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“Дорогі діти! Сьогодні вас закликаю свідчити 

вашу віру у кольорах весни. Нехай це буде віра 

надії та відваги. Дітоньки, нехай ваша віра не 

похитнеться ні в якій ситуації, ані у цей час 

випробування. Ідіть відважно з воскреслим 

Христом до неба, яке є вашою ціллю. Я вас 

супроводжую на цьому шляху святості й усіх 

вас вкладаю у Своє Непорочне Серце. Дякую вам, 

що відповіли на Мій заклик”.

Послання Богородиці, Цариці миру,

25 квітня 2021 року



Нехай не похитнеться
ваша віра

У посланні минулого місяця Богородиця говорила: хто 
молиться, не боїться майбутнього й не втрачає надії. Молитва є 
поживою нашої віри, долає будь-який страх у серці та почуття 
тривоги за майбутнє. У цьому посланні Вона закликає нас бути 
мужніми, щоб наша віра не похитнулася в ті часи випробувань, 
які ми переживаємо. Віру треба плекати, берегти та працювати, 
щоб вона ставала глибшою. Якщо цього не робити, віру можна 
втратити. Віра – живі відносини з живим Богом. Однак нам, щоб 
існувати, потрібні також і віра, і довіра на рівні відносин з 
іншими людьми.
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о. Любо Куртович, OFM



Якщо поглянути на віру на рівні людських стосунків, ми побачимо, що життя без 
неї не можна уявити. Дитина вірить батькам, що ті її люблять і бажають добра – і 
тому може рости у впевненості та довірі. Учні в школі вірять викладачам – і тому 
можуть розвиватися в знанні. Пацієнт вірить лікарю, що той призначив йому 
потрібні ліки, із вірою в це їх приймає – і тому може вилікуватися. І так можна 
перерахувати всі відносини між людьми, засновані на вірі й довірі.

Якщо в серці людини виникає сумнів, воно робиться нездатним вірити, а потім і 
жити. Багато є такого, чого ми не знаємо, не можемо перевірити, але спираємося на 
віру й так з упевненістю йдемо життям. Бути віруючим означає довіряти силі життя, 
непереможній попри всі перешкоди й недоброзичливців, які протидіють людині, 
щоб погубити. Віра – основна сила людини. Віра – довіра життю, довіра людям, 
довіра доброті Бога. Цю довіру не виходить ні довести, ні створити ніяким 
науковим шляхом. Жодна наука не дасть мені впевненості, що завтра я буду живий, 
що ніхто на мене не нападе, що я не захворію ...

Віра – упевненість у непевності. Це впевненість духу, але невпевненість розуму. 
Це впевненість серця, але невпевненість науки. Найважче страждання там, де ми не 
можемо вірити.

Якщо дитина пережила недовіру до батьків, їхню жорстокість і ненависть, 
постійну суворість без ніжності, у ній розвивається свого роду «антена» не віри, а 
недовіри. Коли в людині підірвана довіра до інших, вона не може перебувати серед 
них вільно, тому що не вірить їм, тому що відчуває себе серед них невпевнено, 
неспокійно, недобре й самотньо.

Віра – здатність, віра – здоров’я, віра – динамічність, із якої людина черпає силу. 
Тому Ісус говорить: «Усе можливо тому, хто вірує». Ісус також говорить: «Тебе 
спасла віра твоя. Іди в мирі». Він постійно нагадує переляканим апостолам і тим, хто 
його оточує: «Не бійся! Тільки віруй».

Діва Марія, яку ми звемо Матір’ю віри, для нас – натхнення, приклад, підтримка 
на шляху віри, тому що Вона вірила й тоді, коли не вірив ніхто. Особливо під 
хрестом, коли весь світ накрила темрява, поки Її Син умирав на хресті, Вона вірила, 
що Бог усе зверне на добро.

Нехай Діва Марія, Яка сама зростала у вірі, ідучи цією долиною сліз, заступається 
за нас і супроводжує нас на нашому шляху віри.

Молитва: Діво Маріє, Матір наша, Ти пішла провідати свою родичку святу 
Єлизавету, щоб допомогти їй у вагітності. Єлизавета потребувала Твоєї 
допомоги, але, мабуть, і Тобі потрібно було почути з її вуст і серця слова, із 
якими Вона до Тебе звернулася: «Щаслива та, що повірила, бо здійсниться 
сказане їй від Господа». Ти, Маріє, сама зростала і йшла вперед на шляху віри – і 
тому стала заступницею та захисницею нам на шляхах випробувань, темряви 
й страждань, якими йдуть Твої діти. Не залишай нас, Діво вірна, заступнице 
наша, розрадо скорботних і помічнице християн. Особливо довіряємо Тобі тих, 
хто знаходиться у важких випробуваннях віри, хто думає, що виходу немає, 
хто втратив надію. Будь їм світлом на шляху до зустрічі з Воскреслим, єдиним, 
хто може все зробити новим у наших життях і сім’ях. Амінь.
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Роздуми для  молитовних  груп
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Тереза Ґажійова

Роздуми про весну та нове життя ведуть нас до воскресіння та 
до Марії. Вона закликає нас: «Ідіть відважно з воскреслим Христом 
до неба, яке є вашою ціллю. Нехай ваша віра не похитнеться ні в якій 
ситуації, ані в цей час випробування».

Після смерті Ісуса апостоли були піддані радикальному 
випробуванню. Вони ховались у страху, у паніці, і «їхній світ 
розвалився», поки він не з'явився їм як Воскреслий. Це те, що Марія 
хоче нам повторити: «Не бійтеся, Воскреслий тут!» Любов має 
останнє слово.

Супроводжую вас
 на шляху святості



Він зустрічає нас у молитві так само, як тоді з учнями на вечері, коли каже нам: 
«Я вас супроводжую на цьому шляху святості й усіх вас вкладаю у Своє 
Непорочне Серце». Це відбувається завдяки молитві Розарію в травні місяці, 
який тільки-но починається. Вона проведе нас через долину сліз, у якій зараз 
знаходиться світ. Вона сказала: «Розарій, дітоньки, є особливо дорогий Мені. 
Через Розарій відкрийте Мені своє серце – і Я зможу вам допомогти». «Моліться, 
щоб ви могли стати Апостолами Божого Світла в цьому часі тьми та безнадії. Це є 
час вашого випробування. З Розарієм в руці й любов’ю в серці ідіть зі Мною».

«Якщо хочете – прийміть Розарій. Уже сам Розарій може творити чудеса у світі 
та у ваших життях». «Кожен день моліться вервицю, той вінець квітів, який Мене 
як Матір напряму пов’язує з вашими болями, стражданнями, бажаннями та 
надіями. Даруйте мені троянди, які я настільки люблю». «Розарій, дітоньки, є 
особливо дорогий Мені. Через Розарій відкрийте Мені своє серце – і Я зможу вам 
допомогти. Коли ви втомлені та хворі, і не бачите сенсу вашого життя, візьміть 
вервицю й моліться; моліться, аж доки молитва не стане для вас радісною 
зустріччю з вашим Спасителем» .

Від самого початку Своїх об’явлень у Меджуґор’ї Вона каже нам: «Моліться 
разом Розарій у сім’ях, диявол найбільше нападає на сім’ї та молодь. Якщо ви будете 
щодня молитися Розарій, Я буду охороняти вас».

Сестра Луція з Фатіми сказала про Розарій: «З тих пір відколи Діва Марія 
надала таку велику силу молитві Розарію, то вже немає жодної матеріальної чи 
духовної, жодної національної чи міжнародної проблеми, якої неможливо 
розв’язати за допомогою Розарію та наших жертв».

І з Меджуґор’я, як і з Фатіми, лунає Її обіцянка: «Вкінці Моє Непорочне Серце 
переможе». Ми стільки разів чули: «Я розпочав нове життя в Меджуґор’ї». Де 
прагнемо жити за посланням Марії, там ми стаємо Меджуґор’єм й навколо нас 
починається весна та нове життя.

Святий Людовік Марія Гріньйон де Монтфорт сказав, що за один місяць, 
проведений із Марією, можна досягти більшого прогресу, ніж за кілька років без 
Неї. З Марією на землі почалося нове життя. Нехай це станеться з нами – 
у наступному місяці травні, у місяці оновлення та чудес на заступництво Марії.

Молитва: Дякуємо тобі, Маріє, що Ти запросила нас до Своїх планів миру. 
Сказала: «Не можу без вас. Ви потрібні Мені. З вами хочу будувати новий 
світ миру».  Ми віддаємось Тобі, Мамо, за новий початок та оновлення, яке 
чекає нас із Тобою. Дякуємо, що вкладаєш нас у Своє Непорочне Серце, щоб 
зміцнити нас у вірі. Ось ми, використовуй нас такими, якими ми є, нехай 
станеться все так, як Ти бажаєш. З Тобою просимо за Твої наміри, плани миру 
та перемогу Твого Серця. Амінь.

7

Світло Марії   Травень 2021



Послання на тему...
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СВІДЧЕННЯ
ВІРИ

"Те, чого Мій Син чекає від вас, –
щира, міцна та глибока віра,

а тоді кожен спосіб, яким її виявляєте,
є правильний". 02.12.2018

"Я з вами й безперестанку
заступаюся перед Богом за всіх вас,

щоб ваша віра завжди була живою й радісною
та в любові Божій". 25.09.2011

"Міцна віра дасть вам радість
і веселість на землі й у кінці –

зустріч із моїм Сином". 02.07.2015

"І сьогодні прошу Святого Духа,
щоб наповнив ваші серця міцною вірою.
Молитва й віра наповнить ваше серце

любов’ю та радістю, і ви будете знаком
для тих, хто далеко від Бога". 25.09.2015
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Наша наступна молитовна
зустріч відбудеться
в суботу, 01.05.2021 р.

Цього місяця
будемо молитися
за всіх, хто знаходиться
у важких життєвих
випробуваннях.

Перша субота в місяці



«І нехай панує в серцях ваших мир Христовий, до якого ви були 
покликані, в одному тілі, та й будьте вдячні. Слово Христове нехай у 
вас перебуває щедро: навчайтесь у всякій мудрості й напоумлюйте 
одні одних, співаючи Богові з подякою від свого серця псалми, гимни 
та духовні пісні. І все, що б ви тільки говорили й робили, — все чиніть 
в ім’я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через нього». Кол. 3:15-17
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Подяка о. Славко Барбарич,
OFM

огові

Молитва: Господи, Творче мій, я визнаю, що Ти мій Бог. Я вибираю Тебе своїм 
Господом. Дякую Тобі, що Ти є й за те, що Ти створив мене. Прославляю Тебе й 
дякую Тобі, що Ти покликав мене до життя з глибокого небуття. Дякую Тобі, що 
тепер я можу прийти до Тебе, як блудний син повернувся до свого батька! Дякую 
Тобі, що Ти радієш разом зі мною й що Твоє Батьківське Серце повне милосердя 
та прощення!

 Отче, зараз я дуже хочу стати перед Тобою, хочу бути з Тобою. Я знаю, що 
Ти хочеш бути зі мною. І наскільки Твоє серце було засмучене, що я пішов від Тебе 
й залишився з усіма труднощами життя сам на сам, без Тебе, настільки дороге 
Твоєму серцю те, що я повертаюся до Тебе з подякою.

Б
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Ось я, Отче! Пошли мені Свого Святого Духа, щоб Він учив мене, як зустрітися 
з Тобою! Нехай Твій Дух освятить мене, щоб зустріч із Тобою була вічною 
радістю, бо Ти мене відновляєш і зціляєш. А я буду прославляти Твоє милосердя та 
визнавати Твою вірність!

Отче, я шкодую, що не завжди в моєму житті Ти був найголовнішим, не посідав 
у ньому першого місця.

Я був неправий, допускаючи, що cтворіння, які є лише творінням, володіли 
моїми почуттями й думками. Таким чином я образив Тебе, як дитя, яке ображає й 
засмучує своїх батьків, коли забуває про них, довіряючи іншим людям і речам, 
вважаючи, що в них знайде порятунок та мир.

Я шкодую, що хотів бути Тобою і сам вирішував, що є зло, а що добро. Я шкодую, 
що часто діяв на власний розсуд і був упевнений, що знаю краще, ніж Ти, унаслідок 
чого вводив у глибоку оману себе та інших людей. Я так багато часу чинив опір 
Твоїй Святій Волі.

Сьогодні я шкодую, що мною так часто оволодівав страх і недовіра до Тебе. Я 
мучив та обманював сам себе, геть забуваючи, що мені не потрібно ні про що 
непокоїтись, бо Ти Сам вирішуєш усі труднощі та береш на себе всі турботи тих, 
хто у своєму житті шукає насамперед Царства Твого і його істини. Я каюсь у своїй 
поведінці щодо Тебе. Я втратив свою гідність, якою Ти наділив мене під час 
Хрещення.

Ти дав мені можливість зустрічати Тебе під час молитви, Святої Меси, сповіді, 
причастя, а я ігнорував усе це й відмовлявся від Твоєї допомоги.

Дякую Тобі, що Ти створив мене вільним. І прости мені всі ті рази, коли я 
добровільно йшов проти Твоєї Святої Волі, бо Твоєю Волею є моє щастя й щастя 
інших людей.

Цією сповіддю, Отче мій, я бажаю цілковито віддати себе Тобі. Віддаю Тобі 
своє зранене й зруйноване гріхами серце, яке не сповнене добротою, любов’ю, 
миром та радістю. Прошу Тебе, прости мені й віднови мене під час цієї сповіді.

Прошу Тебе, наповни милосердною любов’ю священника, який в ім’я Твоє 
направляє моє життя на Твій істинний шлях. Господи, допоможи йому завжди 
бути відданим і вірним Тобі! Нехай його серце належить тільки Тобі! Дай йому 
сили відректися від інших богів заради Тебе. Звільни його від усякого 
поневолення! Будь для нього всім і будь у всьому, щоб він як вірний Твій слуга зміг 
учити й надихати мене. Відкрий його серце і вуха, щоб він правильно зрозумів 
мене та вів шляхом Істини.

Прости мені, що я не любив Тебе в усіх людях і в усіх творіннях як свого Бога й 
Господа.

Господи, молю Тебе про всіх тих, хто пізнав Тебе й став Твоїм дитям. Нехай 
Твоє Батьківське Серце зрадіє їхньому поверненню до Тебе.

Прошу Тебе й про тих, хто ніколи не чув про Тебе.

Світло Марії  Травень 2021
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Прошу Тебе й за батьків, які ніколи не вчили свого дитяти ставити Тебе на 
перше місце у своєму житті. Прости їх і появися їм, як Господь і Спаситель усіх 
людей.

Подивися й на тих, хто свідомо бореться проти Тебе. Вони теж Твої діти. 
Прошу від імені всіх, хто Тебе не визнає, сповідати наше безбожництво. І прошу 
Тебе відкритися всім нам у Своїй любові, щоб ми всі разом прийняли її та служили 
Тобі так, як служила Тобі Богородиця і як служив Тобі Твій Син, Ісус.

«Величає душа моя Господа
і дух мій радіє в Бозі, Спасі моїм,
бо він зглянувся на покору слугині своєї; 
ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди.
Велике бо вчинив мені Всемогутній,
і святе його ім’я.
Милосердя його з роду в рід на тих, 
які страхаються його.
Він виявив потугу рамени свого, 
розвіяв гордих у задумах їхніх сердець.
Скинув могутніх з престолів, 
підняв угору смиренних;
наситив благами голодних, 
багатих же відіслав з порожніми руками.
Він пригорнув Ізраїля, слугу свого,
 згадавши своє милосердя,
як обіцяв був батькам нашим — 
Авраамові  і його потомству повіки». Лк. 1:46-55

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

(Залишаємося деякий час у тиші, роблячи іспит сумління, розмірковуючи, як 
можемо виправити своє ставлення до Бога й продовжувати правильно рости!)

«Дорогі діти! І сьогодні закликаю вас до молитви. Я завжди закликаю вас, а ви 
ще далеко. Тому від сьогодні вирішіть із серйозністю присвятити час Богові. Я з 
вами й хочу навчити вас молитися серцем. У молитві серцем ви зустрінете Бога. 
Тому, дітоньки, моліться, моліться, моліться! Дякую вам, що відповіли на Мій 
заклик». 25 жовтня 1989 р.



Богородиця – 

Свідоцтво

Мати Моя



Слава Ісусу і Марії! 
Насамперед слід зазначити, що це не класична молитовна група, а безліч 

людей, пов’язаних загальним бажанням спробувати конкретно сприяти 
перемозі серця Богородиці, молячись за Її наміри. На початку спільної молитви 
на Подбрдо з практичних міркувань було запущено WhatsApp, а потім група у 
Facebook, яка просто називалась «Богородиця – Мати Моя».

Ми переконані, що ця молитовна спільнота є плодом материнського 
заступництва нашої Небесної Матері та Цариці Миру. Під час дев’ятниці до 39-
ї річниці об’явлень народилася ідея, що було б непогано підготуватися до 
ювілейного 40-річчя щоденною молитвою Розарію на Горі явлінь. Таким 
чином, дев’ятниця була перетворена як 365-денний щоденник, який розпочався 
26 червня 2020 року і, як очікується, триватиме до 40-ї річниці об’явлень 
Богородиці, тобто до 25 червня 2021 року.

За натхненним прикладом покійного о. Славка Барбарича, щоденна 
молитва ЗА НАМІРИ БОГОРОДИЦІ розпочинається о 5:00 ранку та включає 
Гімн Святому Духові; Радісні та Скорботні Таємниці Розарію (перед кожною 
таємницею читаємо одне з послань Богородиці) при тому, що перед 5-ю 
Скорботною Таємницею залишаємось на декілька хвилин на колінах, молячись 
у тиші, за всіх, хто страждає; біля статуї Богородиці на Подбрдо, знову 
навколішки, молимося Вірую і сім разів Отче наш, Радуйся Маріє і Слава Отцю 
+ молитва посвяти Непорочному Серця Марії і Пресвятого Серця Ісуса + 
Ангел Господній, потім співаємо частину Меджугорського гімну й зачитуємо 
останнє послання Богородиці; спускаючись до Голубого хреста, молимося 
Славні Таємниці Розарію; і біля Голубого хреста, знову стаючи на коліна, 
молимося Радуйся, Царице та кілька прохальних молитов про заступництво 
Богородиці + Лоретанська літанія.

У рамках цієї молитовної ініціативи з самого початку ми вирушаємо в 
паломництво (пішки): щосуботи о 8:30 у м. Шурманці (церква з іконою 
Милосердного Ісуса та мощами св. Івана Павла ІІ та св. Фаустини Ковальської); 
щовівторка о 14:00 на Гумац (святилище св. Антонія Падуанського); 
щоп’ятниці о 17:00 у Студенце (Святилище Пресвятого Серця Ісуса); і 
щосереди о 17:00 перед Хрестом молимося Розарій за загиблих ветеранів у 
Чітлуці (чоловіки моляться Розарій, стоячи на колінах). Усі молитви спрямовані 
за НАМІРИ БОГОРОДИЦІ.

Однак основою всього цього є щоденна Євхаристія, яка не була упущена 
навіть у часи повного Lockdown, а поштовхом стали слова Ісуса: «Хто шукає, 
знаходить;  хто стукає, тому відчиняють » (Мт. 7: 8).

Молитовна група «Богородиця – Мати Моя»
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до посвяти себе Ісусу через Марію

Дорогі друзі,

24 травня 2021 року,
у свято Пресвятої Діви 

Марії, Матері Церкви ми 
урочисто закінчуємо
33-денну підготовку
до посвячення Ісусові

через Богородицю.

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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33 - ДЕННА ПІДГОТОВКА

Оголошення



Меджуґор’є
2. ОНЛАЙН КОНГРЕС

З нагоди 40-річниці меджуґорських подій 29-30 травня 
2021 року пройде Другий онлайн конгрес «За їхніми 
плодами пізнаєте їх (Мт. 7:16)» про плоди Меджуґор’є 
в іспаномовних країнах за участі 22 країн.

Запрошуємо всіх охочих доєднатися до спільної радості 
й молитви! Приєднатись до прямої трансляції та 
отримати більш детальну інформацію ви зможете 
на наших сторінках: 

Запрошуємо Вас об’єднатися в молитві й 
пості на знак подяки Небесному Отцеві за 
40 років об’явлень Богородиці.

Розпочинаємо піст та молитву 8 травня 
і завершуємо 24 червня 2021 р.

Більше інфомації на: 

Подяка Господу
за 40 років благодаті

www.medjugorje40.com
17
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Оголошення

Перша неділя

після Великодня –

Неділя Божого Милосердя

Запрошуємо всіх, які святкують Воскресіння Христове 
за юліанським календарем, долучитися до спільної молитви 
Дев’ятниці, яку завершимо в Неділю 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, 30 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 на сайті: svitlomariji.com.ua



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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