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“Дорогі діти! І сьогодні Я з вами, щоб вам 

сказати: дітоньки, хто молиться, не боїться 

майбутнього й не втрачає надії. Ви вибрані, 

щоб нести радість і мир, бо ви є Мої. Я сюди 

прийшла з ім‘ям Цариці миру, тому що диявол 

хоче немиру та війни, хоче сповнити ваші серця 

страхом перед майбутнім, а майбутнє - Боже. 

Тому будьте смиренними, і моліться, і віддайте 

все в руки Всевишнього, Який вас створив. 

Дякую вам, що відповіли на Мій заклик”.

Послання Богородиці, Цариці миру,

25 березня 2021 року



Хто молиться –
не боїться

У посланні минулого місяця Богородиця 
закликала нас до молитви й посту. І в цьому 
посланні Її заклики не припиняються, але, як 
і всі ці роки, Вона повторює їх знову. У Її словах 
чути відгомін слів Ісуса: «Просіть, і дасться 
ва м,  шук айте,  і  знайдете; стук айте, 
і відчинять вам» (Мт. 7: 7).
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о. Любо Куртович, OFM



Бог знає, чого ми потребуємо, але не дасть нам того, про що ми Його не 
просимо. Він хоче, щоб із нашого серця вийшла молитва довіри й відання себе 
Йому.

Що ж це, що Бог бажає нам дати – і дасть? Коли дитина про щось просить 
батька, а батько знає, що це небезпечно, він не дослухається до такого 
прохання. Дитина може бути розчарована й нещаслива, бо не отримала 
бажаного, але мусить довіряти батькові. І так само, коли дитина хоче чогось, а 
батько знає, що це корисно, то він, люблячи дитину, із готовністю це їй 
простягне. Бог може дати нам тільки те, що послужить для нашого добра.

Те, чого ми хочемо, не завжди є тим, що насправді нам потрібно. Коли те, про 
що просимо, не є згідно з Божою волею, то насправді ми й не хочемо цього 
отримати. Бог знає, що для нас добре і, вірний та повний любові, скаже «ні» 
на егоїстичні й нерозумні прохання, незважаючи на те, наскільки ми бажали б 
того, чого просили.

Молитва – пожива нашої віри. Віра живе молитвою, а молитва – вірою. Ці 
двоє ходять пліч-о-пліч. Можна сказати, що вірить тільки той, хто молиться. 
Молитва вводить нас у живі стосунки з Богом, а потім поглиблює й зміцнює 
нашу віру. Протилежність вірі – не невіра. Протилежність вірі – страх. Страх – 
це нестача віри, довіри благому Небесному Отцю. Довіри Його доброті та 
Його обіцянці, що все обернеться на добро тим, хто любить Бога й вірить 
Йому.

Як Мати, Богородиця спонукає й закликає нас наважитися пуститися в 
авантюру молитви, через яку ми прийдемо до Бога. Там, де присутній Бог, 
немає страху ні щодо сьогодення, ні щодо майбутнього. Усе знаходиться в 
Його руці: і наше життя, і наші дні, які Господь нам дарував. Йому відомі кожен 
наш крок і наше серце, і з нами нічого не може статися, тому що Він тримає у 
Своїй руці весь усесвіт: і наше минуле, і сьогодення, і майбутнє.

Молитва:
Пресвята Діво Маріє, Ти пройшла нашими шляхами,

прожила життя, подібне до нашого. Ти випробувала все,
що ми переживаємо самі: пізнала страждання й біль, страхи, 

які не залишали Тебе з моменту Благовіщення в Назареті; 
боялася за Своє Дитя Ісуса, пережила переслідування й 

материнський біль через смерть Сина – і залишилася Матір’ю 
віри та надії. Випроси цього й нам, особливо тим, хто 
переживає муки страху та болю через різні життєві 

обставини. Ми бажаємо дарувати Тобі свої серця й руки, щоб 
Ти могла вести нас до переживання досвіду Божої любові й 

усемогутності, які все направляють та обертають на добро. 
Амінь. 5

Роздуми для  молитовних  груп



Цариця Миру приходить із Царства, яке не 
з цього світу. Вона бачить із перспективи Неба 
вже виграну боротьбу добра над злом. Любляча 

присутність Небесної Матері заспокоює й відганяє 
страх. Про це свідчать мільйони паломників, 

розсіяних по всьому світу, які стали Її апостолами.
Тереза Ґажійова

Віддайте все
 в руки Всевишнього

Вона вірить нам, що, незважаючи на все, що відбувається, ми не втратимо надії й 
будемо такими, якими Вона хоче нас бачити, – свідомі свого покликання та подібні до 
матері. Їй потрібні ми, апостоли любові, надії, миру.

Вона хоче, щоб ми сказали «ТАК» Божій волі, як Вона це зробила під час 
Благовіщення. І через наше покірне віддання себе в руки Всевишнього сходить 
спасіння на світ. У Її словах «майбутнє – Боже» звучить відлуння обіцянки Ісуса, що 
ворота пекла не здолають Церкви. Вона промовила: «Запам’ятайте, бо кажу вам: 
любов переможе. Знаю, що багато з вас утрачають надію, бо навколо себе бачать 
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страждання, біль, ревнощі, заздрість... Але Я ваша мати. Я в Царстві, але й тут, із вами. 
Мій Син Мене знову посилає, щоб вам допомогла. Тому не втрачайте надії, але 
слідуйте за Мною, бо перемога Мого Серця є в імені Божому».

Вона постійно каже нам не забувати, що єдиним засобом і зброєю має бути любов 
за будь-яких обставин. Прислухаймося до Її Материнських порад: «Нехай вашим 
єдиним засобом завжди буде любов. Любов’ю обернете на добро все, що сатана хоче 
знищити й присвоїти. Лише так ви будете цілковито Моїми, а Я зможу вам 
допомогти».

Сьогодні вас закликаю до смиренної, діти Мої, до смиренної побожності. Ваші 
серця мають бути праведними. Ваші хрести нехай будуть засобом у боротьбі проти 
гріха сьогодення. Вашою зброєю нехай буде терпеливість і безмежна любов, любов, 
яка вміє чекати, яка вас зробить здатними розпізнати Божі знаки, щоб ваше життя 
смиренною любов'ю показало правду всім тим, які її шукають у темряві брехні. Діти 
Мої, апостоли Мої, допоможіть Мені відкрити шляхи Моєму Синові. 

«Нехай ваші страждання з’єднаються в Його стражданні й переможе любов, тому 
що Він, Який є любов’ю, Сам Себе віддав із любові, щоб урятувати кожного з вас. 
Моя любов є сильнішою від зла, дітоньки, тому наблизьтеся до Бога, щоб ви відчули 
Мою радість у Бозі».

Цариця Миру попереджає нас, що сатана хоче війни, немиру й навіює страх  перед 
майбутнім. Вона не залишає нас у безвиході. Вона повторює нам, що молитвою та 
постом і війни можна стримати. Війна і мир починаються в серці людини.

Через наше віддання у руки Всевишнього приходить мир, бо Його воля – це спокій 
наших сердець. Навіть у найскладніші хвилини свого життя, у ніч у Гетсиманії Ісус 
показав нам приклад Своєю відданою молитвою: «Отче, коли Ти хочеш, віддали від 
Мене цю чашу, тільки хай не Моя, а Твоя буде воля!»

Тож вправляймося щодня в дрібних неприємностях, незручностях, часом навіть 
абсурдних ситуаціях, щоб усе віддавати й із покорою вкладати в руки Всевишнього. 
Це шлях до душевного спокою. Мир у світі починається з миру наших сердець.

У великій Божій любові сьогодні приходжу до вас, щоб повести вас шляхом 
смирення та лагідності. Перша зупинка на цьому шляху, дорогі діти є сповідь. 
Відкиньте свою гордість і клякніть перед Моїм Сином. Зрозумійте, діти Мої, що не 
маєте нічого і не можете нічого. Єдине, що є ваше і що ви посідаєте є гріх. Очистіться 
і прийміть лагідність і смирення. Мій Син міг перемогти силою, але вибрав 
лагідність, смирення і любов. Наслідуйте Мого Сина.

Молитва:
Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що ти посилаєш Марію 

на землю, щоб заспокоїти нас, коли Вона каже нам: 
«Не бійтеся, майбутнє – Боже». Мамо, через Твоє серце віддаємо 
своє життя, свої сім’ї та цей світ у руки Всевишнього. Допоможи 
нам бути Твоїми ревними апостолами любові. Зодягни нас своєю 

смиренністю й зроби більше схожими на Тебе, щоб усе було 
здійснено так, як Отець бажає зробити в цей час через Тебе. Амінь.

Світло Марії   Квітень 2021



Послання на тему...
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Цариця
  миру

"Я навчу вас любові,
любові, яка стирає всі гріхи
й робить вас досконалими,

любові, яка вам дає мир Мого Сина
тепер і навіки. Мир із вами й у вас,

тому що Я - Цариця миру".
02.03.2010

"Я прийшла сюди як Цариця миру
й хочу вас збагатити Своїм

Материнським миром.
Дорогі діти, Я люблю вас

і хочу всіх вас привести до миру,
який дає лише Бог

і збагачує кожне серце". 25.07.1990

"Я – ваша Цариця миру
і ваша Мати. Бажаю вас вести

дорогою миру, яка приходить
лише від Бога". 25.04.2009

"Діти, я прийшла сюди як Цариця миру
і стільки разів вас закликала
молитися за мир, але, діти,

ваші серця є немирними". 25.12.2016
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Наша наступна молитовна
зустріч відбудеться
в суботу, 03.04.2021 р.
Цього місяця
будемо молитися
за всіх, котрі
через життєві обставини,
переживають страх
та страждання.

Перша субота в місяці



Свою совість можна випробувати різними способами. Але 
будь-який іспит сумління складається з питань щодо 
ставлення до Бога, до самого себе, до ближнього й до всього 
створеного. Спробуймо випробувати своє сумління через 
вдячність, тобто саме вдячність стане основою для наших 
питань, відповідей, молитов і роздумів.

Для того, щоб краще зрозуміти, спочатку розберімося, що 
таке вдячність.
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Iспит сумління 

через вдячність

о. Славко Барбарич,OFM



11

Подяка – це спосіб вираження віри. Хто дякує Богові, той дійсно визнає Його 
своїм Господом і Творцем, приймає Його у своєму житті. Бути вдячним – 
значить із радістю приймати дарунки, які дає Господь, і використовувати їх 
згідно з Його волею.

Дякувати – значить вірити серцем. А вірити серцем – означає бути 
безперервно з’єднаним із Богом, у всьому Його бачити, помічати Його дію, 
співпрацювати з Ним.

Подяка не означає лише сказати Богові «дякую», але співпрацювати з Ним. 
Це і є справжній зміст виголосу в молитві «Отче наш»: «Нехай буде воля 
Твоя!» Тема подяки відразу ж ставить нас перед Богом, перед самим собою, 
перед іншою людиною, перед усією природою й творінням та чекає від нас 
відповіді.

Невдячність включає в себе невизнання Бога, неприйняття дарів, відмову 
співпрацювати з Ним та оточенням, унаслідок чого ми починаємо зловживати 
отриманими дарами й талантами.

Насіння квітки висловлює свою подяку через свій зріст, цвітіння, 
прикрашаючи собою світ. Якби все насіння відмовилося бути слухняним і 
перестало рости, то в нас би більше не було ні квітів, ні плодів, ні можливості 
жити далі.

Найглибшу вдячність людина висловлює тоді, коли дозволяє Богові діяти в 
ній, коли прославляє Господа в міру свого розвитку й дозрівання як 
особистості. У той же час найбільша невдячність проявляється тоді, коли 
людина відмовляється від співпраці з Богом, залишаючись на півдорозі свого 
зростання.

Ті, хто слухає меджуґорські послання, щоразу в кінці послання чують слова 
подяки: «Дякую вам, що відповіли на Мій заклик».

Крім подяки, яку Богородиця висловлює наприкінці кожного послання, є 
слова, які особливим чином закликають нас до вдячності:

"Дорогі діти! Сьогодні вас закликаю, щоб ви дякували Богові за всі дари, які ви 
відкрили впродовж свого життя. І за найменший дар, який ви відчули. Я дякую вам і 
хочу, щоб усі відчули радість дарів і щоб Бог був усім для кожного з вас. А тоді, 
дітоньки, ви зможете неустанно зростати на дорозі святості. Дякую вам, що 
відповіли на Мій заклик". 25 вересня 1989 р.

Світло Марії   Квітень 2021



Дорогі друзі! 25 березня, на свято Благовіщення Господнього, ми 
урочисто закінчили 33-денну підготовку до посвяти Ісусу Христу через 
руки Марії. У цій молитві взяло участь близько 3200 людей із дев'яти 
різних країн (Білорусі, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Росії, 
Словаччини, України та Чехії).

Наступна 33-денна підготовка до посвяти Ісусові розпочнеться 21 
квітня 2021 року, а закінчиться 24 травня 2021 р., на свято Пресвятої 
Діви Марії, Матері Церкви. Дякуємо Господу за всі  чуда й  благодаті, 
даровані нам через заступництво Богородиці.

Хочемо поділитися з Вами деякими свідченнями людей, що здійснили 
цю посвяту.

12

Віддати усе 
в Маріїні руки

Свідоцтво
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Після підготовки до посвяти свідчу про те, що з миром у серці я 
прийняла дуже важливе рішення щодо проблеми, яка не розв’язувалась 
уже дуже багато років у нашій родині. Ми розвіяли страх, який нас 
охоплював перед майбутнім. Від цього рішення залежать долі багатьох і 
дуже дорогих мені людей. Я все віддала у ЇЇ СВЯТІ РУКИ.

Зоряна, Україна

Під час реколекцій мене особливо торкнулися послання Богородиці, 
читала їх і "вчилася". Дуже запали в серце слова: "Молитвою й постом 
можна зупинити війни". Це мені видалося сильним: така маленька жертва - 
і така велика справа! Надихнувшись, почала щосереди постити на хлібі та 
воді й закінчувати день Святою Месою. Сподіваюся, що з допомогою 
Богородиці буду продовжувати постити щотижня й після закінчення 
Великого посту. Дякую Богові за ці реколекції! Спасибі Господу за 
об'явлення Богородиці в Меджуґор'ї!

Маіріта, Латвія

 Коли почала молитися підготовку до посвяти, то в голові постійно 
кружляла думка: Боже, ну чому я так мучусь від недуги, чому я? Через 
деякий час почала розуміти, що якби не хвороба, я б не зрозуміла, що 
стільки часу жила без молитви, церкви й покаяння. Щоразу я сильно 
плакала під час молитви, пригадуючи стільки гріхів, і кожного разу йшла 
до сповіді. Це ті вчинки, про які давно забула й навіть не розуміла, що це 
образа Бога. Справді брав сором і щирий жаль. Я вперше не нарікала, а 
просто сказала: дякую, Боже, за цю недугу, і нехай буде воля Твоя. Я 
вперше в житті подякувала за дар життя й багато речей, яких я не 
розуміла.

Дякую Богові та Марії за всі ласки.
Зоряна, Україна

 
Я вже декілька разів практикувала ці духовні вправи, але щоразу щось 

відкриваю нове. Цього разу я раптом почала помічати маленькі знаки, які 
дає мені Бог, і це наповнило мене надзвичайною радістю. Особливо 
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радісно було усвідомлювати, наскільки велика любов Бога, Який посилає 
нам Богородицю, аби з допомогою Її Материнської любові привести всіх 
нас на Небо! Цікаво, що до цього я якраз роздумувала про те, що не 
втілюю в життя заклик Євангелія завжди радіти.

Ольга, Росія

 
До цієї посвяти себе Ісусові Богородиця привела мене через сторінку 

www.mir.com.hr, коли Господь дав мені сили та серйозний намір з нового 
року розпочинати й закінчувати день годиною молитви Розарію за мир у 
всьому світі. Мені було як тоді, так і зараз дуже радісно бути з'єднаною з 
Меджуґор'єм, радісно, що наше співробітництво,цей невидимий духовний 
зв'язок будуть продовжуватися. Велике всім дякую!   

Інесе, Латвія

 
Дякую Матері Божій та Ісусові за те, що мене знайшов. Матінка 

тримала мене за руку й не залишала. Молилися з чоловіком і діточками. 
Подруг навернувся, ми щодня ходимо до Причастя. Молімся за наших 
чоловіків і дітей, бо в них є Господь.

Оля, Україна

Дякую за можливість узяти участь у цих прекрасних реколекціях разом 
із Богородицею та Її дітьми! Ця посвята себе Ісусові Христу через 
Богородицю дуже зміцнює й дає впевненість, що Господь про все подбає. 
Під час реколекцій два місяці тому відійшов у Вічність мій батько. Ми з 
мамою посвятили його Ісусові Христу та Богородиці ще до його смерті. 
Усе, що посвячується Богові й Богородиці, отримує гарантію Вічності. 
Бажаю всім особливо благодатного й духовно наповненого часу в 
очікуванні Пасхи Христової! Об'єднуймося в молитві.  

Інесе, Латвія



Розпочинаємо 21 квітня,
а завершуємо 24 травня

на свято Пресвятої Діви Марії, 
Матері Церкви.

Запрошуйте своїх друзів,
знайомих!

Більше інформації
знайдете на сайті: 

www.svitlomariji.com.ua
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Оголошення

Посвята

себе Ісусу

через

Марію







Оголошення

Перша неділя

після Великодня –

Неділя Божого Милосердя

Запрошуємо вас підготуватися до цього свята молитвою 
дев’ятниці до Божого Милосердя. Сам Ісус побажав, щоб підготовкою 
до цього свята була дев’ятниця – молитва вервиці Божого Милосердя 
протягом 9 днів, починаючи з Страсної п'ятниці, 02 квітня 2021. 
Кожного дня будемо приводити до Ісуса іншу групу душ, молячись 
вервицю до Божого Милосердя. Ісус сказав до с. Фаустини Ковальської: 
«Через цю дев’ятницю Я уділю душам багато милості» (Дн.796).

 Текст дев’ятниці знайдете за посиланням:
https://svitlomariji.com.ua/novini/devyatnyczya-do-bozhogo-myloserdya-

rozpochynayemo-2-kvitnya-2021-r-v-velyku-pyatnyczyu/
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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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