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Послання Богородиці, Цариці миру
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"Дорогі діти! Це є час любові, тепла, молитви й радості. 

Моліться, дітоньки, щоб Маленький Ісус народився у ваших 

серцях. Відкрийте ваші серця Ісусові, Котрий дається 

кожному з вас. Бог мене послав бути радістю й надією в цьому 

часі, і Я вам кажу: без Маленького Ісуса не маєте ніжності, 

ані відчуття Неба, яке укрите в Новонародженому. Тому, 

дітоньки, працюйте над собою. Читаючи Святе Письмо, 

відкриєте Ісусове народження й радість, як у перші дні, 

що Меджуґор’є дало людству. Історія стане істиною, 

що й сьогодні повторюється у вас і навколо вас. Працюйте 

й будуйте мир через таїнство Покаяння. Примиріться 

з Богом, дітоньки, і побачите чудеса навколо вас.

Дякую вам, що відповіли на Мій заклик".

Послання Богородиці, Цариці миру,

25 листопада 2020 року.
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“Дорогі діти! Приношу вам маленького 

Ісуса, Який приносить вам мир.

Він, Котрий є минуле, сьогодення і майбут-

нє вашого життя. Дітоньки, не дозвольте 

згасити вашої віри й надії на краще 

майбутнє, бо ви є вибрані бути

свідками надії при кожній

можливості. Ось чому я тут з Ісусом,

щоб Він благословив вас Своїм миром.  

Дякую вам, що відповіли на Мій заклик”.

Послання Богородиці, Цариці миру,

25 грудня 2020 року



Бути свідками надії
У посланні минулого місяця, у листопаді, 

Богородиця сказала: «Бог мене послав бути 
радістю й надією в цьому часі, і Я вам кажу: без 
Маленького Ісуса не маєте ніжності, ані 
відчуття Неба, яке укрите в Новонародже-
ному». Згідно з Євангелієм від Луки, старець 
Симеон наприкінці життя бере в руки Дитя 
Ісуса, просвічується й освячується надією

 (пор. Лк. 2, 25:35). 
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Незважаючи на тягарі старості, він не страждає від відчаю й безнадії. 
Ним керує Дух, він приходить у храм, де йому дано пізнати спасіння в 
Ісусі – не своє, особисте, а всього народу Ізраїлю.

Богородиця, наша Небесна Мати, усі ці роки через Свої приходи й 
об’явлення бажає пробудити в нас не хибну надію, а віру в Божі обітниці, 
які Вона Сама пережила у Своєму житті. Тому в багатьох посланнях 
Вона каже: «Я з вами й учу вас, дітоньки: у Бозі є мир і ваша надія» 
(25.01.2001); «Поклоняйтеся Йому, і нехай ваша надія буде надією тим 
серцям, які не мають Ісуса» (25.08.2008); «Нехай надія потече вашими 
серцями, як ріка благодаті» (25.11.2008); «Просіть Бога, щоб дав вам 
силу, щоб у вашому серці та житті панувала надія та радість від того, що 
ви Божі діти й носії Його надії для цього світу. Цей світ не має радості в 
серці та не має майбутнього, бо не відкрив серця на Бога, Котрий є 
вашим спасінням» (25.07.2012).

Багато людей, на жаль, сьогодні живе хибною надією на людські 
обіцянки, надією, яка має основу в людській мудрості й силі. Як бачимо, 
ні наука, ні технології, ні медицина та знання не можуть зупинити цього 
невидимого вірусу, який зруйнував усі наші плани й проєкти. Він посіяв 
у серцях багатьох людей страх; вони відчувають, що їм нема на що 
опертися.

Але християнська надія не боїться життєвих неприємностей. Вона не 
тримається за земні блага. Вона спирається на Бога, примножує сили, 
дає людині духовну підтримку. Якщо хочемо бути Божими, якщо хочемо 
вірити Його обітницям, ми повинні бути готові до випробувань. У 
святих єдиною серйозною спокусою була спокуса надії і віри. Надія і 
віра – це майже одне й те ж.

Біографи свідчать, що св. Тереза з Лізьє на порозі смерті терпіла 
спокусу надії: «Дорога моя, ти що, усерйоз думаєш, що після смерті 
щось є?»

Арський пастир (св. Іван Марія Віанней) кілька разів збирав речі, щоб 
утекти звідти. Робив він це не тому, що втратив віру або любов, а тому що 
не бачив ніякої надії. Усі святі пройшли через це випробування.

Ми зараз живемо в суспільстві, у якому відчувається брак надії, а 

Роздуми для  молитовних  груп
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найсильніше – безпорадність, незважаючи на всю наукову й 
технологічну міць.

Нам потрібно вчитися надіятися. Є тільки один-єдиний засіб 
зміцнити надію, і цей засіб – молитва. Почесний Папа Римський 
Бенедикт XVI у своїй енцикліці «Spe salvi» – «Врятовані надією» – 
каже, що перше й головне місце в навчанні надії займає молитва.

Молитва – це клопітка, болюча й важка праця, але тільки так ми 
можемо прийняти призначене нам від Бога. Тільки за допомогою 
молитви наше серце може розширитися та звільнитися від егоїстичних 
дрібних бажань. Тоді зможе сповнитися те, чого Бог бажає для нас. Бог 
ніколи нікого не обманював, як і не обманювалися й ті, хто свої надії 
склали в Його Серце і Його руки.

Молитва:
Діво Маріє! Ти благословенна, бо вірила та надіялася.

Ти й сьогодні приносиш і даруєш нам Дитятка Ісуса. Тільки 
Він може дати цьому світу й нашим серцям такий необхідний 

мир. Молися за нас. Учи нас вірити, молитися й надіятися.
Ти зберігала надію, коли всі її втратили. О Матір, Твоє Серце 

було пронизано болем біля підніжжя голгофського Хреста.
Будь поряд з усіма, хто страждає, хто уражений хворобою
або смертю своїх близьких. Ми просимо Тебе про всіх, хто 

зневірився, хто втратив надію, кого долає спокуса 
самогубства, хто не бачить виходу зі своєї ситуації.
Особливо молимося за батьків і матерів, які бачать 

страждання своїх дітей. Приносимо Тобі всіх хворих дітей. 
Візьми їх у Свої руки й принеси Ісуса. Нехай Він торкнеться
їх Своєю благодаттю. Тільки вона може зцілити їхні тіла

та серця. Випроси благодаті подальшого очищення
та навернення для страждаючих батьків, щоб вони зростали 

на шляху святості, у якій ми знаходимо сенс і мету життя. 
Амінь.



Марія закликає нас: «Не дозвольте згасити 
вашої віри й надії на краще майбутнє, бо ви 
є вибрані бути свідками надії при кожній 
можливості». «Ви є Моя надія. Ви є Моя 
радість», – сказала Вона нам 1 січня 2010 року.

З Марією
надія не згасає

Тереза
Ґажійова



Від нас залежить, яким буде цей адвентний час. Адвент – це друга таємниця 
радісного Розарію. Марія закликає нас до служіння, зустрічати близьких із 
радістю. В одному з  послань Вона сказала: «У цьому святому часі радісного 
очікування Бог вибрав вас, маленьких, щоб здійснити Свої великі плани. Діти 
мої, будьте покірними. Через ваше смирення Бог Своєю мудрістю з ваших душ 
зробить вибрану оселю. Освітлятимете її добрими ділами – і так із відкритим 
серцем привітаєте народження Мого Сина у всій Його великодушній 
любові».

Ми також можемо назвати Меджуґор’є другою таємницею радісного 
Розарію. У того, хто зустрів тут Марію в молитві, з’явилася причина для 
радості та надії.

Вона допомагає нам відкрити наші серця для Ісуса, Вона повторює нам, що 
серце відкривається молитвою, читанням Святого Письма, постом, святою 
сповіддю, добрими ділами, вдячністю.

Меджуґор’є – це також Віфлеєм. Тут народжується нове життя з Ісусом.

Коли роздумуємо над Словом Божим, у наших серцях та сім’ях 
народжується Ісус.

Хто краще навчить нас роздумувати над словом, як не Марія? У Ній – слово 
стало життям. І це найбільша причина нашої радості. Утроба Єлизавети 
здригнулася від радості. Мільйони сердець, які відчувають любов Бога через 
прихід Діви Марії, здригаються від радості. І завдяки тому починається 
радісне свідчення життя з Ісусом.

Об’явлення Богородиці в Меджуґор’ї розпочалися за часів комунізму, коли 
насильно насаджувалася думка, що Бога не існує. Одним із перших послань 
Цариці Миру було: «Я прийшла сказати вам, що Бог існує». Це радісне 
послання було поширене паломниками по всьому світу. Таким чином, історія 
нового народження  повторюється в них та навколо них.

Скільки втіхи, радості принесли всьому світу об’явлення Богородиці. 
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Той, хто вступив до школи Марії, знає, що Вона не залишає нас без 
допомоги, щоб досягти того, до чого нас закликає. Візіонери свідчать нам, що 
на Різдво Діва Марія з’являється з Дитятком Ісусом на руках. Важко описати 
словами радість, яка сяє на обличчі Марії. Вона запрошує нас поглянути 
Ісусові в очі. Він тут, і Марія турботливо перевіряє, чи ми дійсно все Йому 
віддали. Вона запитує нас: «Чи є ваше серце відкрите для Ісуса? Чи ви цілком 
віддали ваше життя в Його руки?» І по-материнськи пояснює нам, що 
відбувається далі: «З Ісусом зникає всякий страх, страждання і біль, тому що 
ваше серце приймає Його волю й усе те, що прийде до вашого життя. Ісус вам 
дасть віру, щоб усе прийняли й нічого вас не віддалило від Нього, тому що Він 
вас міцно тримає за руку й не дозволяє, щоб ви віддалилися й загубилися у 
важкі моменти, тому що Він став Господарем вашого життя», – сказала нам у 
різдвяному посланні 25 грудня 2020 року.

Марія – мати надії, Вона не втрачала її навіть у найважчі хвилини Свого 
життя. Знову й знову Вона віддавалась Богові, покладаючи на Нього всю 
Свою надію. Стати Маріїною радістю та надією – це запрошення стати 
подібними до Неї. Той, хто любить Її, намагається слідувати за Нею. 
Природно, що ми все більше стаємо схожими на того, кого любимо. Згадаймо 
момент, коли ми пізнали запрошення зростати разом із Богородицею на 
шляху святості. Нехай у нас відновиться сила покликання дозволити Їй себе 
вести.

Дружба з Марією, прагнення жити за Її посланнями приводить нас до того, 
що почнемо поводитися, як Вона. Ми покладемо надію на Ісуса, як Вона. 
Тільки в Ньому наша надія. Одного разу з нами може трапитися так, що люди 
скажуть нам: «Ти схожа на Діву Марію». Подібно, як про це свідчить 
візіонерка Мір’яна Солдо, коли вона особисто зустріла св. Івана Павла ІІ: 
«Коли подивилася йому в очі, я побачила в них погляд Богородиці».

Марія не вимагає від нас неможливого. Приносити надію ми можемо 
вірністю в проживанні Її головних послань, щоденним розважанням 
Євангелія, молитвою Вервиці, прийняттям Євхаристії, частими святими 

Роздуми для  молитовних  груп
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 сповідями, постом, добрими справами, наслідуванням чеснот Богородиці.

У посланні від 2 квітня 2016 року Вона з довірою ділиться з нами: «Дорогі 
діти! Не майте затверділі, закриті й повні страху серця. Дозвольте Моїй 
материнській любові освітити й наповнити їх любов’ю та надією, щоб, як мати, 
заспокоїла ваші болі, бо я їх знаю, я їх досвідчила. Біль підносить і є 
найбільшою молитвою. Мій Син особливо любить тих, хто страждає від болю. 
Він послав Мене до вас, щоб заспокоїти їх і принести надію. Довіряйте Йому. 
Знаю, що вам важко, бо навколо себе бачите все більше темряви. Діти Мої, її 
потрібно розбити молитвою й любов’ю. Той, хто молиться й любить, не 
боїться, він має надію та милосердну любов, бачить світло й бачить Мого 
Сина. Як Своїх апостолів закликаю вас старатися бути прикладом 
милосердної любові та надії. Завжди знову моліться за щораз більше любові, 
бо милосердна любов приносить світло, яке розбиває всяку темряву, 
приносить Мого Сина».

Молитва:

Маріє, Мати надії, ми прибігаємо до Тебе. Із Твоїх обіймів
ми хочемо прийняти нашу єдину надію – Новонародженого 
Ісуса. Допоможи нам повірити, що в Ньому є наше минуле, 

сьогодення й майбутнє. Ти, Яка залишалася в надії й у 
важких хвилинах, аж до тієї найважчої під хрестом, 

випроси нам милості бути подібними до Тебе. 
Супроводжуй нас, допомагай нам бути Твоїми 

простягнутими руками, свідками надії в кожній
ситуації для тих, хто її втратив і залишився

без Різдва та без Ісуса. Амінь.



Надія

Послання на тему...

"У Бозі є мир і ваша .надія
Тому наблизьтеся до Бога

й поставте Його на перше місце
у вашому житті."

25.1.2001

"Той, хто молиться і любить,
не боїться, він має надію

і милосердну любов,
бачить світло і бачить мого Сина..."

2.4.2016

"Ви, дітоньки, моліться Духу Святому,
щоб Він вас переобразив і наповнив

Своєю силою віри та , щоб ви булинадії
міцні в цій боротьбі проти зла."

25.4.2015
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"Дорогі діти!
Ви є Моя ,надія
ви є Моя радість."

1.1.2010
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Наша наступна
молитовна зустріч

відбудеться в суботу,
02.01.2021 р.
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Цього місяця будемо молитися
за всіх зневірених, які втратили надію

та за батьків, які страждають
через хвороби своїх дітей

Перша субота в місяці



«Учинки ж тіла явні: розпуста, нечистота, 
розгнузданість, ідолослужба, чари, ворогування, 
свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, 
зависті, пияцтво, гульня і таке інше, про що я вас 
попереджаю, – як я вже й раніше казав, що ті, що 
таке чинять, Царства Божого не успадкують."

(Гал 5,19-21)
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Те, що священник у кінці сповіді говорить нам зробити або помолитися 
якусь молитву, називається покутою. Один дорослий чоловік, зворушений 
подіями в Меджуґор’ї, навернувся до Бога й підготувався до прийняття 
Таїнств. Прийшов на розмову перед сповіддю. Коли священник згадав, що в 
якості покути буде необхідно помолитись певну молитву, той був дуже 
здивований і серйозним голосом сказав: «Покута?! Хіба Ви мені не 
пояснювали, що дар молитви й бути покликаним до молитви – це радість, а 
найбільша радість – коли ми можемо сказати «пробач» і коли нам прощено?! 
Тому я з радістю буду молитися. Це для мене не покута». Інша людина, яка 
довго не сповідалася й отримала бажання посповідатися, у кінці сповіді 
ввічливо запитала: «Прошу вас, отче, скажіть, що мені зробити в покарання?» 
Священник відповів: «У покарання – нічого, але як знак своєї доброї волі й 
обіцянки більше не руйнувати та не знищувати себе, помоліться...» Те, що 
називається покутою, не повинно сприйматися, як покарання або 
позбавлення права на щось, або обмеження в чому-небудь.

Покута – це радісна частина сповіді, у якій я можу на знак своєї радості 
якимось певним учинком висловити свою готовність прийняти запрошення 
Того, Хто запросив мене знову сісти за Його стіл. Навернення є радісним 
актом звільнення від тягарів і ран, а покута – знаком цього акту. Вона є знаком 
того, що Господь дає нам час і можливість покращувати своє життя, ставати 
більш зрілими людьми. По суті, покута – це продовження лікування. Вона 
може заподіяти біль. Але завжди краще бути в процесі лікування, ніж утратити 
будь-яку надію на одужання. Правильно розуміти покуту – значить бути 
готовим до постійної боротьби проти того, що веде нас до гріха, чим ми 
ранимо й себе самих, й оточення, і Бога.

Наприклад, яка покута підходила б для людини, яка зловживає алкоголем і 
тим самим знищує мир у собі, у своїй сім’ї й у суспільстві, у якому живе? Щодня, 
молячись, шукати в собі сили боротися зі спокусою випити, доки повністю не 
оздоровиться. Якщо хтось лається або постійно дратується на ближнього, для 
нього покутою була б щоденна робота над собою, поки не змінить своєї 
поведінки. Там, де немає справжнього розуміння покути, можливо вже сталося 
те, чого ніколи не мало б статися, а саме: і гріх, і рани серця, і їхнє лікування 
сприймаються легковажно. Ось чому іноді після сповіді ми вважаємо, що 
нічого не змінилося.

Із благодаттю, яка нам дається, потрібно співпрацювати. Коли немає цієї 
співпраці – усе марно. Так само, як марно сіяти найкраще насіння на незоране 
або кам’янисте поле.

Покута – це внутрішній стан: берегти благодать зцілення й працювати над 
цим, усвідомлювати, що варто боротися за те, щоб бути здоровим, мати силу 
любити та прощати, бути милосердним. Заради цього ми без проблем 
приймемо будь-які ліки, необхідні для нашого зцілення, навіть якщо їх 
потрібно буде приймати протягом усього життя.

Той, хто хоче сповідатися, повинен підготуватися до сповіді. Таке 
приготування називається ІСПИТОМ СУМЛІННЯ. Цей іспит сумління 
може здійснюватися по-різному, але мета завжди одна й та ж: перед Богом, у 
світлі Божої істини, опираючись на слова Ісуса Христа, подивитися на своє 
життя, свої вчинки й подумати про них.

Варто, однак, сказати про дві можливості: людина може вивірити свою 
совість, згадуючи всі вчинені гріхи, а відтак висповідатися. Проте вона може 
так само подивитися на своє становище перед Богом і подумати, звідки 
походить зло. Можливо, легше зрозуміти, якщо пояснити це на прикладі 
медицини. Скажімо, хтось може страждати від головного болю й приймати 
звичайне знеболювальне, у той час як головний біль може бути лише одним із 
симптомів якогось захворювання.

Так є й зі сповіддю. Ми можемо сказати, що ми сердилися, але слід завжди 
подумати про причини цієї злості. Може, вона є результатом того, що на 
роботі не все гладко, а може, ми злимося, тому що надто егоїстичні й 
зарозумілі, тому сердимося на інших, коли вони не ведуть себе так, як би ми 
хотіли? Отож для того, аби добре підготуватися до сповіді, слід подумати й 
розказати на сповіді більше про свій внутрішній стан, через який 
відбувається гріх, аніж про самі гріхи.

Хтось може сказати, що не молиться й докоряє собі, а справжня проблема 
може бути більш серйозною, наприклад, через брак віри чи брак 
усвідомлення потреби за Богом. Тому замість того, щоб звинувачувати себе, 
що ти не молишся, слід потурбуватися про те, що віра стала слабшою й немає 
ніякого духовного росту. Коли ми випробовуємо свою совість, поступово 
все стає ясним. Найбільш правильним питанням до самого себе є таке: «Чи 
все я роблю для того, аби в мені зростали любов, віра й надія?»

Вчинені гріхи є причиною аби провести іспит совісті. Але головна його 
мета – трудитися, плекаючи в собі віру й любов. Іспит совісті не 
здійснюється лише задля того, щоб побачити свої гріхи, але й для того, щоб 
знайти відповідні умови д ля вдосконалення себе як християн. 
Приготування до сповіді ґрунтується на 10 Божих Заповідях. Вони 
допомагають формувати правильне ставлення до Бога, до людей, творіння й 
самого себе.

У заповіді любові до Бога й ближнього Ісус дав ідеальні критерії іспиту 
стану душі. У цих двох заповідях міститься весь закон і пророки. Для Ісуса 
саме ці заповіді є єдиним критерієм, за яким Він Своїх признає, нагороджує, 
але і відкидає. Відповідно до цих заповідей, ми можемо в найкращий спосіб 
перевірити свій внутрішній стан, краще побачити свої гріхи й гріхи інших. 
Слідуючи за цими заповідями любові, ми найлегше відкриваємо зміст 
християнського життя й розуміємо, чому потрібно докладати стільки 
зусиль. 
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Слава Ісусу Христу! Мене звати Люба. Узимку минулого року 
я побувала в гостях у Матусі в Меджуґор’ї. Там мені 
запропонували молитися годину Розарій за мир і плани 
Богородиці, і я, звісно, погодилася. Від самого початку ця 
молитва стала приносити велике задоволення, спокій і мир у 
серці. Але пройшло декілька місяців – і я почала помалу 
відкидати її на задній план.

16

Лише довіртесь Їй...

Свідоцтво

Коли ми молимося й постимо за втілення намірів та 
планів миру Богородиці, Бог діє через Діву Марію там,
де це найбільше потрібно й у найкращий спосіб. 
Запрошуємо Вас і в цьому новому році до безперервної 
молитви вервиці та посту за втілення намірів та 
планів миру Пресвятої Діви Марії.

https://www.mir.com.hr

Приєднуйтесь до нас і Ви!
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Слава Ісусу Христу! Хотіла б поділитися свідченням 
життя з нашою небесною Мамою Марією. У моєму 
духовному житті відносини з Марією були досить 
прохолодні. Так, я молилася Розарій, але все це було швидше 
якоюсь формулою, зовнішньою оболонкою, ніж самою 
молитвою. Навіть незважаючи на те, що я багато років 
жила в спільноті... Усе змінилося після двох останніх поїздок 
до Меджуґор’я. Точніше, змінюється потроху і зараз, щодня.

Меджуґор’є – це дивовижне, особливе місце, щораз більше 
переконуюся в цьому. Під час перебування там не було захоплень або 
якихось дивовижних переживань, ні. Усе тихо, спокійно, іноді болісно, 
тому що Марія і Святий Дух показували, що не так усередині. Зовні все 
було, як завжди: я писала образ Марії для спільноти “Світло Марії”, 
молилася, ходила на Службу Божу й адорації. Але водночас усе було 
перейнято теплотою й світлом Присутності Марії, що я насправді в Її 
школі – у школі Марії. І мені зі своїми слабкостями, страхами, 
«нічогійністю», як говорила Мати Тереза, потрібно було тільки ширше 
відкривати «очі» серця й слухати. Решту чинить Вона.

У цей складний період життя, коли мені здавалося, що Бог ховається, 
прийшла Марія. Сама поїздка до Меджуґор’я була несподіванкою й 
подарунком з Неба. Марія, як місячне світло, приходить, коли ховається 
сонце. Вона – Мама тиші та миру. Вона завжди допомагає, коли спокуси 
хочуть приховати Бога за свої хмари. І робить це непомітно, приховуючи 
Себе й показуючи Ісуса. А Її розрада схожа на ласкавий дотик руки. Вона 
розширює серце, роблячи всередині простір – і всі образи не застрягають 
там, як раніше. Це кожен раз дивує мене... Вона дає дивовижний, 
невловимий внутрішній мир, допомагає розрізняти темряву. Віддаючи Їй 
себе щодня, навіть якщо важко й не розумієш куди йдеш, маєш у серці 
впевненість і надію, що ти міцно закріплений зверху. Тоді можна 
спускатися в прірву на цій мотузці, спускатися, щоб зрозуміти інших і 
нести світло. Бути ліками від зла в цьому світі.

Зараз я вже не можу сказати, як раніше, що «я молюся», а тільки: Ісус 
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А за місяць-півтора я взагалі перестала молитись. Відтоді почала помічати, 
що незібрана, роздратована, а в сім’ї поновилися сварки, взаємні 
звинувачення. І я в цьому настільки погрузла, що почала знову 
розчаровуватись у  молитві та й узагалі в Бозі. Якось пожалілася знайомій, яка, 
до речі, мені цю молитву за мир і запропонувала. Вона запитала, чи я ще 
молюсь. Я відповіла, що ні, бо не маю часу: зараз літо, багато справ, до того ж я 
й так багато молюсь.  А вона у відповідь: “А ти спробуй – і будеш бачити, що 
все зміниться”. І я спробувала знову. Не можу вам передати, яка я щаслива, що 
знову молюся годину за плани Матусі. Це неймовірне відчуття легкості, 
радості, упевненості в завтрішньому дні. Так, проблеми ще є, але дуже швидко 
ми з Богородицею знаходимо правильне рішення. Тому хотіла б попросити 
всіх, хто ще не практикував цієї молитви, не зволікати й обов’язково 
розпочати молитися – і дуже скоро у вашому житті розпочнуться кардинальні 
та приємні зміни. Пам’ятайте: наша Матуся завжди радо спішить кожному на 
допомогу лише довіртесь Їй, а Вона зробить усе можливе, щоб Її діти були 
щасливими.

Люба, Україна
*   *   *

Весною 2020 року я почав молитися за мир і за плани Богородиці. 
Спочатку нас було двоє. Ми записувалися на 1 годину молитви тоді, коли 
нам виходило, а потім почали молитися по одній годині на тиждень. Так 
ця молитва перемінила моє серце – і я почав глибше молитися, пізнав 
більше любові Пречистої Діви Марії. І коли молюся за мир, то мир 
приходить у моє серце, наповняє його – і я стаю набагато радіснішим.

Зараз ми – групка з п’яти осіб – почали щоранку молитися за мир: 
записуємося на певну годину та молимося за плани Богородиці й мир у 
всьому світі. І кожен день стає мирним, стає радісним, життя перемінюється, 
наповнюється Божою любов’ю. Я відчуваю опіку Діви Марії в усіх моїх 
починаннях, у всій моїй праці.

Дякую Богородиці, що навчила мене молитися за мир і принесла великий 
мир у моє серце. Заохочую всіх об’єднуватися в маленькі групки й молитися за 
мир, адже спільна молитва набагато сильніша, а найголовніше – та молитва 
приносить такий потрібний мир кожному з нас. Нехай Господь благословить 
усіх, хто молиться за плани Діви Марії, та всіх людей у цілому світі.

Тарас, Україна
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33-ДЕННА
ПІДГОТОВКА
ДО	ПОСВЯТИ
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Наступна	33-денна	підготовка	до	посвячення	Ісусові
розпочнеться	20	лютого	2021	року,
а	закінчується	25	березня	2021	р.,

в	урочистість	Благовіщення	Господнього.

Дякуємо	Господу	за	всі		чуда	й		благодаті,
даровані	нам	через	заступництво	Богородиці.

Дорогі	друзі,	8	грудня,	в	урочистість	Непорочного	
Зачаття	Пресвятої	Діви	Марії,	ми	урочисто	закінчимо

33-денну	підготовку	до	посвячення	Ісусові
через	Богородицю,	у	якій	узяли	участь

близько	3560	людей	із	9	різних	країн	(Словаччини,	
Чехії,	Росії,	України,	Білорусі,	Казахстану,	Латвії,	

Литви	та	Молдови).

Оголошення

Запрошуйте своїх друзів, знайомих!
Більше на сторінці:

 www.svitlomariji.com.ua
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На честь 40-річного ювілею Меджуґор’я (1981-2021) 
меджугорський центр у Німечинні організує онлайн-конгрес 
«Меджуґор’є – модель нової євангелізації світу». Конгрес пройде 
30-31 січня 2021 року в Німеччині, а також у Меджуґор’ї. 
Частина щоденної програми, а саме: свідчення, інтерв’ю, 
виступи і музичні номери – будуть транслюватися з храму 
Marien�ied в Німечинні, а вечірня молитовна програма – із 
Меджуґор’я.

Інформаційний центр «Мир Меджуґор’є» буде проводити 
пряму трансляцію конгресу та забезпечувати переклад. Невдовзі 
ми опублікуємо повну програму конгресу, необхідні посилання й 
перелік мов, якими буде здійснюватися переклад.

Відзначмо 40 років благодаті разом!

"Меджуґор’є – модель
нової євангелізації світу"

Онлайн-конгрес
30 і 31 січня 2021 р.

Оголошення



СПІЛЬНОТА «СВІТЛО МАРІЇ» - 
приватне об'єднання вірних. 

Члени спільноти хочуть через 
наслідування життя Богородиці 

приносити Світло - Ісуса - 
сучасному світові, молитися та 

жертвувати за здійснення
Божих планів спасіння через 

Богородицю - у цей час.

Більше інформації:  

www.svitlomariji.com.ua

МОЛИТОВНІ ГРУПИ - зазвичай 
зустрічаються раз на тиждень на 

молитву Розарію в наміреннях 
Богородиці й за потреби ближніх, 

роздумують над Словом Божим, 
посвячуються Непорочному

Серцю Діви Марії.

Згідно з декретом  папи Урбана VIII і постановою ІІ Ватиканського собору, автор заявляє, що не має 
наміру випереджувати офіційного визнання Церкви, якій повністю підкоряється. Такі слова, як 
«об’явлення», «чудо», «послання» і т.д, уживаються в газеті в значенні особистого свідчення.

Поширення цього видання без змін (цілком) дозволяється і вітається. При копіюванні окремих 
частин та їх використанні в іншому контексті редакція газети залишає за собою право узгодження. 

Зв'яжіться з нами за адресою:   gospa3@gmail.com

Якщо ви бажаєте фінансово підтримати 

діяльність спільноти «Світло Марії», це 

можна зробити переказом на рахунок: 

Назва  отримувача: SVETLO MÁRIINO,

Банк: Slovenská sporiteľňa (Erste Group bank)

Номер рахунку: 5058517603/0900 

IBAN: Sk5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX      IČO: 45743304 

Бог винагородить!

Приносити Ісуса – світло Марії

СВIТЛО
МАРІЇ
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