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“Дорогі діти! Дивлюсь на вас 

і закликаю: поверніться до 

Бога, бо Він є любов і Мене з 

любові послав до вас, щоб 

вела вас шляхом 

навернення. Залиште гріх і 

зло та рішіться на 

святість - і радість 

запанує, і ви будете Моїми 

простягнутими руками в 

цьому загубленому світі. 

Бажаю, щоб ви були 

молитвою й надією для 

тих, хто не пізнав Бога 

любові. Дякую вам, що 

відповіли на Мій заклик”.            

Послання Богородиці,

Цариці миру,

25 травня 2021 року



 попередньому квітнево-
му посланні Богородиця 
з а к л и к а л а  н а с  в і р и т и 
в Господа, особливо зараз, 
у часи випробувань, яких усі 
ми є свідками. Вона обіцяла 
нам заступництво, обіцяла, 
що завжди буде поруч із 
нами на шляху до святості. 
Через Своє земне життя, 
сповнене випробувань, Божа 
Мати пронесла тверду віру, 
ставши Матір’ю віри й 
надії. Вона сама пройшла 
тими ж дорогами, що й ми, і 
знає найправильніший шлях 
до Неба. 

У травневому посланні 
у словах Богородиці чується 
ехо Божих слів, якими Він 
через пророка звертався до 
Свого вибраного народу, 
люблячи Його вічною лю-
бов’ю. Божий народ – це ти, 
я, ми, кожен із нас. І сьогодні 
Б ог  н а с  з а к л и к а є  ч е р е з 
Матір Свого Сина Ісуса. 
Слово Бога – вічне, непро-
минальне, позаяк наповнене 
Його диханням і Духом. 

У

о. Любо Куртович, OFM

Поверніться

до Бога

     �●  Роздуми для молитовних груп                   

Діва Марія подарувала Слову Бога Серце й тіло. 
У Її материнському лоні Слово Бога воплотилося й 
назавжди оселилося серед нас. Згадаймо, що Бог 
говорив вибраному народові тоді – те саме, що Він 
говорить і нам зараз:  

„Вернітесь, о сини Ізраїля, до того, проти кого ви 
так дуже збунтувалися!“ (Іс 31:6) „Вернітеся, 
о відступницькі діти, Я вилікую ваші відступства! 
Ось ми прийшли до Тебе, бо Ти єси Господь, Бог 
наш“ (Єр. 3,22). 

"Я посилав до вас раз по раз, невтомно всіх рабів 
моїх, пророків, і говорив: Зверніте бо кожен зі 
своєї лихої дороги та направте ваші вчинки; не 
ходіте за іншими богами, щоб їм служити, то й 
житимете на землі, яку Я дав був вам і батькам 
вашим. Та ви не нахиляли вуха й не слухали Мене“  
(Єр. 35, 15).

„Роздеріть серце ваше, а не одежу вашу, і 
поверніться до Господа, Бога вашого, бо Він 
благий і  милосердний, довготерпеливий і 
многомилостивий, – і уболіває над нещастям“ 
(Йоіл 2, 13). Бог є Любов; і коли Він закликає, 
застережує, докоряє Своєму народові, усе це Він 
чинить із любові. Це підтверджує й Богородиця, 
наша Небесна Мати, Яка всім Серцем бажає, аби 
ми навернулися й відчули Божу любов. Бог усе 
сотворив із любові, бо Він є Любов і Милосердя. З 
любові Він посилає нам Діву Марію, бажаючи, щоб 
ми лишили свої криві шляхи, перестали шукати 
життя там, де його немає.

Ми постійно женемося за тим, що видається нам 
найбільш важливим. Нам здається, що важливо 
мати добру робот у, створити сім’ю, жити 
забезпеченим життям, мати багато грошей. І коли 
ми всього цього досягаємо, то раптом відчуваємо, 
що життя вислизає з рук. І ніякі людські ресурси чи 
матеріальні засоби не здатні його втримати. Люди 



лише смертні істоти й не можуть дати нам відчуття 
безпеки й любові. Сьогодні ми бачимо, на що готові 
п іт и  л юд и,  аби от римат и у ваг у  оточення. 
Привернути до себе увагу – це дуже важливо. 
Принаймні так ми думаємо. Більшість людей бачить 
себе крізь призму того, що вони роблять та як на це 
дивиться оточення, не турбуючись про те, як їх 
бачить Бог.

Богородиця по-материнськи кличе нас за Собою 
на шлях навернення. На ньому ми поглибимо свою 
віру в Бога, Який любить нас такими, якими ми є. 
Будь-яке віддалення від Божої любові є гріхом, який 
веде нас до спустошення та краху. Людина вільна 
сказати "ні" Божій любові. Любов ніколи не 
нав’язується й не примушує – вона може тільки себе 
дарувати. Якщо ми не відкриємося Божій 
любові, наше життя залишиться безплідним. Без 
Божої любові, без глибоких стосунків із Богом ми 
проживаємо порожнє й беззмістовне життя.  

Як Мати, Богородиця хоче, аби ми стали Її 
апостолами. Вона закликає нас до цього. Вона хоче, 
аби ми стали Її простягненими руками. Їй потрібні 
наші руки й серця – з ними Вона зможе до кожного 
серця торкнутися благодаттю, якою Її обдарував та 
наповнив Бог.  

Молитва: Діво Маріє! Ти повна ласки, Ти повна 
Божої любові. Ти пізнала цю любов і носила у 
Своєму Серці, бажаючи обдарувати нею серце 
кожної людини. Прийми нашу молитву за серця 
всіх людей, а особливо за ті, що зранені, закриті, 
повні відчаю та безнадії. 

Ти, як і в Кані Галілейській, краще знаєш і 
бачиш, чого нам не вистачає. Твої материнські 
очі й Серце дуже проникливі, Ти бачиш усі наші 
блуди дорогами, на яких ми шукаємо зміст і мир, 
але не віднаходимо, а тільки спотикаємося. 
Заступися за нас, Мамо, перед Своїм Сином. 
Нехай Він поверне нас із хибних доріг, навіть 
якщо для цього потрібен хрест і негаразди, тому 
що для нас вони будуть задля спасіння.

Приносимо Тобі всіх, хто погруз у тяжких 
гріхах і злі; доручаємо Тобі, Мамо, і тих, хто 
страждає через чужі гріхи. Нам потрібна Твоя 
допомога. Ми все ще ходимо земними шляхами, 
спотикаємося на них; Ти ж нас підведи й поведи 
дорогою навернення та святості. Амінь.
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        ивлюсь на вас", – 
починає Своє послання 
Богородиця. "Для мене 
під час об’явлення най-
кращими є очі Марії, – 
описує нам свій досвід 
зустрічей із Богороди-
цею під час об’явлення 
візіонер Яків. – Коли я 
дивлюся в Її очі, то бачу в 
них стільки любові й 
одночасно відчуваю це у 
своєму серці. Погляд Бо-
городиці говорить сам 
за себе. Як у всіх інших, у 
мене є багато питань, 
які хотів би поставити 
Їй, але коли я стою перед 
Нею, ці питання марні. 
Тоді я багато чого розу-
мію просто тому, що 
дивлюся на Неї. Дивля-
чись в очі Діви Марії, 
я отримую відповіді на 
всі питання, які хотів 
поставити". 

Д

     �●  Роздуми для молитовних груп                      Тереза Ґажійова

Під цим поглядом ми знаходимося усі, усі її діти. 
Візіонери говорять нам: "Ми не є привілейовані, 
коли бачимо Богородицю, Вона є матір’ю всіх нас. 
Вона любить нас однаково, Вона дивиться на усіх 
нас з однаковою любов’ю".

Її любов шукає нашої любові. Вона часто 
говорить нам, що хоче дивитись нашими очима. 
Допомагати іншим нашими руками. Це можливо. 
Ми бачимо це на прикладах тих, хто Її любить. 
Візіонерка Мір’яна розповідає про свою зустріч із 
Папою Римським Іваном-Павлом ІІ: "Я ніколи не 
забуду любові, яку випромінював Святіший 
Отець. Те, що я відчувала поруч із ним, було схоже 
на те, що я відчувала з Богородицею. Дивитись 
йому в очі було однаково, що дивитись Їй в очі".

Близька дружба з Богородицею насправді 
робить нас подібними до нашої матері. Як кажуть, 
скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. 
Марія закликає нас повернутися до Бога, а це 
означає повернення до любові. В одному посланні 
вона тричі повторила зі сльозами на очах: "Бог є 
любов, Бог є любов, Бог є любов".

 Під поглядом 

Марії

«



А в іншому Вона говорить нам: "Моє ім’я любов. Ось чому Я з вами стільки часу, 
бо Мене до вас посилає Велика Любов. Я прошу вас зробити те саме". Марія 
пробуджує нас до життя своєю любов’ю, ми Їй потрібні. Вона доручає нам місію – 
любити, як Вона. Це невтомно нагадує нам, що ми можемо досягти цього, якщо 
житимемо Її основними посланнями: щодня серцем молитися на вервиці, 
роздумувати й жити словом Божим, часто приймати Євхаристію, постити на хлібі 
та воді щосереди та п’ятниці, щомісяця сповідатися.

Сьогодні Вона говорить нам, що ми загубилися. Вибрати любов означає 
завжди бути найденим і знаходитись знову на правильному шляху. Ісус міг 
зробити все силою, але Він обрав шлях любові, – навчає нас Марія. "З цією ж 
добротою й великодушністю ставтеся до душ, які зустрічаєте. Нехай ваша любов 
їх навертає". "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".

Сила любові Марії виявляється через життя мільйонів паломників з усього 
світу, які пройшли через Меджуґор’є та у своїх домах поширюють Її послання 
надії тим, хто ще не пізнав Божої любові. Будьмо і ми всім серцем, такими людьми, 
із вдячністю відповімо на заклик Марії, будьмо такими ж молитвою та любов’ю, як 
і Вона. Ми теж важливі у великому плані, який Бог здійснює через Меджуґор’є. 
Бог хоче навернути весь світ і закликати його до спасіння й до шляху до нього, 
який є початком і кінцем усього буття.

Молитва: Небесний Отче, ми дякуємо Тобі за 40 років, прожитих 
під Твоїм люблячим поглядом за посередництвом Марії. Відкриваємо 
Тобі наші серця, наша Мати, ми дозволяємо Тобі дивитися на нас, 
щоб перемінила нас Своєю любов’ю та вчинила подібними до Тебе. 
Допоможи нам залишити гріх й зосередитись на любові. Нехай Твоя 
обіцянка буде виконана через нас: "Молитвою та вашою любов’ю 
світ стане на кращий шлях, і любов запанує у світі".  Амінь.
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Послання на тему...

8

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

Будьте

"Сьогодні закликаю вас: будьте 
Моїми простягнутими руками в 
цьому світі, що ставить Бога на 
останнє місце". 25.02.2005

"Будьте Моїми простягненими 
руками до кожного створіння, 
щоб воно наблизилися до Бога 
любові". 25.06.2009

"Будьте Моїми простягненими 
руками, руками любові для всіх, 
котрі загубилися, котрі немають 
більше віри й надії". 25.11.2009

"Моліться, щоб ви були Моїми 
простягнутими руками до цього 
світу, який спраглий за Богом та 
миром". 25.12.2011
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 Моїми
 руками



аша наступна
молитовна зустріч

відбудеться
в суботу,

05.06.2021 р.
Цього місяця

будемо молитися
за тих, хто

віддалився
від Бога

і живе у стані
тяжкого гріха.

Н
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Дякую Тобі

- 10 -

 за дар життя!



"й
Молитва: Боже, Творче всього живого, 

дякую Тобі за створення життя. Дякую Тобі 
й прославляю Тебе, що Ти покликав мене з 
небуття до життя! Сьогодні я свідомо 
приймаю дар життя. Ти створив мене в лоні 
моєї матері. Будь благословенний в акті 
створення! Благослови мого батька й мою 
матір. Дякую Тобі за їхню любов, із якою 
вони мене прийняли й ростили. Дякую Тобі за 
те, що Ти захотів, щоб я став подібним до 
Тебе в любові. Дякую Тобі, що Ти хочеш, щоб 
моє життя було сповнене Твоїм життям.

Небесний Отче, я маю Тобі зізнатися, що я 
не завжди ставився з повагою до життя, яке 
Ти дав мені. Я визнаю, що я руйнував його 
тим, що зветься гріхом.

Так часто я дозволяв своїй гордості та 
егоїзму топтати дар любові й заважати 
йому розвиватися. Я сам губив своє життя й 
не приділяти уваги та часу своїй душі, 
духовному життю. Я грішив проти життя, 
плекаючи й піклуючись тільки про своє тіло, 
не думаючи про духовні цінності – любов, 
віру, надію, смирення, терпеливість, вір-
ність.

Я знаю, що тим самим я занедбував дружбу 
з Тобою, не роблячи часом нічого для того, 
щоб розвивати таланти й дари, якими Ти 
наділив мене. Я лінувався, і через це Твоя 
благодать часто залишалася невико-
ристаною. Багато можливостей зростання 
в доброму було упущено. Я залишився 
недозрілим, незрілим. А Ти бажав моєї 
досконалості. Ти хотів пишатися мною, як 
батько пишається своїм сином або дочкою, 
які в усьому стають подібними на своїх 
тата чи маму.

  тож кажу і в Госпо-
ді вас заклинаю, щоб 
в и  б і л ь ш  н е  п о в о -
дились, як поводять-
ся погани, що ходять 
у марноті свого ума, 
бувши запаморочені 
умом, далекі від жит-
тя в Бозі через своє 
неуцтво, що є в них, 
та через зачерстві-
лість свого серця. 
В о н и ,  о ч м а н і в ш и , 
відда ли себе непо-
гамованій розпусті, 
щоб з ненаситністю 
коїти всяку нечисть. 
Та ви не так Христа 
вивчили, як це про 
н ь ог о  ч ул и  й  б ул и 
навчилися у ньому, як 
то воно справді є в 
Іс у сі .  А  са м е :  в а м 
треба позбутися, за 
ваши м попередні м 
ж и т т я м ,  с т а р о ї 
людини, яку розтлі-
вають звабливі при-
с т р а с т і ,  а  в і д н о -
витись духом вашого 
ум а  й  о дя г н у т и с ь 
у нову людину, ство-
рену на подобу Божу, 
у справедливості й 
у святості правди" 
(Еф 4:17-24).

О
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Незбалансована турбота про тіло й душу привели до того, що 
тепер я людина лише наполовину, я став незакінченим Твоїм образом у 
цьому світі. Я не можу бути в повноті свідком Твоєї любові, милосердя, 
прощення, тому що перестав розвиватися. Прости мені!

Я шкодую, що зловживав своєю свободою й можливістю говорити, 
радитися та взаємодіяти з Тобою. Прости мені, що всякі матеріальні 
блага були важливіші й мої слабкості віддаляли мене від Тебе та від 
людей.

Я стільки разів був злий і сердитий. Я не ладнав із людьми, не 
намагався їх зрозуміти. Прости мені, що я зловживав Твоєї добротою, 
унаслідок чого сам себе мучив і знищував. Сьогодні я знову приймаю 
своє життя з вдячністю в серці. Я хочу висловити цю подяку через мій 
послух Твоїй Святій Волі. Через мою безвідповідальність я став як 
безплідна смоковниця, але тепер я приймаю рішення всім серцем жити 
та взаємодіяти з Тобою! Дякую Тобі, що через прощення Ти даєш мені 
новий шанс почати все спочатку й знову зростати.

Дякую Тобі, що в мені звершуються Твої слова: "Благословен твій 
гріх", – адже я можу відчувати Твою любов і милосердя до мене.

Зішли мені Свого Святого Духа. Нехай Він веде мене. Нехай Він 
приведе мене до тієї повноти життя, яку Ти спочатку задумав для 
мене.

(Зараз я в тиші розглядаю конкретно, що стосується мого життя. 
Можливо, я нищив себе пияцтвом, наркотиками, переїданням, 
перевтомою, дисбалансом між доглядом за тілом і духом ... Також я 
запитую себе, чи розлад не увійшов у моє життя через егоїстичне 
статеве життя, яке загрожувало моєму емоційному дозріванню і – 
зловживанням цього дару - я став егоїстом, який думає лише про свої 
задоволення.)

Тепер, після цієї сповіді, Господи, зціли мене повністю й зроби 
здатним жити в гармонії з Тобою та для Тебе. Нехай моє життя 
розвивається на славу Тобі й на користь іншим людям. Я не хочу бути 
незрілим плодом у Твоєму саду. Я не хочу бути безплідною смоков-
ницею. Тим більше я не хочу бути бур’яном серед красивих квітів.

Я хочу бути містом, побудованим на горі. Я хочу бути палаючою 
лампою, яку ставлять на видне піднесене місце, щоб вона світила всім і 
все освітлювала. Я хочу бути гірчичним зерном, яке так розвивається 
й росте, незважаючи на те, що таке маленьке! Я хочу, щоб я прийшов у 
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Твоє Царство зрілим, дорослим соратником. Дякую Тобі, що Ти не 
відкинув мене від лиця Свого й що я маю нову можливість повернутися.

Зціли моє серце від усіх ран, які є наслідком гріхів. Очисти мене від 
усього зла, яке є в мені. Звільни мене від усіх негативних почуттів, щоб 
я міг рости й приносити плоди, які є доказом, що я живу натхненням 
Святого Духа! Нехай ця зустріч із Тобою стане для мене, як нова 
весна: щоб усе знову в мені розквітло й принесло плід! Нехай це буде, як 
весняний дощ для сухої землі, як літнє сонце, для промерзлої землі. Як 
материнський поцілунок витягує з серця 
дитини все найкраще й благородне, пере-
творює його та допомагає розвиватися як 
людині, так і християнину. Господи, схилися 
над хаосом мого життя й силою Святого 
Духа віднови в мені первісний порядок, який я 
втратив, коли згрішив.

Надихни мене на новий шлях із Тобою! 
Допоможи мені зрозуміти, що моє християн-
ське покликання не полягає в тому, щоб не 
грішити, а в тому, щоб ставати святим, 
удосконалюючись у доброті й любові до Тебе 
та до всіх людей. Це те, чого Ти, Отче, чекаєш 
від кожної людини.

Отче, тепер я молюся за священника, якому 
буду сповідатися. Допоможи йому діяти 
згідно з Твоєю волею, щоб його любов, віра, 
надія, радість, мир, смирення, доброта, 
мудрість і сила стали для мене стимулом до 
зречення будь-якого мого саморуйнування, 
щоб я прийняв серцем постійну співпрацю з 
Тобою. Благослови мого сповідника, щоб він 
сумлінно виконував своє покликання бути людиною і священником! 
Наповни його Своїм Духом, щоб він, як хороший виноградар, в ім’я Твоє 
дав мені добру пораду й підібрав правильні слова, які принесуть плід у 
мені та додадуть мені сил рости, стаючи, все більше схожим на Тебе. 
Дай мені силу й мудрість розпізнати, що в мені не так, щоб від цього 
моменту все було на славу Тобі! Амінь.

о. Славко Барбарич, OFM

(1946 - 2000)

Із книги "Віддай мені
своє зранене серце.

Сповідь: для чого і як?"
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   перше я приїхав до 
Мед ж у ґо р'я  у  квітні 
1997 року як паломник із 
групою з Польщі, я був 
священник ом ті льки 
один рік і повним скеп-
тиком щодо Меджуґор'я. 
Нічого особливого тоді 
н е  р о з г л е д і в ,  н і ч о г о 
особливого не сталося. 
Але я побачив людей із 
в і р о ю  н а  о б л и ч ч я х , 
послухом до виконання 
послання Богородиці 
(заклик до посту в середу 
і п'ятницю, до молитви 
св. Розарію, до участі 
у св. Месі), повну церкву 
людей, великі черги на св. 
с п о в і д ь.  А  я  п р о с т о 
с п ов і дав ,  с п ов і дав . . . 
Це було для мене знаком 
того, що тут усе-таки 
щось відбувається.

Післ я цього я став 
приїжджати до Меджу-
ґор'я не рідше як раз на 
рік. Я приїжджаю, тому 
що тут моя мама Марія, 
присутність якої я за-
раз так сильно відчуваю.

У

     �●  Свідоцтво                      

У 1998 році я познайомився зі спільнотою 
"Світло Марії" в особі її засновниці Терези 
Гажіової, яка дуже хотіла приїхати в Україну, щоб 
поширювати послання Меджуґор’я в парафіях. 
Отже, Тереза спочатку приїхала в місто 
Запоріжжя (там я служив уже третій рік) на 
південному сході України, а потім у Донецьк, 
найбільше місто на сході України, де зараз 
точиться війна; також відвідала ще кілька міст. 
Найбільше мене зворушило ставлення Терези до 
людей. Вона говорила з тим же завзяттям і давала 
свідчення як для двох присутніх людей, так і 
перед тисячами. Пам’ятаю, одного разу ми 
відвідували в лікарні одну з моїх парафіянок. У 
кімнаті з нею перебували ще 3 або 4 людини, і 
Тереза говорила з ними про Богородицю з 
Меджуґор’я так, як ніби перед нею стояли 
тисячі. Для мене це був шок.

Після цього свідчення й прикладу Терези в 
мені народилася упевненість у цьому місці. Я 
живу тим, що відбувається тут, у Меджуґор’ї й 
буду жити цим. Бог ставить на моєму шляху так 
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багато людей, які живуть близько 
з Богородицею, і це пере-конує мене, 
що плоди тут хороші.

Зараз я вікарій у парафії, де мій 
настоятель отримав своє покли-
кання до священнослужіння саме в 
Меджуґор’ї. Разом намагаємося 
жити духовністю Меджугор’я та 
збираємося з молитовними групами 
вірян.

Жителі східної України, де я 
спочатку служив, в основному 
невіру ючі ,  можна сказати,  що 
з одного мільйона лише 2000 вірую-
чих усіх конфесій. А потім я заду-
мався: навіщо я тут? У чому сенс 
мого с лу жіння?  І  тепер через 
приклад Терези я знаю, що віра 
потрібна кожній людині, неважливо, 
одна вона або кілька. Я священник, 
і мій обов’язок – бу ти "добрим 

пастирем, який кладе життя власне 
за вівці!" (Цей вірш був девізом мого 
рукоположення на священ-ника), 
пастирем який залишає 99 овець для 
цієї загубленої! ...так що це означає, 
що я теж так повинен!

Після декількох поломництв у 
Меджуґор’є я також зрозумів, що моє 
народження в релігійній сім’ї, у 
віруючій місцевості й країні зовсім 
не є моєю заслугою. Це дар від Госпо-
да. Також як не є провиною тих 
людей, у яких немає віри, що вони 
виросли без релігійного виховання 
та прикладу. Тому моє покликання – 
передавати й зміцнювати їхню віру. 
Це усвідомлення також є плодом 
Меджуґор’я в моєму житті.

            Отець Генріх Яворський 
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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
16

33 - ДЕННА ПІДГОТОВКА

Оголошення

Дорогі друзі, запрошуємо вас до спільної молитви дев'ятниці – подяки 
Господеві за всі ласки, які ми отримали завдяки заступництву Богородиці, Цариці 
миру. Молитися дев'ятницю розпочинаємо разом з парафією Меджуґор'ї 15 червня 
2020 року. Протягом цієї молитвими всі, хто живе у Меджуґор'ї, разом щоденно 
будемо сходити на гору Подбрдо і в такий спосіб молитовно єднатися з вами. 

Дев'ятниця складається з молитви на вервиці.
 
           Молимося в таких наміреннях: 
1 день, 15.06. – молимось за візіонерів; 
2 день, 16.06. – молимось за священиків парафії Меджуґор'є; 
3 день, 17.06. – молимось за вірних парафії Меджуґор'є; 
4 день, 18.06. – молимось за керівництво Церкви; 
5 день, 19.06. – молимось за всіх паломників, які побували у Меджуґор'ї; 
6 день, 20.06. – молимось за всіх паломників, які приїдуть до Меджуґор'я; 
7 день, 21.06. – молимось за здійснення усіх планів, які має Бог за 

посередництвом Меджуґор'я; 
8 день, 22.06. – молимось за всі молитовні спільноти та центри в світі, поєднані з 

Меджуґор'єм; 
9 день, 23.06. – молимось в наміреннях Цариці миру.

     �●  Оголошення                    

Д е в ’ я т н и ц я

ДО 40-Ї РІЧНИЦІ ЯВЛІНЬ БОГОРОДИЦІ У МЕДЖУҐОР’Ї 



Младіфест
ФЕСТИВАЛЬ В МЕДЖУҐОР’Є

пройде з 1 по 6 серпня 2021 року.
Тема: "Що доброго маю чинити?" (Мт 19:16)

Очікуємо вас у Меджуґор'є
або через он-лайн транляцiю з 1 по 6 серпня 2021 року.
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МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ





СВIТЛО
МАРІЇ

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.



Якщо ви бажаєте фінансово підтримати 
діяльність спільноти "Світло Марії", це 
можна зробити переказом на рахунок: 

Назва  отримувача:  SVETLO MÁRIINO,
n. o. Банк: Slovenská sporiteľňa 

(Erste Group bank)
Номер рахунку: 5058517603/0900 

IBAN: Sk5409000000005058517603 
BIC/SWIFT: GIBASKBX

IČO: 45743304 

Бог винагородить!
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.
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