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“Дорогі діти! Це є час благодаті й молитви, 

час чекання й дарування. Бог вам дається, щоб  

ми Його любили понад усе. Тому, дітоньки, 

відкрийте ваші серця та сім’ї, щоб це чекання 

стало молитвою та любов’ю, а особливо 

даруванням. Я з вами, дітоньки, і підбадьорюю  

вас, щоб не відступали від добра, бо плоди  

видно й чутно далеко. Тому неприятель злий і 

використовує все, щоб вас відвести від молитви. 

Дякую вам, що відповіли на Мій заклик”.  

В ЦЬОМУ  

НОМЕРІ  

ЗНАЙДЕТЕ . . .  

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ,  

25 ЛИСТОПАДА  2018 РОКУ,  

ЧЕРЕЗ В ІЗІОНЕРКУ МАРІЮ ПАВЛОВИЧ -ЛУНЕТТІ  
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Молитва: 

 
Дякуємо Тобі, Ісусе, за все, що 

Ти й сьогодні робиш та даєш нам! 
Амінь. 

 
 

(отець Любо Куртович, OFM) 
 
 
 
 

  

 

ЧАС БЛАГОДАТІ ТА МОЛИТВИ, 

ЧЕКАННЯ І ДАРУВАННЯ 

Пресвята Діва Марія приходить у цей наш час і в ці 

наші дні. Вона просить, щоб дарований нам час, не 

пройшов повз нас марно. Час подібний до порожньої 

посудини, яка чекає, щоб її заповнили добрими ділами. 

Відоме висловлювання св. Августина: «Люди кажуть, що є 

часи хороші й часи погані. Насправді часи - це ми. Які ми, 

такі й часи». 

Сутнісна 

властивість 

любові є 

давання і 

прийняття. 

Фото: Pixabay 
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Запитуємо: навіщо Бог створив 

час? Чому маємо прожити це дивне 

життя з усіма труднощами й 

болями, гріхами й помилками, 

перш ніж відчиняться для нас двері 

вічності? Якщо Бог є любов, якщо 

Він такий милостивий, чому не 

дарував нам усього 

відразу? Чому має 

пройти стільки часу, 

перш ніж ми досягнемо 

цілі? 

Сам Бог живе поза 

часом, у вічному 

с ь о г о д е н н і ,  у 

блаженстві щастя, де 

немає нічого, щоб Йому 

не вистачало. 

У нашому житті 

в с е  в і д б ув а є т ь с я 

поступово, поетапно, маленькими 

кроками, які нам треба робити. Бог 

створив людину недосконалою не 

для того, щоб ускладнити їй життя, 

але щоб дати можливість брати 

участь у власному триєдиному 

житті. Внутрішнє життя трьох 

Божих Осіб складається з вічного 

взаємного дарування та прийняття. 

Це та  повнота, джерело  й 

нескінченна глибина любові, із якої 

створені й ми. Сутнісна властивість 

любові є давання і прийняття. 

Час явлінь Богородиці для нас - 

дар і час благодаті. Це час, коли 

Бог дарує нам шанс для зростання. 

Він пропонує Свою любов, на яку 

ми повинні відповісти у свободі - і 

чекає нашої відповіді. Час - знак 

Божої терпеливості. 

Бог поважає ті процеси, що 

відбуваються в нас, і підтримує 

наше  зростання ,  якщо  ми 

приймаємо рішення вибрати Його. 

На цьому шляху Він послав нам 

Матір Свого Сина Ісуса, Яка 

спонукає нас на дарування так 

само, як Вона сама дарувала себе 

Богові словом, тілом і всім життям. 

Даруємо себе Богові - усе, чим 

ми є й чим володіємо, - щоб від 

Нього ми могли прийняти все 

переміненим і новим. 

 

 Молитва: 

 Пресвя та Д ів о 

Маріє, Царице Миру, Ти 

нас кличеш і просиш, 

щоб ми не забували й не 

витрачали даремно 

часу, дарованого нам. І 

Ти жила в часі, твердо 

стоячи ногами на землі, 

а зараз приходиш із 

вічності, щоб цей час, у 

який ми живемо, ми заповнили 

добром і вирішили вибрати добро. 

Дякую Тобі, що підбадьорюєш нас 

ніколи не відступати від добра, яке 

завжди вкінці перемагає.  

Прошу Тебе, веди нас - веди 

Своєю материнською рукою кожну 

людину, сім’ю, спільноту й усіх, 

хто прибігає під Твій материнський 

покров. Заступайся за нас, Ти, о 

Матір, перед Своїм Сином, тому 

що не було чути, щоб Ти залишила 

тих, хто вдається до Тебе у своїх 

молитвах. Випроси, щоб цей час 

чекання й дарування не пройшов 

для нас у суєті цього життя. Ти, 

повна благодаті, молися за нас, 

щоб ми звільнилися від усякої 

байдужості та недбальства у 

духовному житті. Нехай любов 

Твого Непорочного Серця притягне 

нас до Тебе, і дай нам через Тебе 

пізнати Ісуса, нашого Спасителя. 

Амінь. 

(отець Любо Куртович, OFM) 

 

Час подібний до 

порожньої 

посудини, яка 

чекає, щоб її 

заповнили 

добрими ділами.  
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Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje 

НЕ ВІДСТУПАЙТЕ ВІД ДОБРА  

Молитва – це зустріч із Богом, із 

Його словом, яке говорить і творить 

усе нове. Із грішника воно робить 

праведника, зневіреного перетворює 

на людину надії. Його слова мають 

владу, за Його словом все 

піднімається до нового життя. 

Відбувається Різдво. Ніхто ніколи не 

говорив так, як Він. Він дає Себе нам 

і з нами хоче міняти цей світ. У 

молитві Бог дарує нам любов. 

Любов ми приймаємо на колінах. 

«Бог є Любов», – пише євангеліст 

Йоан. Він прийшов на землю, щоб 

показати нам, як досягають Неба й 

вічного життя з Ним – із любов’ю. 

Тільки любов здатна перемінити 

проминальне на вічне. Без любові й 

подарунок є тільки подарованим 

предметом, виконаним завданням, 

яке не має вічної цінності. Ми 

можемо дарувати тільки те, чим 

володіємо самі. 

Дарування – св. Єронім писав: 

«Блаженні, хто несе у своєму серці 

Вифлеєм .  У ньому щодня 

народжується Христос». Найбільшим 

даром є Сам Бог. Відкриймо свої 

Діва Марія сьогоднішнім посланням показує нам прямий шлях до 

Вифлеєма – молитвою, любов’ю та даруванням. Це приготування серця до 

народження Ісуса.  

«Використовуйте кожну мить і чиніть добро, бо тільки так у своїх серцях 

відчуєте народження Ісуса». «Коли даєте себе для віри, коли даєте себе для 

любові, коли робите добро ближньому, Мій Син усміхається у вашій душі…». 

«Язакликаю вас будьте мужніми, щоб не здавалися, бо й  найменше добро, і 

найменший знак любові перемагають над усе більш явним злом». Ми чуємо Її 

Материнську підтримку з попередніх років.  
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серця й свої сім’ї, як 

закликає нас до того 

Марія. Аби Він міг 

народитися в нас і 

ми стали Вифлеємом 

для усього світу 

кожної миті цього 

благодатного часу. Її 

обіцянка, що Вона з 

нами – утіха для нас.  

«Підбадьорюю 

в а с ,  щ о б  н е 

в і д с т упа л и  в і д 

добра, бо плоди 

видно й чутно 

д а л е к о .  Т о м у 

неприятель злий і 

використовує все, 

щоб вас відвести від 

молитви».  

Так і в посланні 

від 2 листопада 2018 

року Вона відкриває нам не тільки 

незвичайну силу добра, але й силу 

зла: «Апостоли Моєї любові: 

старайтеся дивитися на саме дно до 

людських сердець – і там точно 

знайдете малий прихований скарб. 

Дивитися в такий спосіб є 

милосердям Небесного Отця. Шукати 

добро навіть там, де найбільше зло, 

старатися зрозуміти один одного й 

не судити – це те, чого Мій Син 

прагне від вас. А Я як Мати 

закликаю вас послухати Його. Діти 

Мої, дух сильніший від тіла й, 

несений любов’ю та ділами, долає всі 

перешкоди». 

Боже милосердя й доброта 

сильніші, аніж все зло цього світу. 

Ми є свідками того, що говорить 

Діва Марія: неприятель злий і 

використовує все, щоб вас відвести 

від молитви.   

Без Божої допомоги ми не 

здатні робити добро. Робити добро 

навіть тоді, коли ми зневірені й 

 

думаємо, що все це даремно. Це та 

мить, коли ми покликані молитися з 

Марією ще більше. Усупереч усьому 

вірити разом із Марією, в те що наше 

рішення вибрати добро стає 

магнітом для Божої перемоги добра 

над злом. 

Молитва  

Господи, дякую Тобі за час 

благодаті, коли Ти даруєш нам Себе 

через Марію. Разом із нею ми хочемо 

наповнити цей час Адвента 

молитвою, любов’ю та даруванням 

так, щоб Ти міг народитися в наших 

серцях, сім’ях, світі.  

Зішли нам Свого Духа молитви, 

укріпи нас Своєю добротою, аби ми 

мали силу бути добрими. Допоможи 

нам чинити добро, особливо там і 

тоді, де є найбільше зло. Допоможи 

нам завжди відважитися на добро, 

щоб ми, спонукувані любов’ю й 

добрими ділами, долали всі перепони 

й так очікували на Твій прихід. 

Амінь.                       (Терезія Гажіова) 

 

...вірити разом із Марією, в те що наше рішення                            

вибрати добро стає магнітом для Божої                                  

перемоги добра над злом. 

Ф
о
т
о
: 
A

р
х
ів

 С
М
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 “Закликаю вас до молитви, 

щоб у молитві мали зустріч із 
Богом. Бог вам себе пропонує, 
дає. Але від вас хоче, щоб ви у 

своїй свободі відповіли на Його 
заклик”. 

(25.11.1988) 

 “Дітоньки, закликаю вас 

покинути гріх і приймати 
молитву повсякчасно, щоб у 
молитві ви пізнали сенс свого 

життя. Бог дає Себе тому, хто 
шукає Його”. 

(25.04.1997) 

 “...любіть не людською, але 

Божою любов’ю. Так ваше життя 
буде кращим та безкорисним. Ви 
зрозумієте, що Бог дається вам 

найпростішим способом із 
любові”.  

(25.09.1997) 

БОГ ДАЄ СЕБЕ  

 “Візьміть хрест, дивіться 

на Ісуса й наслідуйте Його. 
Він дається вам аж до смерті 
на хресті, бо любить вас”. 

(25.02.2016) 

Ф
о
т
о
: 
A

р
х
ів
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М
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НАША НАСТУПНА МОЛИТОВНА ЗУСТРІЧ ВІДБУДЕТЬСЯ  

В СУБОТУ, 01.12.2018. 
 

В ЦЬОМУ МІСЯЦІ БУДЕМО МОЛИТИСЯ ЗА ТЕ, 

ЩОБ БОГОМ ДАРОВАНИЙ ЧАС МИ НЕ ЗМАРНУВАЛИ НА СУЄТУ,  

АЛЕ ШУКАЛИ БОГА В МОЛИТВІ. 
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РІЗДВО – СВЯТО ЖИТТЯ 
Роздумуємо про таємницю Різдва з отцем Славком Барбаричем  
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 В і д р і з н я й 

с у т т є в е  в і д 
несуттєвого!   

 «Є ризик, з кожним 
днем усе більший, що 

ми обмежимося лише 
зовнішніми умовами 

миру й радості. У 
б а г а т ь о х  у  ц е й 

передріздвяний час 
буде стільки суєти та 
приготувань до Різдва, 

що не залишиться часу 
для молитви, для доброї 

святої сповіді, для 
Меси, а це значить, не 

залишиться часу для зустрічі з Богом. 
Але якщо її не відбудеться, різдвяна 
рад і сть  і  р і здвяний  мир не 

триватимуть довго. Закінчиться 
добрим  об ідом ,  напо ям и  ч и 

подарунками, які ми готуємо один 
одному. Уже наступного дня такий 

мир розвіється, як дим, і це значить, 
що Різдво пройшло без Ісуса, Творця 
миру, спокою. Для людини це 

страшно, тому що стан неспокою в 
ній буде й далі направляти її на шляхи 

неспокою, сум’яття, і вона так і не 
зможе зупинитися». 

Чим Адвент - очікування 

Різдва - відрізняється від інших 
періодів року?  

«Період Адвента повертає нас 
до Бога, Який вступає у цей світ. 

Під час Адвента нам легше 
зважитися на молитву, сповідь, 

легше примиритися. І тоді Різдво 
стає днем життя та миру. Той, хто 

н е  в і д к р и т и й  н а  Р і з д в о , 
залишається самотнім, а це ніколи 
не є добре». 

 
Адвент – час ставити 

найголовніші питання  

«Адвентом, підготовкою до 

Різдва починається новий час. 
Однак, аби зуміти почати заново, 
потрібно себе випробувати. І єдине 

важливе для нас питання – це чи ми 
зростаємо в стані миру, який 

походить від любові, 
п р о щ е н н я  т а 

милосердя. Чи ми 
л егше  прощаємо 
образи й чи просимо 

прощення, чи стає 
наша чуйність до 

оточення джерелом 
бажання допомогти 

їм? 
 
З о в н і ш н я  і 

в н у т р і ш н я 

підготовка до Різдва 
– яка важливіша?  

« Є  ч и м а л и й 

ризик, що зовнішня 
підготовка втратить 
свою внутрішню основу й не дасть 

імпульсу до підготовки внутрішньої. Це 
було б дуже несправедливо щодо Різдва 

та Ісуса, Який приходить з любові до 
нас. Іншими словами, є ризик, що під 

час Різдва ми будемо тішитися їжі й 
напоям, гарним різдвяним звичаям, 
але не Тому, через Кого все це 

відбувається. Уявімо, що хтось 
готується приїхати й радіє зістрічі з 

нами, запросив багато людей, а тим 
набагато важливіше те, що на столі, 

чим зустріч із нами. Це б, звичайно, 
нас глибоко зачепило». 

 

 
 

І єдине важливе для 

нас питання – це чи 

ми зростаємо в стані 

миру, який походить 

від любові, прощення 

та милосердя.  
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Тільки любов (у нас) пізнає 

Любов. Тільки любов’ю можна 
відповісти на Любов  

«Той, хто, готуючись до Різдва, але 
не зважиться на любов до Ісуса та 

людей довкола себе, свідомо чи 
н е с в і д о м о  в і д м о в и т ь с я  в і д 

внутрішнього приготування до Різдва. 
Для нього цей день буде тільки 

зовнішнім святом, а цього абсолютно 
недостатньо, аби святкувати Різдво  
по-справжньому». 

 
Різдво – духовна подія. Тому 

воно не має змісту, якщо 

підходити до нього поверхнево, 
т у р б у в а т и с я  л и ш е  п р о 

матеріальну обстановку його 
святкування.   

«Нехай пережиття Різдва і 
досвідчення Бога не зводиться до 

короткої й поверхневої зустрічі, як 
буває в нас із багатьма людьми, про 

яких  ми думаємо та  з  ким 
підтримуємо стосунки тільки на 
Різдво. Таке Різдво залишає пустоту й 

стає, по суті, видимістю, і тоді всі 
добрі та виправдані стремління 

виявляються падають до води».   
 
У чому суть Різдва?  

«Саме Різдво означає Божу  
хоробрість прийти в цей світ як 

маленьке дитя та стати в цьому світі 

супутником життя людині». 
«Як тоді, так це відбувається і 

зараз. Бог донині пропонує Себе в 
простому, смиренному образі дитини 
та  бажає разом і з  людиною 

преобразити цей світ. Саме по собі 
Різдво не міняє цього світу, але Різдво 

позначає новий шлях, яким можна 
піти – не одному, а з Богом. Зміни 

стаються тієї хвилини, коли ми, – 
можливо, навіть не стараючись всього 
зрозуміти – цей шлях із Ним 

приймаємо».  
«Відкриємося – і життя прийде 

туди, де смерть, радість – де печаль, 
любов – де ненависть, надія – де 

відчай, свобода – де неволя, світло – де 
темрява. Це і є Різдво, це і є свято 
життя. Воно й сьогодні повинно бути 

для нас можливо, тому що сьогодні ми 
потребуємо його, як ніколи». 

«Серце, наповнене Богом, стає 
точкою опори, основою для того, щоби 

з радістю простягнути руку іншим. 
Зміст Різдва саме в тому, щоб руки, 
піднесені до Бога, стали руками, із 

радістю розкритими людині. Тільки 
так стають можливими обійми між 

людиною і Богом, а відтак і людини з 
братом-людиною. У їхніх обіймах і 

відбувається Різдво». 
 
 

 

 
 

 
 

(Підготував о. Марінко 
Шакота для видання 

Glasnik mira, 12/2012, 
12/2013.) 

 

Серце, наповнене 

Богом, стає точкою 

опори, основою для 

того, щоби з радістю 

простягнути руку 

іншим... 
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Із 7 до 10 листопада в Меджуґор'ї пройшли Дні духовної віднови для подружніх пар, 

у яких взяли участь 300 учасників із 15 країн, зокрема з  

України, Латвії, Словаччини, Польщі, Італії, Німеччини...  

Фотографії та свідчення Ви знайдете на: www.svetlomariino.com/uk/ 
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АДВЕНТ У ШКОЛІ БОГОРОДИЦІ 

 

   «Адвент я завжди проживаю 

серцем. Моє серце радісно очікує на 

народження Ісуса, Який наповнює 

мене радістю, миром, чудесами. 

  Адвент у школі Богородиці — це 

завжди повернення в обійми 

Богородиці: знову відчути себе 

маленькою, яка потребує Її 

Материнського тепла, Її любові, 

дотику Її ніжних рук... Я відчуваю 

себе немов «дитина під захистом», без 

усяких страхів... Це дар, що дає нам 

народження Немовляти Ісуса, Який 

хоче, щоб кожне серце відчуло себе 

дитиною Бога... А також це час, який 

дарує мені такий чистий, справжній 

дар покаяння, коли я схиляюся перед 

маленьким Ісусом, Царем миру».  

(Таня) 

 

  «Адвент для мене є радісним 

чеканням на прихід Ісуса. Є 

благодатним часом, у який Господь 

обдаровує особливими милостями. 

Часом, коли і я можу дарувати більше 

часу Богові та своїм ближнім. 

  Ч а с т о  з г а д у ю  п о с л а н н я 

Богородиці, у якому Вона говорить: 

  "Дорогі діти! Сьогодні Я закликаю 

вас зробити щось конкретне для Ісуса 

Христа. Я хочу, щоб кожна сім’я в 

парафії принесла одну квітку — на 

знак віддання Ісусові до дня радості. 

Я хочу, щоб кожен член сім’ї мав по 

одній квітці біля ясел, щоб Ісус міг 

прийти й побачити ваше віддання 

Йому!.." 

  "Я хочу, аби ви були квіткою, яка 

буде квітнути на Різдво для Ісуса. І 

квіткою, яка не перестане квітнути, 

коли закінчиться Різдво.” 

  Ці послання Богородиці для мене 

є завжди закликом, особливо на 

Різдво, дарувати Ісусові те, що є 

найцінніше в мене, а це — моє серце, 

мої добрі рішення та прагнення 

слідувати за Ним і бути Йому 

вірною». (Оля) 
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Фото: Aрхів 

  «Для мене час Адвента — це час, 

коли я можу глибше заглянути у своє 

серце, подивитися, що краде в мене 

радість, а що насправді її приносить. 

Наприклад, коли бачу, що з раннього 

ранку, тільки починаючи новий день, я 

вже не можу посміхнутися людині, із 

якою живу поруч, — це показує мені, 

що «щось не так» не з тією людиною, а 

зі мною. А коли відкриваю в собі такі 

моменти, то читання Євангелія кожен 

день і конкретні добрі справи 

допомагають мені не зосереджуватися 

занадто на собі та своїх слабкостях. Іти 

назустріч Богові, наважуючись кожен 

день заново йти назустріч ближнім. 

  Мені дуже сподобалося в минулому 

році під час Адвента кожен день у 

духовний спосіб у своєму серці 

приносити Ісусу на вівтар на святій 

Месі свої плани і мрії, і запрошувати 

Його прийти з Його задумом у моє 

життя. Я робила це як Новену — 9 днів 

перед Різдвом — і протягом року 

побачила плоди цієї молитви у 

важливих для мене рішеннях. 

  Також я хочу продовжити й у цьому 

році: під час Адвента молитися за дар 

любові до якоїсь людини з мого життя, 

до якої моє серце ще закрите. Щоб 

через любов і прощення моє серце 

могло відкритися для любові 

Маленького Ісуса, щоб воно могло 

посм іха тися  кожн ому 

своєму братові й сестрі, які 

поруч». (Оксана) 

 

 «Адвент у школі Діви 

Марії став для мене часом 

п а л о м н и ц т в а  з а 

п ода рун к ом .  Ко жним 

ранковим подоланням себе, 

встаючи на роратні Меси та 

спільну молитву, моє нутро 

все більше й більше 

з в і л ь н я л о с ь , 

заспокоювалось. Готувалося 

прийняти Дар, який хотів 

наповнити всю мене. Щира молитва до 

Діви Марії, пізнання того, що Їй 

заважає, або що Їй у мені не 

подобається, вела мене цим шляхом до 

правди про мене. Простіше кажучи, я 

виразніше бачила свої недоліки у світлі 

любові та прийняття, а не в 

самозвинуваченні, у світлі зростання, 

внутрішньої зміни й роботи над собою. 

  А в кінці подорожі через Адвент 

моїм єдиним бажанням було пережити 

Дар Різдва у своєму серці. Господь 

очистив мене від зовнішньої 

позолоченості Різдва й прийшов у моє 

серце просто, як Дитя. Пам'ятаю, як 

усвідомила: щоб прийняти Бога, як 

Дитя, я сама повинна стати 

маленькою. Щоб не бути великою, але 

маленькою — у своєму серці. Дякую 

Діві Марії за цей час навчання в Її 

школі». (Марія) 
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Меджуґор’є 2019 
 

ДНІ ДУХОВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ 
 

 

   Дорогі друзі! Запрошуємо вас взяти участь у міжнародних                        

днях духовної віднови, які пройдуть в Меджуґор'є в 2019 році. 

 

 

18. – 22.03.2019 26-і Міжнародні дні духовної віднови для 

організаторів паломництв та керівників молитовних 

груп  

 

29.05. – 1.06.2019 7-і Міжнародні дні духовної віднови присвячені 

захисту життя  

 

8.07. – 13.07.2019  24-і Міжнародні дні духовної віднови для священиків  

 

6.11. – 09.11.2019 20-і Міжнародні дні духовної віднови для подружніх 

пар  

 

 

СЕМІНАР ПОСТУ, МОЛИТВИ І МОВЧАННЯ 

ДЛЯ ГРУП И З УКРАЇНИ: 

 

    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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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» 

 

mailto:marta@maria.sk
mailto:mirija3@gmail.com
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:bernadetster%40gmail%2ecom
mailto:franciska.strode@inbox.lv
mailto:nadkrenicinii@mail.ru
http://www.svetlomariino.com/

