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«Дорогі діти!  

У цьому благодатному часі закликаю вас до молитви. 

Моліться й шукайте миру, діточки. Він, Який  

прийшов сюди на землю, щоб дати вам Свій мир,  

без різниці хто ви і що ви, Він, мій Син, ваш брат,  

через мене закликає вас до навернення, бо без Бога  

не маєте майбутнього, ні життя вічного.  

Тому віруйте, і моліться, і живіть у благодаті  

та очікуванні вашої особистої зустрічі з Ним.  

Дякую вам, що відповіли на мій заклик». 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

ВІД 25 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ,                                                                                       

через візіонерку Марію Павлович – Лунетті 
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БЕЗ БОГА НЕ МАЄТЕ МАЙБУТНЬОГО 

ж Син Чоловічий, коли прийде, чи 
знайде на землі віру?» (Лк 18:8). 

Молитва і віра. Дві сторони однієї 
реальності. Молитва і віра йдуть 
разом. Є такий вислів: «Скажи мені, 
як ти молишся, і я скажу, у що ти 
віриш». У молитві, у практикувані 

молитви стає очевидною суть 
християнського життя. 
Л и ш е  в  м о л и т в і 
християнин є тим, ким є. 
У  м о л ит в і  І с у с а , 

зверненої до Отця, 
проявляються  Його 
відносини з Богом, якого 
Він кличе «Своїм Отцем». 
Т о м у  а п о с т о л и , 

дивлячись на Ісуса, взивали: 
«Господи, навчи нас молитися!» та 
«Господи, додай нам віри!» Це 
основне, чого потребуємо й ми, і 
весь світ. Нерідко можна почути, 

Євангеліє від Луки наводить 
нам притчу Ісуса про вдову, яка 

безперестанку докучала одному 
судді, просячи захистити її від 
кривдника. У притчі говориться 
про наполегливість цієї жінки, яка 
не здавалася й не відступала 

всупереч незліченним відмовам. І 
врешті -решт суддя 
вислухав її благання - не 
через милосердя, а щоб 
звільнитися від неї, аби 

в ж е  б і л ь ш е  н е 
надокучала йому. Ця 
притча  посл ужил а 
Ісусові для того, щоб 
д о н е с т и  д о  н а с , 

наскільки вислухання наших 
молитов Богом є не порівнянним із 
цим неправедним суддею. 

У Євангел і ї  ця  притча 
закінчується словами Ісуса: «Тільки 
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Молитва                              

і віра  

йдуть        

разом... 
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що віра в багатьох християн стає 
слабшою. Усупереч пасторським 

зусиллям і численній духовній 
літературі віра зникла в багатьох 
християн. І ця 
в т р а т а  в і р и 
пов’язана з утратою 

молитви. 
Т о м у 

Богородиця як Мати 
невпинно, подібно 
д о  в д о в и  з 

Євангелія, взиває і 
закликає Своїх дітей 
до молитви. Вона 
знає, що це єдиний 
шлях до зустрічі з 

Богом. Вона хоче 
ввести нас у ці живі стосунки з 
Богом. А будь-які стосунки 
необхідно берегти, плекати та 
поглиблювати. 

Коли зникають віра й справжні 
стосунки з Богом, на те місце, де 

мав би бути Бог, приходять інші 
боги й божки всіх різновидів, котрі 

маніпулюють людиною. У 
посланні від 25 січня 
1997 р. Богородиця каже: 

«Ви створюєте новий світ, 
без Бога, лише своїми 
силами і тому не 
задоволені та без радості 
в серці». 

 Сучасна Європа 
подібна до храму всіх 
богів, що походять із 
різних релігій, і здається, 
що вона повертається до 

язичництва або, як каже 
Богородиця, до світу без Бога. Але 
без Бога, без Ісуса Христа немає 
майбутнього життя - ні тут, на 
землі, ні у вічності. 

 

 
«Господи,  

додай нам віри!»                              

Це основне,  

чого потребуємо  

й ми,                      

і весь світ... 

 
 Молитва: 

 
 Пресвята Діво Маріє, дякуємо Тобі, що 
закликаєш нас материнськими словами до 

навернення. Дякуємо Тобі за Твоє щоденне 
«так» Богові й сьогодні - для нас, Своїх дітей. 

Дякую Тобі за Твої материнські слова й 
голос, який не перестає відгукуватися на 

цій землі. Дякуємо Тобі за кожне серце, яке 
почуло й розпізнало голос Матері та слідує 
за ним.  

 Ти, повна ласк, випроси й нам 
благодаті, щоб ми змогли пережити 

справжню зустріч зі Своїм Господом, 
єдиним, Який може навернути наші серця й 

наповнити їх сенсом та повнотою життя. 
Амінь. 

 

(отець Любо Куртович, OFM) 



И сегодня Дева Мария призывает 

нас к активному сотрудничеству, 

говоря: «молитесь в Моих намерениях». 

Она рассчитывает на нас, ибо когда мы 

молимся в Её намерениях, то забываем 

о своих нуждах и отдаём себя в Её 

распоряжение.  

 

Молитва: 

Мария, Матерь Наша, благодарим 

Тебя за то, что Ты вновь и вновь  

повторяешь: «Я с вами и заступаюсь за 

вас». Ты говоришь: «В одиночку вы 

ничего не сможете, не можете 

остановить зло, которое хочет 

завладеть миром и уничтожить его. 

Но по Божьей воле, все вместе вы 

можете изменить всё». Вместе с Тобой 

молим о мире, за Твои намерения. 

Соединяем наши молитвы с Твоими, 

чтобы осуществилось всё то, к чему 

Ты нас призываешь. Аминь. 

(Терезия Гажиова) 
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миром і радістю. Дорогі 
діти, у вас не може бути 

м и р у ,  п о к и  в и  н е 
примиритеся з Ісусом. Тому 
Я закликаю вас до сповіді, 

щоб Ісус став вашою 
правдою й миром». І ще: «У 

великій Божій любові 
приходжу сьогодні до вас, 

щоб вести вас шляхом 
смирення й ніжності. 
Перша стація на цьому 

шляху, діти мої, – сповідь. 
Відкиньте свою гордість і 

станьте перед Моїм Сином 
на коліна. Зрозумійте, діти 

мої, що у вас нічого немає і 
самі ви нічого не можете. 
Єдине, що у вас є і чим ви 

володієте, – це гріх. 
Очистьтеся й прийміть 

тихість та покору. Мій Син 
міг перемогти завдяки силі, 

але обрав тихість, смирення 
й любов». 

Адвент – благодатний 

час підготовки до приходу 
Царя миру. Господь ще 

наполегливіше стукає у 
двері нашого серця. Він 

звертається до нас і голосом 
Марії: «Він, Мій Син, ваш 
брат, через Мене закликає 

до відречення, тому що без 
Нього  у  вас  немає 

майбутнього, ані життя 
вічного». 

Навернення в школі 
Марії означає просто 

Ми створені з глибоким прагненням миру, 

яке пронизує все, що робимо, навіть якщо не 
усвідомлюємо цього. Ми постійно шукаємо 
миру, але часто зовсім не в правильних місцях, 

у хибних цінностях. Людина робить багато 
всього, щоб знайти мир і бути щасливою. 

Алкоголік п’є, щоб заспокоїтися, хтось багато 
їсть, щоб заспокоїтися, хтось робить багато 

покупок, хтось стає агресивним, щоб 
заспокоїтися. Сучасна людина шукає миру в 
“Google”. Але такий мир триває недовго.  

Цариця миру невпинно нам повторює, що мир 
шукається стоячи на колінах. Мир нашого 

серця знаходиться в Її обіймах – це Її Син, із 
Яким Вона приходить і веде нас до Нього. 

«Ісус – Цар миру, і тільки Він може дати 
вам мир, якого ви шукаєте; Він, Який прийшов 
на землю, щоб дати вам Свій мир, незалежно 

від того, хто ви і що ви». 
У Євангелії ми читаємо про те, як Ісус 

навчав нас про Своє Царство, що не від світу 
цього. Його Царство миру має абсолютно іншу 

логіку, ніж наше, людське. Приходить у покорі. 
Мир маємо тоді, коли наше серце ні в чому нам 
не дорікає. Діва Марія закликає нас до святої 

сповіді. «Ісус хоче наповнити ваше серце 

 

 

Шукати 

 мир –  

означає  

шукати  

Ісуса... 

 

ШУКАЙТЕ МИРУ 



Фото: архів СМ  
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залишити гріх і поспішити робити 
добрі діла. Богородиця повторює 

нам: «Діти Мої, життя коротке; 
використайте цей час, щоб творити 
добро». І знову: «Закликаю вас стати 

Моїми апостолами світла, які по світі 
будуть поширювати любов і 

милосердя. Діти Мої, ваше життя – 
це лише мить у порівнянні з вічним 

життям. І коли ви станете перед 
Моїм Сином, Він побачить, скільки 
любові було у вашому серці». 

Шукати мир – означає шукати 
Ісуса. Знайдете Його в ближніх. Це 

царська дорога, що веде прямо до 
Неба. «Прийдіть, благословенні Отця 

мого, візьміть у спадщину Царство, 
що було приготоване вам від 
створення світу. Бо я голодував, і ви 

дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене 
напоїли; чужинцем був, і ви мене 

прийняли; нагий, і ви мене одягли; 
хворий, і ви навідались до мене; у 

тюрмі був, і ви прийшли до мене… А 
цар, відповідаючи їм, скаже: Істинно 
кажу вам: усе, що ви зробили одному 

з моїх братів найменших – ви мені 
зробили» (Mт. 25: 34-40). 

Будемо просити Царицю миру, 
щоб Вона допомогла нам витривати 

в добрі аж до нашої зустрічі з Ним. 

 

Молитва: 

 
Маріє, Ти говориш: «Бог вибрав 

вас, маленьких, для здійснення Своїх 

в е л и к и х  з а д у м і в .  Б у д ь т е 
смиренними. Своєю мудрістю й 

вашим смиренням Господь хоче 
створити з ваших душ обрані 

обителі. Будете їх освітлювати 
добрими ділами й так із відкритим 
серцем привітаєте народження мого 

Сина у всій Його великодушній 
любові».  

Мати,  одягни нас  Своєю 
покорою, ніжністю, материнською 

любов’ю, допомагай нам рости під 
Твоїм проводом. Ми хочемо бути 
подібними до Тебе, а тому міняй нас, 

учини такими, якими хочеш нас 
бачити у своїх планах миру.  

Знову всім серцем повторюємо 
Тобі: «Totus Tuus», – щоб Твоє серце 

могло перемогти. Амінь. 
 

(Терезія Гажіова) 

 

 

Мир 

шукається 

стоячи  

на  

колінах... 
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Нехай нас в Адвентному 

очікуванні, молитві, добрих ділах 

супроводжує ніжна присутність 

Діви Марії і так приготує  

наші серця до приходу  

Царя миру. :) 
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 «Мир – це дорогоцінний дар 

від Бога. Шукайте, моліться  

і отримаєте його. Говоріть 

про мир та носіть мир у 
ваших серцях. Піклуйтеся 

про нього, як про квітку,  
яка потребує води, 

ніжності та світла.  
Будьте тими, які несуть 

мир іншим».  
 

(25.02.2003) 

 
 

  

 

«Мир – це дар,  
який Бог дає вам  

у молитві. Діточки, 

шукайте і працюйте  
всіма силами, щоб мир 

переміг у ваших серцях  
і у світі».  

 
(25.05.2006) 

  

«Моліться, моліться, 

моліться, тому що  
без молитви не маєте  

ні радості, ні миру, ні 
майбутнього. Прагніть  

миру й шукайте його,  
адже Бог є справжній мир». 

 
 (25.12.1998) 

 

«Ісус  

є Царем  

Миру й  

тільки Він 

може дати  

вам мир, 

якого  

шукаєте». 

 
(25.01.1995) 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

в суботу, 02.12.2017. 
 

В цьому місяці будемо молитися 

за всіх тих, хто втратив віру. 
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Піст і вдячність 

ПОСТІТЬ СЕРЦЕМ      

 Щоб плекати в собі вдячність Богові й людям, 
необхідно зважитися на піст. Завдяки посту 

починається, а потім і продовжується процес 
очищення, а з чистим серцем і душею краще бачимо 

і Бога і людину, легше пізнаємо й приймаємо інших 
людей, можемо бути вдячними. 

 Коли людина отримує внутрішню 
свободу, вона стає здатною робити 

добро й ділитися з іншими своїми 
матеріальними благами, оскільки 
починає краще бачити, що саме вона 

має, і розрізняти, що з цього їй дійсно 

необхідно, а що вона може віддати 
іншим. Тому від тих, хто постить, 

природно чекати добрих діл. Добрі 
діла - це плід посту й молитви, і в 
цьому значенні вони не можуть, як 

іноді вважають, стати заміною 
постові й молитві.  

 Коли пророк говорить про піст, 
неугодний Богові, він засуджує 

егоїстичне ставлення до інших. Так, 
Ісайя каже: 
 «Ось піст, який Я люблю: 

кайдани несправедливості розбити, 
п у т а  к о р м и г и  р о з в ’ я з а т и , 

пригноблених на волю відпустити, 
кожне ярмо зламати, з голодним 

своїм хлібом поділитись, увести до 
хати б ідних ,  безпритульних , 
побачивши голого, вдягнути його, від 

брата твого не ховатись. Тоді світло 
твоє засяє, як зірниця, загоїться 

негайно твоя рана, спасіння твоє 
буде йти поперед тебе, Господня 

слава - слідом за тобою» (Іс. 58:6-8).  

 
«У раю дякують,                                   

і для цієї подяки нам 

знадобиться вся вічність, 

коли ми побачимо все, 

зроблене Богом для нас!» 
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 Таким чином, під вдячністю 
м а є т ь с я  н а  ув а з і  н е  л и ше 

промовляння слова «дякую», а й 
коректне ставлення людини до себе 
як до творіння, до своїх дарів, до 

Бога як джерела дарів, до інших 
людей та матеріальних речей. 

 Якщо подивитися, як сприймає 
вдячність Ісус, ми побачимо, що все 

Його життя - подяка Отцеві. 
 Остання вечеря і Хрест Ісуса 
відкриває зміст всього Його життя й 

смерті: подяку з глибини Його 
Синівського Серця. Аби досконало 

прославити Отця, потрібні були 
страждання й смерть (див. Ів. 17:1), 

однак і все Його життя - подяка, яка 
іноді знаходила явне й відкрите 
вираження, щоб притягнути людей, 

щоб вони повірили, й разом із ними 

Фото: Foto Ð ani  

складати подяку Богові» (див. Ів. 
11:42). 

 Тому вдячна людина стає 
людиною молитви - у такому 
значенні можна зрозуміти й заклик 

до постійної вдячності або постійної 
молитви. Для св. апостола Павла 

християнське життя - це подяка 
(див. Рим. 1:8, 1 Сол. 3:9 та ін.). 

 Стан вдячності  на землі 
переходить у вічну вдячність на 
небесах. Я ніколи не забуду свідоцтва 

про це однієї з візіонерок. Коли вона 
розказувала про те, як Богородиця 

показала їй рай, її запитали: «А чим у 
раю займаються?» Вона відповіла: «У 

раю дякують, і для цієї подяки нам 
знадобиться вся вічність, коли ми 
побачимо все, зроблене Богом для 

нас!» 

 

Один крок назад із Святими Отцями 

ЧЕРЕЗ МАРІЮ З ПЕТРОМ ДО ХРИСТА 

Протягом ювілейного року 
фатімських об’явлень ми спостерігали 

за явліннями Діви Марії у Фатімі та їх 
значенням в останньому столітті 
очима Святіших Отців. Кожен із них, 

не дивлячись на труднощі, старався 
відповісти на заклик Богородиці у 

Фатімі й передати Її послання 
народові Божому. 

Період від початку ХІХ століття 
й до наших днів церковні історики та 
маріологи називають «ерою Марії». 

Що стало для цього причиною? З 
одного боку - ряд явлінь Марії в 

різних країнах Європи. Ось кілька 
прикладів: ХІХ ст. - Париж, Лурд, Ла-

Салет; ХХ ст. - Фатіма, Борен, Баньо. 
З другого боку - швидкий розвиток 
учення Церкви про Божу Матір, у 

першу чергу - через Понтифіків. 

У ХІХ й ХХ століттях Папи 

проголосили два догмати про 
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Богородицю й написали багато 
е н ц и к л і к  п р о  Н е ї .  Є в р о п у 

переповнювали війни та революції, а 
разом із ними багато лженаук (атеїзм, 
лібералізм, релятивізм, секуляризм…) 

та гонінь на Церкву та Пап. Саме в 
цей час Діва Марія не залишає Своїх 

дітей у біді, а молитва 
Розарію та почитання 

Мате р і  Божо ї ,  як і 
н а й а к т и в н і ш е 
розповсюджують Святіші 

Отці, стали головним 
засобом у боротьбі зі злом. 

«Через Марію з 
Петром до Христа!» - цей 

в и р а з  в і д о б р а ж а є 
важливість особливого зв’язку 
апостола Петра і Марії, а також 

показує шлях, яким Господь веде 
Церкву. 

 
   Із розарієм у руках 

 

У переддень ХХ століття Папа 

Лев ХІІІ у своїх енцикліках про Діву 
Марію та Розарій навчає: «Розарій - це 

найсильніша молитва. Силою її 
наділяє Сама Небесна Цариця. Це 
найкращий засіб у боротьбі проти 

лженаук у Церкві та суспільстві й 
перепрошення за образи Господа. 

Розарій - це вища школа віри й 
християнського спільнотового життя». 
Відголоски цього послання ми чуємо 

пізніше в об’явленнях у Фатімі. 

Перерахуємо - за нашими 

спостереженнями - декілька 
конкретних заслуг, які 

Понтифіки з особливою 
вдячністю приписують 
Фатімській Діві: 

• З а с т у п н и ц т в о  й 
допомога Португалії в часи 

гонінь Церкви на початку 
ХХ століття (Пій XII); 

• Заступництво під час 
Другого Ватиканського собору 
(Павло VI); 

• Порятунок власного життя (Іван- 
Павло II); 

• Перемога над комунізмом у Росії, 
закінчення холодної війни та 

падіння залізної завіси (Іван- 
Павло II). 

На Другому Ватиканському 

соборі Марія отримала титут “Матері 
Ц е р к в и ” .  В і н  в і д о б р а ж а є 

найважливішу роль Фатімської 
Богоматері. І це може підкреслити 

 

Діва Марія  

не залишає  

Своїх дітей  

у біді... 
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кожен Папа ХХ і ХХІ 
століть. 

Народ Божий із 
розарієм у руках і на 
чолі зі своїм пастирем, 

наступником Петра, 
через заступництво 

Небесної Матері став 
переможцем багатьох 

битв зі злом у війнах, 
р е в о л ю ц і я х  т а 
катастрофах останніх 

двох століть.  
 

 Суть фатімських 
послань, відповідно до 

тлумачення Церкви, 
на сьогоднійшій день  

 

Грішне життя 

людини є причиною 
багатьох бід. Знаком 

цього часу стали 
тоталітарні режими, які здійснювали 

масові злочини не лише проти 
християн, але й проти всього 
людства. Церква на чолі з Папою 

проходить свою тяжку Хресну дорогу 
гонінь.  

Це символічний образ ХХ 
століття, описаний у таємницях, 

даних у Фатімі. Однак вони дають 
також і відповідь на цю ситуацію:  

1. Заклик до покаяння та 

навернення. Адже людина завжди 
має вибір і може зважитися на добро. 

2 .  К р о в  м у ч е н и к і в  н е 
залишається безслідною й отримує 

свою першу нагороду в з’єднанні зі 
Страстями Христа. 

3. «Нехай станеться» Марії 

дозволило Сину Божому стати 
людиною. Він же, прийшовши у світ 

та дарувавши нам ласку спасіння, 
каже: «Я переміг світ» (Ів. 16:33). 

Тріумф Непорочного Серця Марії бере 
участь у цій пасхальній «перемозі над 
світом» Її Сина. 

4. Заклик до участі в цій 
боротьбі та перемозі - це заклик до 

кожної  людини, здійснювати, 

співпрацюючи з благодаттю Божою, 
особисте покаяння, з’єднане з 

турботою та молитвою за спасіння 
душ. 

Дієвість Божої благодаті ми 

м о ж е м о  б а ч и т и  в  п а д і н н і 
тоталітарних режимів, найперше 

комунізму в Радянському Союзі під 
час понтифікату Івана-Павла ІІ. 

Головний зміст таємниць, за 
словами сестри Люсії, - укріпити нас 
у вірі й милосерді. Тому, хоча 

пророчий зміст послань, очевидно, і 
належить минулому, але його 

наповнення актуальне й сьогодні, 
адже людство продовжують терзати 

військові, а у світі на місце атеїзму 
тоталітарних ідеологій приходить 
атеїзм світського гуманізму. 

За прикладом усіх Понтифіків 
фатімського століття й ми можемо 

щодня посвячувати себе, наші сім’ї, 
молитовні групи й парафії, весь світ 

Непорочному Серцю Марії з вірою в 
те, що Вона сказала у Фатімі: «Укінці 
Моє Непорочне Серце затріумфує».   

За матеріалами: - fatima1917.ru; - vatican.va;  

-Алкуін Шахелмацер, «Історія Церкви». 

й ми можемо щодня посвячувати  

себе, наші сім’ї, весь світ  

Непорочному Серцю Марії... 
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«Я приблизно знав, куди їду, 
але навіть уявити не міг, що це 
залишить такий слід у моїй душі. 

Думав, що це буде просто ще одна 
поїздка, яких було вже немало. Перше, 
що я побачив і відчув, коли сюди 
приїхав, це - любов. Я ще не знав, що 
отримаю в цьому святому місці, але 
перше, що побачив, - це усмішки, 
прекрасні очі й любов, яку ті, хто нас 
зустрів, дарували з перших хвилин. 

Коли я піднявся на першу гору, 
ту, на якій вперше явилася Мати 
Божа, то став на коліна - у мене 
потекли сльози. Не знаю сам, що зі 

мною творилося: вони текли, а я 

говорив усе, що на серці… Коли 
підвівся з колін, у мене було відчуття, 
що я став легшим на 20 кілограмів, 

духовно. І спускаючись униз босоніж, 
ніби більше не відчував каміння. Я 
відчував себе вже геть по-іншому.  

Потім я пішов на сповідь. Уперше 
в житті це була справжня сповідь. Я не 
просто розказав, що відбувається в 
моєму житті, що сталося, що я зробив 
не так, а я отримав ті відповіді, я 
отримав те співчуття й ті поради, яких 
потребував. Відбулося щось дуже 
важливе… 

Тут я став іншою людиною, але ця 

радість не буде повною в моєму житті, 
якщо міняюся тільки я. Тому я 
вирішив, що принаймні моя дружина, 
мої діти теж повинні приїхати сюди, і 
якомога більше людей, які знаходяться 
поруч зі мною і кому я можу розказати 
про те, що тут відбувається… Я дякую 
Матері Божій за те, що міг подивитися 
на все по-іншому. Дякую Ісусові за те, 
що Він привів мене сюди». 

 
 «Як сказав візіонер Яків у 

своїм свідоцтві, - це не людська 

справа, а - Божа. Дякую Богові за те, 
що покликав сюди кожного з нас.  

Коли в серці є якісь рани, дуже 
важливо доторкнутися до любові. До 
чистого джерела. Коли ми були в замку 
Ненсі й Патріка, я зайшов у капелу й 
побачив, що там лежить розгорнуте 
Євангеліє. І я зазирнув, там було 
написано англійською мовою: «Щасливі 
ті, яким відпущені беззаконня і яким 
гріхи прикриті» (Рим. 4:7). І знаєте, 

зараз, якщо чесно, я відчуваю себе 

ПЕРЕМАГАТИ З МАРІЄЮ 

 

Ми наближаємося до часу Адвенту                  

із вдячністю Богові за все те, що Він 

звершив протягом цього року. 

Особливо дякуємо Йому за кожного 

паломника, який побував у Меджуґор'ї 

і відкрив своє серце Материнським 

словам Марії. "Ніхто не приїхав                        

у Меджуґор'є випадково. Кожного                    

з вас я покликала", - ці слова Божої 

Матері й у цьому році прозвучали                 

для сотень тисяч паломників, серед 

яких були також воїни з України. 

Деякі з них діляться з нами                          

своїм свідоцтвом:   
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 прощеним. Я й раніше знав, що коли 
сповідаюся - Бог мене прощає. Але 
самого прощення не відчував. А зараз 

- відчув прощення».  
 
«Тут я побачив одну людську 

особливість, яка сьогодні у світі 
мало що вже значить: це проста 
людська щирість. Коли ми були на 
свідченні візіонера Якова, його 
запитали, як виглядає Рай, пекло, 
чистилище. Говорячи про Рай, він 
сказав, що кожен повинен починати 
цей Рай із самого себе, у середині 
себе. Знаєте, тут я побачив приклад 

цього. Якщо б ми всі виявляли 
сердечність так, як тут виявляють її 
люди, тоді б Рай починався набагато 
більше в серцях людей…»  

 
«Я пережив зустріч з Ісусом та 

Марією: це було на Адорації. Темно 
було на вулиці, всі стояли на колінах у 
церкві… Я заплющив очі й згадав 
слова, які нам говорили: віддати все, 
що всередині, Богородиці й Ісусові. І я 
почав у думках (не молився якусь 

спеціальну молитву, а тільки в думках) 
говорити так:  

«Ісусе, я знаю, що в мене є своя 
свобода. Але я розумію, що моя 
свобода не дає мені того, що я надіюся 
прийняти й чого потребую - більше 
благодаті, більше Божої милості й 
душевного спокою. Тому я хочу свою 
свободу віддати Тобі. Мені така 
свобода не потрібна. Усе зло, яке тут, 
усередині, а його там багато, Ти його 
забери й Сам оселися тут. І тої 

хвилини в мене потекли сльози (мої очі 
тоді були заплющені). І всередині 
стало так легко. Я стояв на колінах, 
але не відчував цього. Сльози текли, і 
цієї хвилини я відчував реальну 
присутність Ісуса та присутність 
Богородиці. Дякую!»  

 
«Після травми я погано чую 

запахи. Практично не чую. Одного 
разу навіть сталося так, що горів 
автобус, а я не чув. Люди вибігли з 

автобуса, а я сиджу спокійно, з 
навушниками у вухах…  

Коли ми піднімалися на гору 
Кріжевац, відчуваю - чимось пахне… 
Я в хлопців так питаю - в одного, в 

другого: «Ти відчуваєш?!» Я ж знаю, 
що не відчуваю запахів… А вони 
кажуть: «Ну, так, і це нормально». :)   

Я дуже багато для себе почерпнув 
тут. Дуже хотів би приїхати сюди з 
дружиною та дітьми».  

 

«У мене в житті був такий 
досвід із батьками, особливо з 
мамою, що мама своєю любов’ю 
повністю забирала свободу - мою 

свободу вибору, свободу робити те, 
що я люблю. Й у мене склалося таке 
відчуття, що Бог хоче відібрати мою 
свободу. І, піднімаючись на гору 
Подбрдо, і тоді, коли ми молилися за 
наших померлих, я відчув такий крик 
душі: Господи, у мене таке тверде 
серце, що я просто не можу так жити 
далі! Моє серце - як камінь. І після 
молитви за померлих увечері я відчув, 
що повинен залишитися при хресті за 

церквою - і просто почав плакати. А я 
давно вже не плакав. І так відчув, що 
хочу, піднімаючись на гору Кріжевац, 
нести з собою камінь, і так хотів 
знайти камінь у формі серця. І 
Господь дав мені знайти такий камінь 
- саме у формі серця. Як моє кам’яне 
серце. Як говориться в Біблії про 
кам’яне серце: Боже, забери в мене 
моє кам’яне серце і дай мені серце з 
плоті. І коли я цей камінь викинув на 
горі Кріжевац, відчув у серці велику 

легкість. Дякую».         
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МЕДЖУҐОР’Є 2018 
 

ДНІ ДУХОВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ 
 

 

   Дорогі друзі! Запрошуємо вас взяти участь у міжнародних                        

днях духовної віднови, які пройдуть в Меджуґор'є в 2018 році 

 

 

26.02. – 2.03.2018 25-і Міжнародні дні духовної віднови для 
організаторів паломництв та керівників 

молитовних груп  

 

  9. – 12.05.2018 6-і Міжнародні дні духовної віднови присвячені 

захисту життя  

 

  2. – 7.07.2018 23-і Міжнародні дні духовної віднови для 

священиків  

 

  7. – 10.11.2018 19-і Міжнародні дні духовної віднови для 

подружніх пар  

 

 

СЕМІНАРИ ПОСТУ, МОЛИТВИ І МОВЧАННЯ 

ДЛЯ ГРУП З РІЗНИХ КРАЇН: 

 

    Україна:  18.-23.03.2018. Контакт: Офіційний інформаційний  

                          центр Меджуґор’я в  Україні, +38 097 6795 222,  

                          +38 050 6795 222, +38 063 6795 222, 

                          0(3131)-5-64-50 - офіс, е-mail: info@medjugorje.com.ua. 

 

 

     Більш детальну інформацію Ви зможете знайти 

на наших веб-сторінках: svetlomariino.com і medjugorje.com.ua 

  

Запрошуємо Вас! 
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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 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. 

 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. 

 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. 

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  
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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 
 

Чеська Республіка 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 

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 
 

Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 

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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