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“Дорогі діти! Сьогодні вас закликаю

до молитви. Нехай молитва буде бальзамом 
для вашої душі, бо плід молитви -
це радість, дарування, свідчення про Бога 
іншим через ваше життя. Дітоньки,
у повному відданні Богові, Він потурбується 
про все та благословить вас - і ваші
жертви матимуть сенс. Я з вами й усіх
вас благословляю Моїм Материнським 
благословенням. Дякую вам, що відповіли на 
Мій заклик”.

Послання Богородиці, Цариці миру,

25 жовтня 2019 року

Послання Богородиці, Цариці миру



Ми, з одного боку, тягнемося до Бога, з іншого – 
противимося Його, Творця, порядку речей. Серце наше 
прагне Бога, а воля противиться молитві як єдиному 
шляхові, що веде до Нього. Боротьба ця, яку ми в собі 
переживаємо, – наслідок найпершого гріха. До гріхопадіння 
в земному раю для Адама молитва була як дихання. І було це 
так природно, тому що він перебував у благодаті Божій. 

Все у житті – благодать. Молитва – благодать Божа. 
Пошук, навернення до Бога зі своєї волі – дари, отримані з висоти. 
Богородиця закликає, щоб ми молилися до Духа молитви як благодаті, 
просили благодаті, приступаючи до молитви.

Без Христа ми не можемо вершити нічого і, по суті, не здатні до молитви. 
Без іскри Його благодаті в нас не може бути ні бажання, ні сил прагнути Його. 
А найперша благодать – та, що допомагає усвідомити, що нам ніколи не 
відмовлять у тому, чого не вистачає. 

Тому Сам Ісус спонукає нас: «Просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете; 

Молитва –
бальзам

для душі
Благословенна Діва Марія не відступає від нас, не перестає 

спонукати до того, аби ми серйозно прийняли й продовжили свій 
шлях разом із Богом, Який – єдиний – надає змісту нашому життю.

Так і в цьому посланні ми чуємо гостре прагнення материнського 
серця пробудити в нас голод, тугу за Богом. Цієї туги за Ним ми не 
видумали, вона живе в нашому серці, хоч і може ховатися за суєтою, 
турботами, роботою й усім, що віддаляє нас від Нього. При цьому, 
однак, своє серце обманути неможливо, воно знає свого 
«автора» – Бога. І тільки Він може цілковито 
дарувати нашому серцю мир. 
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стукайте, і відчинять вам» (Мт. 7:7). «Кажу вам, будуть почуті за докучання 
їх». Він говорить про необхідність шукати, молитися, стукати й бути 
наполегливими, аби отримати від Бога те, про що просимо; переконує в 
необхідності молитви постійної, наполегливої, відважної та смиренної. 

Плоди ж молитви найкраще пізнаються в нашому повсякденному житті, у 
відносинах із людьми, там, де ми живемо й працюємо. І тільки те, що ми 
отримали від Бога через молитву, ми можемо передати й засвідчити іншим. 

Досвід віри не піддається «вивченню». Досвід – рід знання, якого не 
спростовують теоріями. Від досвіду живуть, і він сам про себе свідчить. І його, 
цей досвід зустрічі з Богом, не можна утримати при собі. 

Папа Павло VI в апостольському зверненні «Evangelii nuntiandi» 
(«Євангелізація сучасного світу») каже: «Світ, який усупереч численним 
проявам заперечення Бога в парадоксальний спосіб зайнятий пошуками Його 
на неочікуваних шляхах і відчуває в Ньому гостру потребу, вимагає від 
євангелізаторів, аби вони говорили про того Бога, Якого вони знають і Який їм 
близький, щоб вони проповідували, ніби бачачи Невидимого» (EN 76).  

І лише людина, яка сама має досвід віри, зможе свідчити про нього іншим. 
Цей досвід не є чимось, що ми бережемо незмінним, але завжди новий досвід 
зустрічі з Богом, який живить і животворить наше життя.

Молитва:
Діво Маріє, благодаті повна, Ти, блаженна, що вірила навіть тоді, коли 

вірити було непросто, заступайся за нас. Ти, Маріє, пройшла шляхами 
нашого життя й не перестаєш приходити до нас, аби знову й знову 
пробуджувати, заохочувати й закликати нас. Нехай кожне серце, що 
заснуло й омертвіло духом, відчує Божу всемогутність та благодать, які 
надають зміст нашому життю, жертвам і самій смерті. Заступайся за всі 
подружні пари й сім’ї, аби вони зважилися відчинити двері своїх домівок 
і через спільну молитву в сім’ї, зуміли досвідчити Божу присутність. 
Нехай Господь дарує мир там, де сум’яття й страх. Нехай Божа благодать 
примирить усіх непримирених, аби в них вистачило мужності просити 
прощення й пробачити одне одному, бо це шлях, яким Бог увіходить до 
нашого життя. Амінь.
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Сьогодні пропонує нам молитву як ліки. Бальзам має 
цілющий, заспокійливий, відновлювальний ефект. Не 
лікує молитва, але зміст молитви, а це любов. Молитва – 
це зустріч із Богом, а Він є Любов’ю. Ніхто не може дати 
спокою душі, лише Бог. Створив її з любові для любові. 
Коли ми зустрінемося з тим, про кого знаємо, що він нас 
любить, ми будемо обдаровані. Ось чому так часто в 
посланнях Марії звучить заклик молитися за досвід Божої 
любові. Цю любов можемо випросити простою 
молитвою: "Господи, дозволь мені пізнати Твою любов".

38 років відкривається небо над Меджуґор'ям й об’являється Діва Марія. 
Небесний Отець дозволяє Їй приходити, щоб навчала нас Його любові. 
Любить нас. Закликає нас у тихості віддатися Богові, а це веде за собою 
глибоку внутрішню переміну в серцях багатьох паломників.

Марія приходить на допомогу, де б ми не були, коли ми запрошуємо Її 
молитися з нами.

Після досвіду Божої любові в молитві ми не можемо залишатись 
бездіяльними. Далі Марія говорить нам: «Плід молитви – це радість, 

Господь

потурбується

про все
"Нехай молитва буде бальзамом для вашої душі", - говорить нам 

Небесна Мати. Це свідчить про те, що Вона знає, що наші душі 
потребують ліків. Може статися, що душа хвора, і ми про це навіть 
не знаємо або знаємо, але використовуємо ліки, які не допомагають. 
«Ваша душа немирна, бо дух слабкий і втомлений від усіх земних 
речей. Моліться Духу Святому, щоб Він вас переобразив і наповнив 
Своєю силою віри та надії, щоб ви були міцні в цій боротьбі проти 
зла», – сказала нам Марія в одному з Своїх послань.

ТЕРЕЗА
ҐАЖІЙОВА
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дарування, свідчення про Бога іншим через ваше життя». У Її школі нашою 
відповіддю після молитви буде конкретне служіння ближнім у любові. Це 
буде радість від добрих учинків, свідчити про Бога не настільки словами, як 
ділами. «Через молитву ваша душа знайде мир, і світ знайде радість, що буде 
з Богом. Лише так кожний із вас відкриє мир у серці, і ваша душа буде 
задоволеною. Відчуєте потребу свідчити іншим про любов, яку відчуваєте у 
своєму серці й житті». 

Це приклад життя Марії. У Євангелії ми знаходимо, що вона промовила 
лише кілька слів. Та завжди була присутня та з’єднана з Ісусом, віддана плану 
спасіння Отця. У радості, стражданні та славі повсякденних та особливих 
днях завжди свідчила любов.

Сьогодні закликає нас: «Дітоньки, у повному відданні Богові, Він 
потурбується про все та благословить вас – і ваші жертви матимуть сенс».

Хто може нас навчити повністю віддатися Богові, як не Мати Ісуса? Вона 
знає, що так часто ми забуваємо про Бога, Який є тут, щоб про все подбати. 
Іноді ми падаємо від виснаження, тому що намагаємось вирішити справи без 
Нього. Тому ми незадоволені, утомлені, обтяжені. Ісус закликає нас і 
сьогодні голосом своєї Матері:  «Прийдіть до мене, всі втомлені й обтяжені, 
і Я облегшу вас». Марія навчає нас повторювати свою молитву віддання – 
нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі; нехай зі мною станеться по 
твоєму плану…Тоді дозволяємо Богові діяти так, як це найкраще для нас. 
Божа любов саме так поширюється через наше життя. Крокуймо разом із 
Марією, щоб зростати згідно з Її прикладом у молитві, відданості, служінні й 
тихій радості дарування себе ближнім.

Молитва:
Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що даєш нам Марію, щоб нам неустанно 

нагадувала, що Ти нас любиш. Ми повністю віддаємось Тобі Її серцем, у 
якому так радо нас знаходиш. Разом із Нею просимо за тих, які ще не 
пізнали Твоєї любові. Віддаємо Тобі всіх, які потребують молитви, як 

бальзаму на зранені й неспокійні душі. Просимо Тебе, дай їм пізнати Тебе як 
люблячого Отця. Дай їм досвідчити заспокійливу силу молитви віддання й 

радість від того, що Ти про все потурбуєшся. Амінь.
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"Дорогі діти, цілковито віддайтеся Богові — і зможете жити за 
всім тим, що Я говорю: не буде вам важко, повністю віддатися 
Богові." 02.01.1986

"Сьогодні вас закликаю до повного віддання Богові. Все, що ви 
робите, і все, що посідаєте, віддайте Богові, щоб Він запанував у 
вашому житті як Цар усього, що посідаєте." 25.07.1988

"Дітоньки, Бог безмежно любить, і тому, дітоньки, повні довір’я, 
не дивлячись назад і без страху повністю віддайте Йому ваші серця, 
щоб Бог наповнив їх Своєю любов’ю." 25.12.2018

"Ви, діти Мої, ви, котрі завжди спраглі більшої любові, правди 
та віри, знайте, що є лиш одне джерело, із якого можете пити – 
довіра до Небесного Отця, довіра Його любові. Віддайте себе 
повністю Його волі й не бійтеся." 02.10.2019
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Перша субота в місяці

Наша наступна молитовна зустріч
відбудеться в суботу, 02.11.2019 р.
В цьому місяці будемо молитися
за подружні пари та сім’ї.



Дорогий друже! Я впевнений, що щось із цього досвіду, про 
який нам розповіла візіонерка Марія, є частиною й твоєї 
реальності. Напевне багато разів ти відчував власне серце, як 
квітку: прекрасне, повне радості й миру. Ти був готовий нести 
радість іншим і самовіддано любити ближніх. Але напевне ти 
пережив моменти, розуміючи, що твоє серце закрите, зранене, 
висохле, без радості й надії, без миру й любові. Це завжди 

важкі й болючі моменти для тебе самого й для тих, хто тебе оточує. Однак 
потім щось траплялося, і твоє серце знову набиралося сили, розквітало, 
оживало й дарувало радість іншим.

Ця книжечка, створена на основі подій у Меджуґор’ї, хоче тобі допомогти у 
твоїй дорозі. Вона хоче тобі допомогти зрозуміти, яким чином можна 
перетворити й підтримати твоє серце дивовижною, красивою квіткою, повною 
свіжості; квіткою, яка буде пахнути МИРОМ і ПРИМИРЕННЯМ. Багато 
сердець у Меджуґор’ї стало розквітлими квітками. Багато сімей стало 

ВАШЕ

СЕРДЦЕ –

ЯК КВІТКА
Марія Павлович, візіонерка, свідчить: "Під час молитви я побачила ніби 

картинку однієї й тієї ж квітки тричі. Перший раз квітка була 
дивовижної краси, свіжа, повна фарб. Я була рада. Відтак побачила цю 
саму квітку закритою, зів’ялою, яка згубила всю свою красу. Я була сумна. 
Тоді одна крапелька води впала на зів’ялу квітку, і вона розкрилася, і я 
знову її бачила у всій її первозданній красі й свіжості. Я намагалася 
зрозуміти, що б цей образ міг значити, але не розуміла. Я вирішила 
запитати в Богородиці під час об’явлення. Я сказала Їй: «Моя Богородице, 
що значить те, що я бачила під час молитви? Що значить ця квіточка?» 
Богородиця засміялася й сказала: «Ваше серце як квітка. Кожне серце 
чудове, прекрасне, але коли чиниться гріх, квітка в’яне й краса щезає. Та 

крапелька води, яка впала на квітку й оживила її, є 
сповіддю. Коли ви знаходитеся під впливом гріха, не 
можете допомогти собі самі, вам потрібна допомога 
зовні".

О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM 
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справжньою оазою радості й миру, тому що пережили відновлення свого серця 
завдяки освіженню краплею, яка з Божого Милосердя радо спадає на кожне 
серце. Ця книжечка хоче допомогти, щоб ти надихнувся квіткою свого серця й 
плодами, які дарує розквітле серце: ЛЮБОВ’Ю, ДОБРОТОЮ, 
ПРОЩЕННЯМ, МИЛОСЕРДЯМ, МИРОМ, ДОБРОЗИЧЛИВІСТЮ, 
СИЛОЮ, МУДРІСТЮ! Хоче надихнути тебе на роботу на полі свого серця, 
тому що це варте того.

Лише плоди праці над серцем роблять людину щасливою. І коли буде 
зачеплене найглибше коріння зла, то не для того, щоб тебе осудити чи 
налякати, але щоб заново надихнути новизною життя. На думку мільйонів 
людей, зараз Богоматір виховує нас для нового часу. Вона нас веде через Свої 
Маріанські часи. Тому Вона так довго з нами й пояснює це в одному зі Своїх 
послань: «Я так довго з вами, тому що хочу навчити вас любити». 

Якщо ця книжечка буде справнім плодом школи Марії, тоді ніхто не відчує 
себе засудженим і кожен зможе знайти в собі сили, аби знову полюбити Бога, 
Який прощає і Який є Милосердним. Я ніколи не чув, аби хтось, повернувся із 
Меджуґор’я, зі страхом перед Богом. Навпаки, багато хто казав: «Я зрозумів, 
що Бог - це любов, милосердя й прощення». Багато хто знову полюбив Бога-
Отця, Який неустанно турбується про Своїх дітей, Який чекає з радістю й іде 
до нас назустріч.

Таким чином, ця книжечка хоче допомогти кожному з нас зустрітися з 
Богом, Який творить й обновлює. Він турбується про Своє сотворіння й тяжко 
переживає, коли Його діти бояться чи страшаться Його. Ця книжка хоче бути 
тим, чим є послання Богородиці для парафіяльної спільноти у Меджуґор’ї й для 
всіх тих, хто їх отримує, - натхненням на шляху до миру! У світлі послання 
можна сказати: ніхто не має права сумніватися, зневірюватися, боятися, 
переставати йти вперед. Часто можна почути питання: «Чому Марія у Своїх 
посланнях фактично нас більше не дорікає? Чому Вона не вказує на  гріхи світу, 
які породжують усі проблеми?» Відповідь ясна: Вона - Мама. Вона довіряє 
Своїм дітям. Вона знає, що Її діти знають, що є неправильним. Крім того, Вона 
знає, що часто легше зрозуміти, що є неправильним, ніж те, що можна чи 
потрібно зробити. Саме тому Вона завжди позитивна, неустанно підбадьорює 
нас, утішає, веде і не стомлюється. Коли ж ми починаємо йти позитивним 
шляхом, указаним Божою Матір’ю, тоді розкриваються жахи здійсненого гріха 
й стає легше зважитися на боротьбу проти гріха, проти руйнації, яку він 
породжує. 

Я впевнений, що кожен може переконатися особисто в тому, що сказала 
Мати Божа: «Робіть те, що Я вам говорю, і ви ніколи про це не пошкодуєте».       
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"Цього року, з Божою допомогою, мала нагоду вперше відвідати 
меджуґорську молитовну зустріч в Україні. Атмосфера, у якій ми 
перебували, радісні обличчя людей, черги до сповіді, які не 
зменшувались протягом усієї зустрічі, свідчення, Свята Меса – ніби 
перенесли в те благословенне місце, де небо торкається землі. 

Особисто для мене найчутливішим моментом стала Адорація. Саме 
тоді, у тиші свого серця, я змогла звернутись до Ісуса, віддати Йому 
всі свої думки та переживання, відчути Його присутність у душевному 
спокої.

Радію з того, що раз на рік приходить «Меджугор’є» в Україну, що 
люди можуть відчути ту любов, яку нам завжди у Своїх посланнях 
передає Богородиця, яка, як Мама, бачить у кожному Свою 
найулюбленішу дитину та промовляє до кожного: «Радійте в любові, 
дітоньки, бо ви в очах Божих неповторні й незамінні, тому що ви – 
Божа радість у цьому світі» (послання 25.10.2015 р.)". (Тетяна)

19 жовтня Небесна Мама знову зібрала Своїх дітей на 
молитву. Цей день ми провели в Катедральному Соборі св. 
Мартіна в м. Мукачеві,  де відбулася XI меджуґорська 
молитовна зустріч: Молитва за мир. Свідчення декількох 
учасників:
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Молитва за мир

Свідоцтво



"На свідченні мене торкнулась думка про те, що кожного дня 
потрібно вправлятися 15 хвилин дякуючи Богові за все, що було в 
перебігу цього дня. Приїхавши додому, я почав теж шукати, за що 
подякувати Богові щодня. Поки що в мене ще не виходить 
дотримуватися цих 15-ти хвилин, але я намагаюся – і бачу, що мій 
день стає надзвичайно добрим і в ньому набагато більше красивих 
моментів. І навіть якщо день мені, на перший погляд, здається зовсім 
поганим, коли я більше придивляюся до нього, розумію, що в ньому 
все-таки багато хорошого. Під час адорації я звернув увагу на статую 
Найсвятішого Серця Ісуса. Однією рукою Ісус показує на Своє Серце, 
яке оповите терновим вінцем, але воно все одно палає, а друга Його 
рука є пробита. І я зрозумів, що й у моєму житті, стільки б у мене не 
було страждань, моє серце теж має горіти любов’ю так, як і Серце 
Ісуса." (Тарас)

"Мій син пішов неправильним шляхом. Після цієї зустрічі я 
зрозуміла, що моїм «духовним щитом» є вервиця та моя материнська 
молитва. Оскільки мою проблему з сином може вирішити тільки моя 
міцна віра та повна довіра до Бога. Богородиця веде мене та мого сина 
цим шляхом за руку".  (Людмила)

Більше свідчень зможете знайти на: 
www.medjugorje.com.ua
www.svetlomariino.com
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1-8 ЛИСТОПАДА 2019:

МОЛИТВА ЗА ДУШІ
В ЧИСТИЛИЩІ 

Оголошення

Любі друзі!
В одному з послань Богородиця нам говорить: “…Дорогі діти! 

Сьогодні хочу закликати вас день у день молитися за душі в чистилищі. 
Кожній душі потрібна молитва і ласка, щоб дійти до Бога та Божої 
любові. Таким чином і ви, дорогі діти, здобуваєте собі нових 
заступників, які вам допоможуть у житті пізнати, що всі земні речі не 
важливі для вас, що тільки Небо є те, за чим маєте прагнути…” 
(6.11.1986.) 

Запрошуємо всіх бажаючих з 1 по 8 листопада молитися  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.

1. Вірні, які у день Поминання усіх померлих, 2 листопада, відвідають 
храм чи каплицю та помоляться Отче наш і Вірую, можуть отримати 
повний відпуст, який можуть пожертвувати лише за душі у чистилищі.

Крім цього, треба виконати ще три умови:
–  Cв. Cповідь (незадовго до того або після);
–  Cв. Причастя (в той день, в котрий прийняли св. Причастя - можна 

отримати відпуст);
–  молитва в наміренні Святішого Отця (Отче наш..., Богородице Діво..., 

Слава Отцю).
Oкрім того, треба бути внутрішньо вільним від будь-якої припутаності до 

гріха. Це – найбільш суттєва умова, що передбачає не лише зобов’язання 
приступити до таїнства сповіді, якщо совість обтяжена гріхом, але і 
справжню і постійну потребу душі бути вільною від всякого гріха.

2. Вірні, які побожно відвідають кладовище і помоляться за померлих, 
можуть дістати відпусти, які призначені для душ у чистилищі, щодня з 1-го 
до 8-го листопада. Отже, можна отримати 8 відпустів для 8 душ з 
чистилища. Треба виконати і вище наведені умови.

Одна Св. Сповідь достатня на усі відпусти.



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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