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“Дорогі діти! Бог мені дозволив і сьогодні бути 

з вами, щоб закликати вас до молитви й посту. 

Проживайте цей час благодаті й будьте 

свідками надії, бо повторюю вам, дітоньки, 

що молитвою та постом і війни можна 

стримати. Дітоньки, вірте й живіть у вірі й 

із вірою цей час благодаті, а Моє Непорочне 

Серце не залишає нікого з вас у немирі, якщо 

прибігаєте до Мене. Заступаюся за вас перед 

Всевишнім та молюсь за мир у ваших серцях 

і за надію на майбутнє. Дякую вам,

що відповіли на Мій заклик”.

Послання Богородиці, Цариці миру,

25 лютого 2021 року



Заклик Богородиці
до молитви й посту

У січні Богородиця закликала нас до молитви, посту 
й відречення. У цьому посланні Вона повторює Свій 
материнський заклик. Він майже ідентичний 
минулому. Очевидно, якщо Божа Матір повторює 
щось із місяця в місяць, значить, це дуже важливо та 
необхідно. Згадаймо, як у дитинстві мама по кілька 
разів повторювала нам одне й те саме. Але ж якби ми 
її слухали, їй не довелося б повторювати. Наша 
Небесна Матір бажає нам найкращого й говорить 
про прості та в водночас дуже складні речі.

о. Любо
Куртович,

OFM4



Роздуми для  молитовних  груп
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Молитися й постити завжди було нелегко, а особливо зараз, у часи 
загального благополуччя та достатку. У Святому Письмі молитва й піст 
згадуються як перевірені засоби, які й Богородиця рік за роком рекомендує 
нам, укладає їх нам у серце, щоб ми почали застосовувати їх у своєму житті. 
Піст – дуже важлива практика, яка стосується не тільки їжі й тіла. Вона 
важлива для нашого духу та духовності.

Згадаймо момент із Євангелія від Марка, коли учні не змогли оздоровити 
біснуватого. Вони тоді запитали Ісуса: «Чому ми не могли його вигнати?» 
Він їм відповів: «Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та 
постом» (Мр. 9: 29).

Слова Ісуса служать підтвердженням того, якою духовною силою володіє 
молитва в поєднанні з постом. Для нас це привід почати постити, коли в 
житті ми стикаємося з будь-якими труднощами. Якщо ми з року в рік 
безуспішно намагаємося впоратися з міжособистісними проблемами, які 
заважають нам жити, можливо, настав час вдатися до посту.

Коли ми стикаємося з обставинами непереборної сили, зі складнощами, 
із якими нам самим не впоратися, потрібно звільнити в житті місце для 
Бога. Піст звільняє мене від себе самого. У пості мало мене, але багато Бога. 
Піст – це не що інше як робота над собою. Піст глибоко проникає в наші 
потреби, бажання й інстинкти. Нам потрібно приборкувати свій характер, 
обмежувати себе так само, як ми підрізаємо рослини, щоб вони приносили 
більше плодів. Якщо ми хочемо навести порядок у своєму житті, то повинні 
працювати над собою, приборкувати себе.

У нас зараз немає нестачі в чому-небудь, зате є надлишок: ми занадто 
багато думаємо про себе, занадто багато споживаємо, занадто високо 
ставимо себе. Як правило, ми відчуваємо себе в центрі світу й думаємо, що 
заслуговуємо більше визнання, більше їжі, що нам належить кращий 
шматок і більше уваги, ніж іншим. У нашому житті проблем набагато більше 
через надмірності, ніж нестачі.

Піст не був винайдений Богородицею в Меджуґор’ї. Він існує майже в 
усіх релігіях, існує й від початку християнства.

Піст допомагає нам краще побчити свої відносини з Богом, зрозуміти, до 
чого я прив’язаний і що ця прив’язаність не від Бога. Ми можемо пізнати 
піст, тільки якщо постимо. На початку нам може бути страшно відчувати 
голод. Ми можемо зіткнутися зі складнощами, із відчуттям слабкості, яке 
можна з любов’ю пожертвувати Господу. Почавши постити, ми зіткнемося 
з усім тим, що буде відвертати нас від посту. Можуть з’явитися спокуси, 
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мета яких – збити мене зі шляху до Бога. Важливо витримати й залишитися 
вірним своїм рішенням, як це зробив Ісус у пустелі.

Нас не залишили одних. Доказом цього служать слова Богородиці: 
«Моє Непорочне Серце не залишає нікого з вас у немирі, якщо прибігаєте 
до Мене».

Молитва:
Діво Маріє, Мати Божа й наша Мати, вдаємося

до Твого Непорочного Серця, яке ніколи не залишає нас, 
яке служить нам притулком і страждає з нами й за нас. 

Ще ніколи не бувало, щоб Ти залишила тих, хто 
звернувся до Тебе. За Твоїм заступництвом, яке має 

велику силу перед Богом, тому що Ти повна благодаті, 
випроси для нас пробудження духу й серця. Нехай у нас 

прокинеться жага за Богом, щоб день у день ми 
зростали та просувалися на шляху до благодаті 

й свободи, для яких нас створив Бог. Ми хочемо йти з 
Тобою шляхом віри, віддати себе Богові й відректися 
від усього, що заступає нам шлях до миру й свободи. 
Випроси для нас благодаті прийняти щире рішення 

постити й молитися, щоб ми могли досвідчити те, що 
тільки Бог нам може і хоче дати. Приносимо Тобі, 

Мати Маріє, усіх, хто знаходиться у важкому 
духовному стані, хто охоплений відчаєм і безнадією. 

Просимо Тебе за всіх, хто не бачить сенсу у своєму 
житті, кому здається, що виходу немає. Нехай їх осяє 
близькість Твого Непорочного Серця, і в їхніх серцях 
прокинеться надія, і на їхньому шляху запалиться 

світло. Амінь.



"Молитвою та постом і війни
можна стримати", – повторює нам сьогодні

Цариця Миру. Меджуґор’є позначене цими двома 
надзвичайно простими, але при цьому настільки 

потужними засобами, здатними зупинити
навіть війни та стихійні лиха. 

Будьте свідками
надії

Тереза
Ґажійова



Ми є свідками цього. Це справді можливо! Ми стільки разів чули це з вуст 
паломників Меджуґор’я з усього світу. Це правда. Піст і молитва 
перетворюють нас на людей надії.

Війна і мир починаються в серці людини. Я пам’ятаю молодого чоловіка, 
солдата, який відвідав Меджуґор’є після повернення з кривавої війни в Україні, 
де його схопили, катували і сам він був змушений застосувати зброю. На 
свідченні одного візіонера в Меджуґор’ї про піст він був розчарований і 
запитав: «Що мені це допоможе – їсти лише хліб і пити воду?»

Він отримав просту відповідь: «Це допоможе тобі, бо так сказала Цариця 
Миру!» У цей момент у його очах іскрилася надія.

Молитва і піст – це засоби, які дають нам надію. В одному посланні Марія 
пообіцяла нам: «Хто молиться, не боїться майбутнього, а хто постить – не 
боїться зла. Лише молитвою та постом і війни можна зупинити, війни вашої 
невіри та страху перед майбутнім. Я з вами й учу вас, дітоньки: у Бозі є мир і 
ваша надія. Тому наблизьтеся до Бога й поставте Його на перше місце у 
вашому житті».

Ця перемога відбувається непомітно й у той же час дуже напружено. 
Молитва і піст прокладають Ісусові шлях до нашого серця, легше розпізнаємо 
Його голос. Ми стаємо більш чутливими до моменту, коли починається гріх, та 
отримуємо благодать протистояти йому. Піст допомагає нам відрізнити 
важливе від незначного, що від нього походить, а що від зла. Ми також 
набираємося сили прийняти рішення про Його Царство.

Молитва і піст – це засіб, за допомогою якого поглиблюється віра, 
зміцнюється любов і надія. Ми починаємо жити серцем для інших, прощати 
ворога, заживають наші рани.

З досвіду ми знаємо, що чим більше ми практикуємося в деяких речах, тим 
краще вони нам вдаються. Перед важливим змаганням спортсменам потрібно 
зосередитись і присвятити час спеціальній програмі для того, щоб перемогти.

Тим особливим часом у духовному житті, безумовно, є період Великого 
посту.

У школі Богородиці ми вчимося рости в пості та молитві терпеливо, крок за 
кроком, рішуче, і насамперед із любов’ю. Це не завжди легко. Це означає в 
глибині нашого серця відмовитися від ставлення, поведінки, реакцій, які 
віддаляють нас від Господа й від наших ближніх, щоб стати кращою людиною. 
Любляча Марія притягує нас Своїм прикладом. Бути Її слухняною дитиною – 
означає бути схожим на Неї: приносити надію.
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Роздуми для  молитовних  груп



У своєму посланні на Великий піст папа Франциск сказав нам, що «надія 
подібна до «живої води», яка дозволяє нам продовжувати шлях».

У часі посту думаємо більше на те, щоб ми говорили «підбадьорливі слова, 
які зміцнюють, додають сили, потішають, надихають» (Fratelli tu�i, 223). 
Щоб передати надію, інколи достатньо бути «доброю людиною, яка відкладає 
набік свої страхи й нагальні справи, аби звернути на когось увагу, аби 
подарувати посмішку, аби сказати слово заохочення, аби вислухати посеред 
загальної байдужості» (там само, 224).

Богородиця заохочує нас: «Моліться, дітоньки, особливим чином, бо 
сатана сильний і хоче знищити надію у вашому серці… Поклоняйтеся Йому, і 
нехай ваша надія буде надією тим серцям, які не мають Ісуса… Нехай надія 
потече вашими серцями, як ріка благодаті. Я дивлюся на вас і бачу у ваших 
серцях смерть без надії, неспокій та голод…» 

Просімо Її, аби під час цього благодатного періоду посту вчила нас 
приносити надію, як Вона: вірно й невтомно, у малих жестах ласкавості.

Молитва:
Небесний Отче, ми дякуємо Тобі за те,

що Ти дозволяєш Марії приносити навіть у цей 
важкий час, послання надії: "Молитвою та постом

і війни можна стримати". Маріє, допоможи нам 
стежити за зростанням в любові і тим самим 
принести надію, знаючи, що небо перед нами.
Ми укриваємось у Твоєму Непорочному Серці

і знаємо, що ми в безпеці з Тобою. Перемінюй  нас, 
зроби нас подібними до Тебе. Нехай наші серця 

б’ються за спасіння всіх Твоїх дітей. Допоможи нам 
принести надію, як Ти, навіть у найскладніші 

моменти життя, коли панують темрява
та невизначеність. Амінь.
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Молитвою

“Постом і молитвою
свідчіть, що ви є Моїми

й живете
Моїми посланнями”.

25.4.1999
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“Лише молитвою та постом
і війни можна зупинити,

війни вашої невіри та страху
перед майбутнім”.

25.1.2001
“Озбройтеся

молитвою й постом,
щоб ви усвідомили,

наскільки Бог вас любить,
та звершуйте Божу волю”.

25.10.2008

“Лише молитвою та постом
можна зупинити війну”.

25.4.1992

та постом

Послання на тему...
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Наша наступна

молитовна зустріч

відбудеться в суботу,

06.03.2021 р.

Цього місяця

будемо молитися

за всіх пригноблених,

зневірених та обтяжених

духовно і фізично.

Перша субота в місяці



Після всіх міркувань про гріх і зцілення від нього 
через Таїнство Сповіді корисно згадати,

що Богородиця у Своїх посланнях у Меджуґор’ї 
говорить прямо й просто, що сатана існує, що він має 
свій вплив, що хоче зруйнувати мир, вносячи неспокій, 

поширюючи всюди ненависть і зло. Вона застерігає 
нас, щоб ми не співпрацювали з ним. Богородиця 

закликає нас не боятися його, а більше молитися 
й любити, щоб усе обернулося на добро.

12

о. Славко
Барбарич,

OFM

ро впливП
 сатани
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Ми всі рано чи пізно відкриваємо в собі зло, погані звички, які ведуть нас до руйнування й 
гріха. Але ми не одні, коли робимо зло. Є щось, що поза нами, що підштовхує до поганого. Це 
співпраця світу зі злим. Ба більше: сатана може впливати на наші рішення безпосередньо, 
пропонувати всілякі задоволення, відвертаючи нас від добра та схиляючи до зла. Багато людей 
має такий досвід: наприклад, коли вони моляться, їм на думку спадає злословити, зневажати 
все святе й т.д. Трапляється, що хтось злякається своїх думок і відчуває себе винуватим. У 
цьому випадку не можна себе переконувати й залишатися при цій думці. А найголовніше, не 
можна себе засуджувати.

У таких ситуаціях слід продовжувати спокійно молитися й благословляти Господа. Такий 
духовний досвід може піти на користь як нам самим, так і тим, хто богохульствує. Так, той, хто 
молиться, спокутує провину богохульника або будь-якого  грішника, що не розкаюється. Не 
варто всюди шукати й у всьому бачити сатану. Не варто й в усьому його звинувачувати та йому 
все приписувати, тому що ми або зі свого вільного рішення беремо участь у злі, або своїми 
негативними звичками. Водночас не можна виключати діянь сатани, тому що він нікого не 
залишає, щоб спокійно пройшов, а особливо того, хто прославляє Бога, а не богохульствує, 
хто наважується любити й прощати, а не ненавидіти, той, хто вирішив більше не пиячити та 
уникати можливості спокуси, не буде залишений у спокої. Ні той, хто вирішив більше не 
зловживати даром сексуальності й почати слідувати порядку, установленому Богом. Сатана 
не наївний. Він знає, хто для нього небезпечний і кого потрібно спокушати, зупиняти й 
наговорювати на зло.

Під час сповіді корисно заглянути в себе й простежити, чи немає якоїсь сили, яка управляє 
нашою волею та інстинктами. Якщо це спонукає нас до зла й чогось негативного, тоді без 
перебільшення можна сказати, що це дія сатани. Особливо це стосується побожних душ, які 
щиро хочуть служити Богу.

«Будьте тверезі й чувайте! Противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, 
шукаючи, кого б пожерти. Противтеся йому, сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань 
зазнають і брати ваші скрізь по світі. А Бог усякої благодаті, що вас покликав до вічної Своєї 
слави у Христі, Він Сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить, зміцнить, 
утривалить. Йому слава й сила по віки вічні! Амінь». I Пт. 5:8-11

«Дорогі діти! Прошу вас від сьогодні прийняти дорогу святості. Люблю вас і тому хочу, щоб 
ви були святими. Не хочу, щоб сатана перешкоджав вам на цій дорозі. Дорогі діти, моліться й 
приймайте все, що Бог вам пропонує на цій дорозі, яка є гіркою. Та водночас тому, хто піде цією 
дорогою, Бог відкриває всю солодкість – і він радо відгукнеться на кожен Божий заклик. Не 
звертайте уваги на дрібниці. Прагніть за Небом. Дякую вам, що відповіли на Мій заклик».  
25 липня 1987 р.

«Дорогі діти! Цими днями сатана хоче завадити Моїм планам. Моліться, щоб не здійснився 
його план. Я проситиму Свого Сина Ісуса, щоб дав вам ласку відчути в спокусах сатани Ісусову 
перемогу. Дякую вам, що відповіли на Мій заклик». 12 липня 1984 р.

Сатани треба остерігатися не лише з приводу здійснення особистого плану спасіння, але і 
загальнолюдського. Тому Богородиця закликає нас боротися проти сатани.

 
«Дорогі діти! Сьогодні закликаю вас виступити, особливо тепер, молитвою проти сатани. 

Сатана хоче більше діяти зараз, коли ви знаєте, що він діє. Дорогі діти, зодягніться в повну 
зброю і з Розарієм у руках подолайте його! Дякую вам, що відповіли на Мій заклик». 8 серпня 
1985 р.
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1997 рік назавжди записаний у моєму серці як рік відродження в 
Ісусі Христі. Я пережила Його любов, яка в одну мить зцілила мою 
болючу душу й витягнула мене з кайданів смутку – у радість Божої 
дитини.

Того ж року померла й мати Тереза з Калькутти, що також дуже болісно 
вплинуло на мене. Я прагнула зустрітися з нею, учитися у неї, пізнати себе, своє 
покликання. Я була досить вибита з колії, шукала своє місце, не була витривалою 
в молитві. Насправді я «використовувала» молитву, щоб Ісус благословляв мої 
наміри.

Мені було 32 роки, і я не знала, куди належу. Стосунки, які для мене були 
дуже важливі, щойно розпалися, як і багато попередніх. Я переживала біль у 
серці, жалість до себе, звинувачення. Урешті все це переросло в глибоку 
депресію. Темрява поширилася в моїй душі й навколо мене. Очі плакали, душа 
плакала...

14

Повернення до першої любові

Свідоцтво
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Щодня під час Святої Меси просила Ісуса: «Або зціли мене, або візьми до 
себе». Ніколи не забуду того моменту, коли раптом до жахливої темряви почало 
проникати світло. Світло, яке я сприймала очима, а в серці відчувала як НАДІЮ. 
Я пережила неймовірно гарний досвід любові. Знала, що це приходить із неба. І 
хоч це тривало лише мить, яка повторювалася протягом декількох тижнів, але це 
й до сьогодні живить мою віру.

Тоді мене запросили поїхати до Меджуґор’я. Невдовзі після того, як ми 
прибули, через 20 важких для мене годин, мене охопило те саме відчуття Божої 
любові. Щойно я торкнулася ногою землі, ніби ожила й, нічого не знаючи про 
Меджуґор’є, побігла на Подбрдо. Мене здивував пагорб, повний людей, які 
розмовляли різними мовами. Однак буквально охоплена дивним бажанням, я 
зупинилася на першій радісній таємниці Розарію. Дивлячись на Богородицю, 
добрий Господь Бог дав мені пізнати моє гріховне життя. Сльози жалю, сорому 
та покаяння залили моє обличчя. Раптом я відчула, як хтось торкнувся мого 
правого плеча, а незабаром після цього й мого лівого плеча, а в серці почула 
слова: «Ти не живеш за Моїм планом, навернися!» Я відразу розплющила очі, 
але біля мене нікого не було. Ніде, ані людини. Озирнувшись, побачила церкву. Я 
знала, що мушу посповідатись, що це моє єдине спасіння. Перед кожною 
сповідальницею стояла довга черга, за винятком однієї. До цієї привів мене 
Господь. Усередині сидів старенький священик, який ласкаво привітав мене 
словами: «Я на тебе вже чекаю». Спочатку я добре виплакалася, а потім почала. 
Лагідність і терплячість жертовного священика допомогли мені зайти на 
глибину. При словах «Я розгрішую тебе» відчула, як ламається ланцюг, що 
охоплював мої груди. Одна-єдина свята сповідь – і добрий Небесний Отець 
повернув мені гідність Божої дитини. 

Завдяки цьому досвіду Меджуґор’є стало для мене другим домом. Я 
відчувала, що моє місце тут, але мені не вистачало мужності зробити той дуже 
важливий перший крок. Мене втішала можливість повернення в будь-який час. Я 
розпочала свій бізнес. Громадилося все більше роботи, а Меджуґор’є 
відвідувалось все менше. Однак я ніколи не переривала контакту. Молодіжний 
фестиваль завжди був зарезервованою датою на паломництво, і коли Меджуґор’є 
потрібно було захищати від критиків, я завжди це робила. Богородиця 
подарувала мені радість від адорації, яка, крім Святої Меси та Розарію, стала для 
мене щоденною необхідністю.

У 2018 році я брала участь у духовних вправах – піст, молитва, тиша. Діва 
Марія знову дарувала благодать уповні. Перша любов стукала до мого серця. 
Вона давно запитувала, чи Ісус на першому місці в моєму житті. 2019 року я 
знову приїхала на ті самі духовні вправи. Богородиця стукала сильніше, і я з 
чистим сумлінням могла відповісти Їй: «Так, Ісус, Твій Син, має перше місце в 
моєму житті». Незабаром після цього Ісус дав відчути мені, як Його тішить, коли 
проводжу з Ним час. Не знаю, хто з нас двох цьому радів більше, тому я почала 
поклонятися Йому й уночі. Прекрасний час. Я з Ним у молитві перейшли моє 
життя, а Він у всьому турбується про мене.

Данка, Словаччина
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Дорогі друзі,
25 березня,

в урочистість
Благовіщення

Господнього,
ми закінчимо

33-денну підготовку
до посвячення Ісусові

через Богородицю, у якій
узяли участь близько 2720 людей

із 9 різних країн (Словаччини, Чехії, Росії, України, 
Білорусі, Казахстану, Латвії, Литви та Молдови).

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

Більше інформації на нашому сайті:   
www.svitlomariji.com.ua
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себе Ісусу

через
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Дорогі друзі, запрошуємо Вас прийняти участь у Духовній 
обнові "Піст, молитва, мовчання" для групи з України, що 
буде проходити в Реколекційному центрі “Domus pacis” 
("Дім миру") в Меджуґор’є.

Цьогорічна тема обнови: "Що доброго маю чинити?" 

Паломництво на цей семінар організовує Інформаційний 
центр Меджуґор’я в Україні 20 - 27 березня 2021 року.

Запис за телефоном:
+38 097 6795 222

Більше інформації на сайті:
www.medjugorje.com.ua

Духовна обнова для групи з України 

"ПІСТ, МОЛИТВА,
МОВЧАННЯ"
в часі Великого посту 

Оголошення
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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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