переживає сум’яття, духом миру; 

невіруючих – духом віри; тих, хто 

не молиться, – духом молитви; 
слабких  –  духом кр іпост і ; 

нерозумних – духом мудрості; тих, 

хто переживає скорботу й тривогу, 

– духом утіхи й радості; тих, хто 

Перша славна таємниця 

У славі Ти воскрес із гробу, 

Ісусе. Після страстей, хреста, смерті 

та перебування у гробі Ти виходиш 

із могильної темряви й темряви 
смерті переможцем до нового 

життя. 

Віддаю Тобі цей день посту й 

молитви за себе й усіх людей, які 
лежать в могилах гріха, шкідливих 

звичок, ненависті, заздрості, 

ревності, егоїзму й гордині, невір’я 

й релігійних блудів, насилля, а 

також за всіх, хто, поранений 
гріховністю інших, упав у могильну 

темряву. Нехай усяке серце відчує 

славу перемоги й безперервно 

славить та хвалить Тебе, Ісусе, 
переможцю.  

Отче наш… 10 Радуйся, 

Маріє… Слава Отцю… О мій Ісусе… 

 
Друга славна таємниця 

Славлю Тебе, що Ти провів 

сорок днів зі Своїми учнями, зцілив 

їхню віру, дарував їм мир і перед 

Вознесінням повелів молитися й 
ч е к а т и  Д у х а  С вя т о г о .  Т и 

благословив їх і вознісся на небо.  

Віддаю цей день посту й 

молитви за всіх, хто цілковито 
прив’язаний до себе, до інших 

людей та до матеріального, хто 

піддався спокусі владою, і в його 

серці немає місця для Тебе, а погляд 
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поневолений злом і гріхом, – духом 

внутрішньої свободи; тих, хто 

ненавидить, – духом любові; тих, хто 

розчаровані, – духом надії; тих, хто 

тіснить інших, – духом лагідності; 
н е с п р а в е д л и в и х  –  д у х о м 

справедливості; немилосердних – 

духом милосердя; загрузлих в 

алкоголі й наркотиках – духом 
отверезіння; лінивих – духом 

старанності; тих, хто противиться 

Твоїй волі, – духом співпраці з 

Тобою; скупих – духом щедрості; 

гордих – духом смиренності; тих, хто 
наділений владою в Церкві й у світі, 

– духом служіння; тих, хто вбиває 

ненароджене життя, – духом любові 

до життя. Тих, хто захоплений духом 
брехні, наповни духом істини, аби 

постом і молитвою вони подолали 

конфлікти і війни та щоб Твоє 

Ц а р с т в о  л ю б о в і  й  м и р у , 
справедливості й істини досягло всіх 

людей та народів.    

Отче наш… 10 Радуйся, 

Маріє… Слава Отцю… О мій Ісусе… 

 

Четверта славна таємниця 

Славлю Тебе, Отче, що Ти взяв 
Марію з душею й тілом на небо. 

Дякую Тобі, що Її вірність Твоєму 

Синові Ти нагородив величчю 

слави на небі. Будь благословенним 
у Її молитвах і постах, у Її любові й 

вірності. Дякую Тобі, Маріє, що, 

навіть вознесена на небо, у Своїх 

явліннях Ти поруч із нами. 
Разом із Тобою віддаю цей 

день посту й молитви за всіх тих, 

хто вірний Твоєму посланню, аби 

вони отримали сили в будь-якій 

життєвій ситуації залишатися 
вірними й перебувати з Тобою все 

життя, до славного переходу на 

небо. Особливо посвячую свій піст і 

молитву за молодих, щоб у Тобі, 
Маріє, вони відкрили Матір і 

наставницю та подолали всі 
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життєві труднощі й випробування 

цього світу, аби через піст і молитву 

вони розпізнали зло та його пастки й 

уміли боротися зі спокусами, які 

чигають на них у цьому світі. Нехай 
усі молоді пізнають у Тобі зірку 

с п а с і н н я  й  н а д і ї ,  н е х а й 

продовжують свій шлях із Тобою у 

вірності Ісусові та приймуть Його як 
свій Шлях, Істину, Світло й Життя. 

Отче наш… 10 Радуйся, Маріє… 

Слава Отцю… О мій Ісусе… 

 

П’ята славна таємниця 
Славлю Тебе, Отче, бо Ти 

коронував Марію на Царицю неба й 

землі та послав Її до нас як Царицю 

миру. Дякую Тобі, Маріє, що Ти 
невтомна з нами, що молишся й 

заступаєшся за нас. 

Цей день посту й молитви, до 

якого Ти мене запрошуєш, віддаю за 
всі Твої наміри: аби мир увійшов до 

кожного серця, у кожну сім’ю, у 

Церкву й у цей світ, щоб усі, які 

ворогують, примирилися, аби 

невіруючі відчули Отчу любов, аби в 
сім’ях почали молитися, аби були 

переможені лукавий та всіляке зло; а 

також за всі інші наміри, у яких Ти 

бажала, щоб ми співдіяли з Тобою в 

молитві й пості. Нехай буде так.   

Отче наш… 10 Радуйся, Маріє… 
Слава Отцю… О мій Ісусе… 

 

Кінцева молитва 

Дякую Тобі, Небесний Отче, в 
ім’я Твого Сина Ісуса Христа й 

разом із Дівою Марією, що сьогодні, 

у день посту й молитви, Ти дав мені 

ласку усім єством увійти в таємниці 
життя Твого Сина Ісуса й Марії Діви 

та відкрити в них Твою безмірну 

любов, якою Ти любиш усі творіння. 

Наповни всіх Своїх дітей духом 

посту й молитви, аби ми вміли 
розпізнавати й здійснювати Твою 

волю, любити Тебе найбільше за все, 

а ближніх – як самих себе, і любити 

та берегти всю природу як особливе 
вираження Твоєї любові до нас. 

Просимо тебе: нехай Твій мир 

виллється на всі серця через 

заступництво Марії, в ім’я Твого 

Сина Ісуса Христа, Царя миру. 
Нехай так буде. Амінь.  
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24 листопада ми відзначаємо 18-ту річницю  

з дня смерті отця Славка Барбарича. 

 

Дякуємо Богу за свідчення його життя і приклад  

відданості в «школі Богородиці»! 
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МАРІЯ ПРИВЕЛА МОЮ СІМ’Ю ДО БОГА 

 Звичайно, ми багато й із 
задоволенням молилися, але нічого 
особливого не чекали. У тій поїздці 
було чимало різних чудес, але більше 
зовнішніх й не зовсім зрозумілих. А 
ось по приїзді додому, протягом цих 
шести років, Бог вів нас у чудесний 
спосіб далі. 
 М і й  ч о л о в і к  Б о р и с  і з 
невіруючого перетворився на 
с п р а в ж н ь о г о  х р и с т и я н и н а , 
конвертувався в католики, постійно 
ходить до костелу, зараз щодня 
ч и та є  Є ва н ге л і є ,  ди витьс я 
християнські передачі й слухає 
проповіді, і сам при нагоді розказує 
про свою віру. А також він каже, що 
це Марія покликала його через 
вервицю.  
 Ми входимо до молитовної 
групи, до спільноти співпрацівників 
Святої Матері Терези. Працюємо на 

 Слава Ісусу Христу! 
 Моє знайомство з Меджуґор’єм 
розпочалося близько семи років 
назад на меджугорській молитовній 
зустрічі в Латвії, у Ризі. Відтоді 
Божа Мати веде нашу сім’ю ближче 
до Бога.  
 Я та мої троє дітей охрещені як 
католики. А чоловік був атеїстом, 
хоча в дитячому віці був хрещений 
як старообрядець. Й ось на зустрічі 
всім дарували вервиці привезені з 
Меджуґор’я. Я подумала, що в нас із 
дітьми вервиці є, тож подарую цю 
чоловікові. Чоловік був дуже 
здивований, але нічого не сказав, 
просто посміхнувся.  
 За рік, у 2012-му, нам випала 
можливість поїхати до Меджуґор’я 
на дні молоді. Ця поїздка була 
великою мірою через цікавість і як 
екскурсія. 
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кухні для бідних, читаємо лекції в 
школі Християнського Життя і 
Євангелізації Святої Марії з 
Назарета, Матері Церкви. Також 
улітку беремо участь у дитячому 
католицькому таборі. Маємо 
служіння серед ув’язнених і хворих. 
Й ось це моя друга поїздка до 
Меджґор’я. це були 
реколекції тиші, посту 
й молитви. На жаль, я 
приїхала одна: чоловік 
приїхати не зміг, його 
не відпустили з 
роботи. Але він 
переказував сердечні 
в і т а н н я  н а ш і й 
Небесній Матусі й 
подумки був зі мною. 
 Цього разу все 
було по-новому, це була зустріч зі 
своїм серцем. Тут Божа Мати дала 
мені можливість зазирнути до 
глибини мого серця й побачити свої 
гріхи та свою слабкість. Допомогла 
мені ще сильніше відкрити своє 
серце Ісусові. На адорації в моєму 
серці відбулися зміни: я змогла 
примиритися зі своїм минулим, 
прийняти тих людей, із якими мені 

важко спілкуватися. 

 Я зрозуміла, що тільки в пості, 
тиші й молитві можна почути плани 
Бога на твоє життя, полюбити 
Хрест. На прекрасних зустрічах з 
отцем Марінко дізналася про ті речі, 
про які раніше не замислювалася. 
Найважливіше в нашому житті - це 
«отримати Бога», а не отримати від 

Бога. У молитві головне 
слухати, а ми звикли 
тільки говорити. У 
молитві важливо не 
багато думати, а багато 
л ю б и т и .  П і с т  - 
н е р о з л у ч н ий  д р у г 
молитви.  
  Богородиця бажає 
нас усіх привести до 
милосердного серця 
Ісуса, переживає за нас.  

 Це була справжня зустріч із 
Марією та Ісусом. Я знаю, що буде 
продовження, що Бог вестиме нас і 
надалі. Тільки тоді, коли ми 
пізнаємо свої слабкості та свої 
немочі, Бог дає нам Свою силу. 
 Дякую Господу за цю поїздку. 
Бажаю всім відкрити своє серце 
Ісусові й Марії. Із Богом! 

      

 Ванда, Латвія  
                      

 

 

Я зрозуміла, що  

тільки в пості, тиші  

й молитві можна 

почути плани Бога  

на твоє життя, 

полюбити Хрест... 

Фото: Aрхів СМ  



 Дорогі друзі, хочемо поділитися з Вами катехезою, з котрою 

Архієпископ Хенрік Хосер звернувся до учасників реколекцій посту, 
молитви, тиші для групи зі Словаччини. 

  

 

 Всю катехезу Ви можете прочитати на: svetlomariino.com 

 

 

 

 

 
1-8 листопада 2018: молитва за душі в чистилищі 

 

 2 листопада – день поминання всіх померлих. У цей і найближчі 
дні – з 1 по 8 листопада – Церква дає нам можливість отримати для 
померлих повний відпуст, тобто відпущення кари за гріхи для душ в 

чистилищі.  

 

 Більше можете дізнатися на: svetlomariino.com 

Фото: Aрхів СМ  
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http://svetlomariino.com/uk/archives/kateheza-mons-henrika-hosera-apostolskogo-vizitatora-dlja-medzhugor-ja-na-seminari-postu-molitvi-tishi-dlja-grupi-zi-slovachchini/
http://svetlomariino.com/uk/archives/1-8-listopada-2018-molitva-za-dushi-v-chistilishhi/
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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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