Серпень 2021

СВIТЛО
МАРІЇ

Приносити Ісуса – світло Марії

"Свідчіть,
дітоньки,
вашими
життями
радість,
що ви Мої..."
(більше на стор. 3)

Часопис молитовних груп СМ

Читайте у цьому номері:
Послання Богородиці, Цариці миру

3

Роздуми для молитовних груп

4-7

Послання на тему: "Свідчіть про радість"

8

Перша субота в місяці

9

Славко Барбарич "Дякую Тобі за творіння"

10 - 13

Свідчення «Маріє, Царице миру,
Ти моя Любов і втіха"

14 - 15

Оголошення

16 - 17

СВІТЛО
МАРІЇ
ІНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА
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спільнотою «Світло Марії». Виходить
напередодні першої суботи місяця.
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ПЕРША СУБОТА МІСЯЦЯ - день, коли ми
духовно єднаємося: молимося Розарій,
роздумуємо над Словом Божим, беремо
участь у Святій Месі, поклоняємося
Пресвятим Дарам, роздумуємо над темами,
порушеними в газеті «Світло Марії».
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.

“Дорогі діти! Закликаю вас
бути молитвою за всіх тих,
які не моляться. Свідчіть,
дітоньки, вашими
життями радість, що ви
Мої, а Бог почує ваші
молитви й дасть вам мир у
цьому неспокійному світі,
де панує гордість та егоїзм.
Дітоньки, будьте щедрими
й любов'ю Моєї любові, щоб
погани відчули, що ви Мої
та звернулися до Мого
Непорочного Серця. Дякую
вам, що відповіли на Мій
заклик”.
Послання Богородиці,
Цариці миру,
25 липня 2021 року

Послання Цариці миру ●
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У посланні минулого
місяця, яке припало на
сорокову річницю об’явл ень Пресвятої Діви
Марії в Меджуґор’ї, Вона
сказала нам, чому радіє Її
Серце. Богородиця радіє
кожному серцю,
відкритому дл я Її
Непорочного Серця й
закликів, які Вона дає
нам всі ці роки. Матір
радіє благу Своєї дитини, бажаючи їй найкращого. Богородиц я не
тільки називає нас Своїми д і т ь ми . Як н аш а
справжня духовна
Матір, Вона бажає
найкращого для нас –
навернення нашого
серця, воно приведе нас до
зустрічі з Богом і життя
в Ньому.

о. Любо Куртович, OFM

Бути мо
І в липневому посланні ми бачимо, як Богородиця
невпинно показує нам правильний шлях, що веде до
життя. Він тісний і вузький. Мало хто обирає його.
Цей шлях знаходять ті, у кого відкриті серця і вуха, –
хто слухає й приймає на заклик нашої Небесної
Матері. Вона закликає нас до молитви. Але шлях
молитви важкий і вимогливий. Папа Франциск на
Загальній аудієнції 12 травня сказав: «Коли ми
молимося про яку-небудь благодать, ми повинні бути
готові до битви в молитві. Буває, що ми молимося про
необхідну нам благодать, але просимо про неї якось
мляво, не борючись. Про важливі речі так не
моляться». Євангеліє говорить, що Ісус умів радіти
духом у молитві, Він молився: «Я прославляю тебе,
Отче, Господи неба й землі...» (Лк. 10:21). Але Ісус
молився й під час Гетсиманської агонії, просячи
Отця: «Нехай мине ця чаша мене» (Мт. 26:39) –
«А піт Його став, мов каплі крови» (Лк. 22:44).
Молитва – це не формула, не магічна дія, молитва –
це щирі відносини з Богом. Ісус мав досвід вислуханої
молитви Його Отцем. Однак Небесний Отець не
позбавив Сина від гіркої чаші ганебної смерті на
хресті. Незважаючи на це, Ісус просить: «Отче, хай
не Моя, а Твоя буде воля!»
У нас теж є досвід молитви, яка, як нам здається,
залишилася непочутою, принаймні ми бачимо, що
Бог не відповів на нашу молитву так, як ми очікували.
Молитва – це не підпорядкування волі Бога нашій
волі, але навпаки. Бог завжди залишається Богом
Усемогутнім, Усевідаючим і Незбагненним, Який
відкрив Себе людям як їхній Милосердний Отець. І
тому, якщо Бог не відповідає на нашу молитву, то Він,
безсумнівно, готує для нас щось прекрасніше та
важливіше в порівнянні з тим, про що ми мріяли й
просили. «Чи ж то життя людини на землі не служба?
Чи ж не як дні поденника, дні його?», – каже Іов.
Молитва – це своєрідна битва. Це насамперед битва з
нашою волею, яка протистоїть волі Бога та Його
порядкові. Молитва – це підготовка нашої волі до
того, щоб прийняти волю Божу як свою. Наша вільна
воля протистоїть усьому вічному, духовному та
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олитвою
божественному, але наше серце й душа жадають Бога.
Тому ми повинні бути стійкими й постійними, повинні
не давати сумнівам та спокусам зломити нашу віру. Усі
вчителі молитви вчать і говорять нам про те, що
молитися – дуже нелегка справа, але це єдиний спосіб
зустріти Господа, а Богородиця як Матір наполегливо
бажає вести нас до Господа.
Святий Антоній, абат, теж проходив через суворі
випробування, у яких дізнався, наскільки важкою може
бути молитва. Святий Афанасій, пустельник, описує
один із найгірших моментів, що сталися з ним, коли
йому було близько 35-ти років, – цей вік для багатьох
стає часом кризи. Святий Антоній зіткнувся з
випробуванням, але встояв, і коли нарешті в його серце
повернувся мир, він звернувся до Господа мало не з
докором: «Господи, де Ти був? Чому Ти відразу не
прийшов, щоб покласти край моїм стражданням? »
Ісус же відповів: «Антонію, Я був поруч, але чекав, щоб
побачити, як борешся ти». Нерідко молитва стає
битвою. Св. Миколай Грип каже: «Бог знає, як надати
молитві лад, немов ви готуєтеся до танцю – і одночасно
до битви». Так веде нас Діва Марія тим шляхом, яким
пройшла Вона Сама, навіть якщо він здається нам
тісним і вузьким! Адже ми знаємо: цей шлях веде до
повноти життя, яке дарує Господь.
Молитва: Пресвята Діво Маріє, Ти берегла всі
слова та події, пережиті разом з Ісусом, у Своєму
Серці й постійно роздумувала над ними. Навчи нас
бути постійними на шляху молитви та віри. Ти не
все розуміла, але вірила, і саме тому Ти блаженна: Ти
вірила до кінця, до хреста і смерті Твого Сина. На
Голгофі Ти знову сказала «Так» Небесному Отцеві,
дивлячись на Свого Сина й страждаючи разом із
Ним. Там, біля підніжжя хреста, Ти стала і нашої
Матір’ю, коли прийняла улюбленого учня з рук Ісуса,
а з ним – і кожного з нас. Молися разом із нами й за
нас, аби ми залишалися Божими в цьому світі та
своїм життям свідчили про Нього – Бога, Який є
Любов, Бога, Який знову й знову дарує Себе кожній
людині, що бажає прийняти Його та відродитися
Його силою до нового життя в Христі. Амінь.
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Mарія закликає нас:

«Будьте молитвою й
любов'ю моєї любові.
Свідчіть, що ви – Мої».

Це заклик бути подібними на маму. Як коли
хтось каже: «Ти чиста
мама!»
Вона не хоче від нас
неможливого. І сьогодні
існують люди, яких ми
зустрічаємо – і з них
випромінюється надзвичайна Божа присутність, молитва та
любов. Так говорили про
святого Франциска
Ассізького, про Матір
Терезу, про Івана-Павла
II, просто про святих.
Молитися й любити
любов'ю Марії означає
перемагати Її способом
– тихо, стри мано й
водночас надійно.

Тереза Ґажійова

Будьте лю
Як Вона обіцяла нам в одному посланні:
«Діти мої, молитвою й любов'ю переможете
навіть над тим, що вам здається по-людськи
неможливим».
Перемогти Маріїним способом життя,
поставою великодушного серця, – це не
романтика. Це наше рішення й відповідальна
праця над серцем, намагання перебувати в
теперішньому моменті тут і тепер із любов'ю.
Яке моє серце, такими будуть і люди навколо
мене. Марія ділиться з нами: «Я свій біль ховала
любов'ю, але ви, діти мої, маєте багато питань. Не
розумієте болю. Не розумієте, що через Божу
любов маєте прийняти біль і зносити його. Його
досвідчить кожна людська істота меншою чи
більшою мірою. Але з миром у душі й у стані
ласки існує надія».
В одному фільмі про святого Папу ІванаПавла ІІ описана така подія з його життя. «Під
час нацизму я опинився поряд із надзвичайною
людиною. Ми були в затемненій кімнаті, життя
● Роздуми для молитовних груп

юбов'ю Моєї любові
висіло на волосині. Ця людина не була філософом, а звичайним кравцем – він
сказав мені, що ми переможемо любов'ю, а не зброєю. Нацизму неможливо
перемогти, нацисти зникнуть. Бо зло пожирає себе, але якщо любов не переможе,
зло повернеться під іншим іменем. Тому виявляйте любов до життя, виявляйте
любов, даруйте любов. Ми переможемо любов'ю, а не зброєю».
Зло самознищенне, воно мине. Якщо любов не переможе, зло повернеться в
іншій формі під іншим іменем.
Візіонери описують Діву Марію як неймовірно красиву, Вона ніколи не
обговорює, не осуджує, не змушує, а лише любить. Вона любить своїм ставленням,
поведінкою, словами, жестами, поглядом. Серед немиру, різних труднощів,
страждань і розколів Вона знову й знову показує нам шлях, як бути схожими на
Неї. Вона дає нам засоби для цього – молитва, щоденне читання Євангелія, піст,
Євхаристія, часта свята сповідь. Вона довіряє нам місію – свідченням нашого
життя наближувати інших до перемоги Її Непорочного Серця.
Молитва:
Маріє, дякуємо Тобі за довіру, коли закликаєш нас: «Свідчіть, що ви Мої».
Ми хочемо бути подібними до Тебе. Учини нас молитвою й любов'ю Твоєї
любові, ми не зможемо цього зробити без Твоєї допомоги. Віддаємо Тобі поган,
тих, які поставили на перше місце щось інше, ніж Ісуса. У Тобі, Маріє, ми
хочемо бути молитвою за всіх тих, які не моляться. Амінь.
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● Послання на тему...

Н аша наступна
молитовна зустріч
відбудеться
в суботу, 07.08.2021 р.
Цього місяця будемо
молитися за постійність
у вірі і молитві.

Перша субота в місяці ●
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І

"
вийде паросток із
пня Єссея, і вітка
виросте з його коріння.
Дух Господній спочине на
ньому, дух мудрости й
р о з ум у, д у х р а д и і
кріпости, дух знання й
страху Господнього. Він
дихатиме страхом
Господнім; він судитиме
не як око бачить, і не як
вухо чує присуд видав ат и м е . Ві н б уде п о
справедливості судити
вбогих, по правді
оголошувати присуд для
бідних у країні. Гнобителя вдарить палицею
— своїм словом, безбожного погубить духом
своїх уст. Справедливість буде поясом у
нього на крижах, а
правда підпереже його
боки. Вовк буде жити
вкупі з ягнятком, леопард біля козеняти леж ат и м е ; т е л ят к о й
левеня будуть пастися
разом, і поганяти їх буде
мала дитина. Корова й
ведмедиця будуть пастися вкупі, маленькі їхні
лежатимуть разочком, а
лев, як віл, солому буде
їсти. Немовля гратиметься коло нори
гадюки, а малятко
встромить руку в зміїну
нору. На всій моїй святій
горі зла не чинитимуть,
ні шкоди, бо земля так
буде повна знання Господа, як води покривають
море". Іс. 11:1-9

Молитва:
Небесний Отче! Ти сотворив землю й усе,
що на ній живе, і довірив її людям. Ти хотів,
щоб людина володіла нею, працювала на ній і
насолоджувалася її плодами, які походять від
Тебе.
Сьогодні я повинен зізнатися Тобі у своєму
гріху, бо зловживав Твоїми творіннями та
законами, які Ти встановив для них. Часто
щось створене ставало залежністю для мене.
Ти переставав бути Господом для мене, а я
ставав рабом створеного. Стільки разів
найважливішим було щось мати, чимось
володіти, користуватися, але не служити Тобі.
Через це рабство я входив у конфлікт із Твоєї
волею та з людьми, що оточують мене. Я
заздрив тим, хто мав більше або знав більше.
Матеріальні блага полонили мене, і я забував
про Тебе. Я забував, що це Ти є найбільшим
благом. Прости мені!
Сьогодні перед тим, як сповідатися, я
зізнаюся в цьому й вибираю Тебе як єдиного
мого Бога. Я відрікаюся від усілякого
матеріального рабства, через яке народжувалися суперечки, конфлікти, ненависть,
заздрість або ревнощі. Ти мій Бог – ніхто і
ніщо більше. Нехай моє рішення буде
остаточним і незмінним!
Усе, що Ти довірив мені, я часто використовував, думаючи тільки про себе. Я не
помічав тих, хто потребує, а дивився на тих,
хто мав більше від мене. Я заздрив їм. Ти хотів,
щоб я радів тому, що маю, і вмів ділитися цим з
іншими. Прости мені, адже я так не чинив!
Світло Марії
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Прости мені, бо я був засліплений своїм майном і нічого не помічав.
Я помічав лише те, чого мені не вистачало, чого в мене не було, і суєта
заповнювала моє життя. З цього моменту я хочу бути лише хорошим
господарем речей і творінь, які Ти довіряєш мені.
Дай мені благодаті вміти захоплюватися тим, як Ти чудесним
провидінням передбачаєш усе, що мені потрібно. Прости мені, що я не
помічав цього!
Отче, я повинен ще де в чому зізнатися. Я зловживав створіннями й
дарами природи. Я руйнував своє здоров'я переїданням, надмірним
споживанням їжі та пиття. Не було Твоєю волею, щоб я так жив, бо Ти
знав, що це погибель для мене.
(Тут хай особливо випробують свою совість ті, хто страждає
переїданням або надмірним питтям якихось напоїв, хто вживав
наркотики або інші небезпечні речовини, що руйнують людину,
перешкоджають розвитку істинної любові та негативно впливають на
інших...)
Отче, Ти зробив так, що земля приносить нам різноманітні плоди, а
ми все це обернули проти самих себе, проти всього людства. Ти
створив залізо, щоб ми ним користувалися з добрими намірами, а ми
створили з нього зброю, якою вбиваємо одне одного. Від імені всього
людства я прошу тебе зараз про прощення. Ми завдавали болю всьому
живому, шкодили самим собі й життю на Землі. Прости нам за всі
війни, зціли всі наші рани!
Допоможи нам з любов'ю та відповідальністю служити всьому
створеному Тобою й таким чином повернути первісний порядок,
якого Ти хотів, щоб царював у природі, а також між людиною і
природою.
Прости нам за те, що ми вбивали одне одного й ставили під загрозу
життя всього живого.
Прости за те, що природа так сильно страждає через наше
зневажливе ставлення до неї. Зроби мене здатним це виправити!
І допоможи всім нам більше не чинити зла Твоїм сотворінням, як
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цього нас учить святий Павло. Отче, я випробував свою совість щодо
Тебе, щодо самого себе, щодо ближніх і щодо всього створеного. Я
приходжу до Тебе, усвідомлюючи довіру, яку Ти виявив мені. Я визнаю,
що розчарував і не виправдав її. Я надіюсь лише на Твоє милосердя на
Твою милосердну любов. Молю Тебе, не засуджуй мене, як безплідну
смоковницю.
Зішли на мене благодать, щоб від цього моменту я завжди все робив із
Тобою.
Я щиро каюся за кожен переступ Твого
Закону. Я вводив в оману себе та інших людей.
Я забував про Тебе й зловживав Твоїми
дарами. Доторкнися до мого серця силою
Святого Духа, щоб глибоко в мені змінилися
всі переконання та думки, що походять від
злого!
От че, пі д час спові д і обнови мене,
преобрази мене, зціли мене, щоб я міг
прославляти Твою любов, милосердя й
прощення.
Маріє, нова Єво та Мати, Ти вчиш мене
розуміти волю Отця й кличеш мене до сповіді. о. Славко Барбарич, OFM
(1946 - 2000)
Будь поряд зі мною! Випроси для мене
благодаті, о Діво Маріє, щоб від цього
Із книги "Віддай мені
своє зранене серце.
м о м е н т у, н е з а л е ж н о в і д с и т у а ц і й і
Сповідь:
для чого і як?"
можливостей, я просто й смиренно говорив:
«Ось я, Господи. Я готовий виконувати Твою
волю!» Богородице, навчи мене більше не
чинити опору Божій волі, але приймати та
виконувати її за будь-яких обставин. Незважаючи на те, чи буде це легко,
чи важко... Допоможи мені завжди бути на боці добра й перемагати зло в
собі й у всьому світі! Ти Своїм послухом і прийняттям Ісуса перемогла
зло й стала Співвідкупителькою. Допоможи мені, Маріє, щоб я своїм
життям приєднався до прославляння Небесного Отця по всій Землі!
Мати живих, будь зі мною! Амінь!
Світло Марії

Серпень 2021
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Маріє, Царице Миру,
Ти моя Любов і втіха
Слава Ісусу і Марії!
Мене звати Сімона, мені 29 років,
я родом зі Словаччини. З січня цього
року я живу в Меджуґор’ї в спільноті
«Світло Марії». Я виростала в
християнській родині, де практикували традиційну віру. У мене є
брат і дві сестри.
Я народилася з вадою зору й бачила
тільки частково, тому вчилася в школі
для сліпих і слабозорих дітей. Інших
варіантів на той час не було. Ця школа
була далеко від мого дому, тому я вже
від семи років жила в інтернаті. Тільки
пізніше зрозуміла, що місце, де
знаходилася моя школа, було особли-
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вим чином пов’язане з Богородицею.
Я відчувала присутність Діви Марії
так близько, що здавалося, ніби Вона
мене вдочерила. В інтернаті я була без
батьків, і Божа Матір вела й виховувала мене. Вона часто підтримувала
й утішала мене, коли я сумувала за
родиною. Вона вчила мене ходити
щонеділі до церкви.
У середній школі я вчилася разом зі
здоровими дітьми й швидко почала
помічати відмінності між нами. У
старших класах я часто чула про Меджуґор’є. Щось сильно спонукало
мене теж поїхати туди. Я збирала
гроші на паломництво, відкладаючи зі

● Свідоцтво

стипендії, і мені це вдалося. У Меджуґор’ї я відчула глибокий мир,
близькість Богородиці та Її любов.
Коли я вступила до університету на
факультет іноземних мов, я помітила,
що для того, щоб зробити певні речі,
мені потрібно більше часу, ніж іншим.
Спочатку мене це турбувало, але
потім Ісус і Марія почали вчити мене:
важливим є те, що вони про це
думають. Я зрозуміла, що вони мною
задоволені. Тоді і я стала дивитися на
все по-іншому. Саме в цей період
почала помічати, що Діва Марія
привела мене до Ісуса й почала
формувати мої стосунки з Ним.
Одного разу влітку я відчула, що
мені потрібно знову поїхати до
Меджуґор’я й залишитися там довше.
Я написала листа в спільноту «Світло
Марії» і приїхала на досвід. У спільноті живуть за посланнями Богородиці, і
все, що робиться, робиться в Її
намірах. Спільнота дає молодим
людям можливість глибше увійти в
школу Богородиці й водночас шукати
своє покликання.
Мені подобалося жити разом із
молодими людьми з інших країн,
пізнавати одне одного, спілкуватися,
разом молитися, служити, пізнавати
Ісуса. Я полюбила дорогу, якою
Богородиця веде нас через Свої
послання. Через місяць я повернулася
додому й намагалася жити так, як
навчилася в спільноті.
В одному зі Своїх послань Богородиця каже: «Дорогі діти, Я запрошую
вас полюбити Пресвяті Дари». Це
сталося й зі мною. Я закохалася в Ісуса
в Євхаристії й більше не могла
існу вати без Нього. Я їздила в
найближчі великі міста, де була

А дорація Пресвятих Дарів, і не
шкодувала для цього своїх сил.
Під час літніх канікул я приїжджала
до Меджуґор’я щороку й залишалася
на місяць. У 2016 році я закінчила
факультет письмового та усного
перекладу з англійської та російської
мов. Закінчивши навчання, вирішила
служити Господу знанням цих мов.
Потім Господь піддав мене суворому випробуванню: я повністю
втратила зір й більше нічого не
бачила. Господь дозволив мені пройти
через духовну боротьбу, страх, занепокоєння, духовну темряву. Я з усіх
сил намагалася пробачити Богові й
собі за недовіру до Нього. Саме тоді я
усвідомила, що моя віра була дуже
слабкою. Того, що я пережила до
цього моменту, було недостатньо для
міцної віри. Але якби Він не допустив
його, я б ніколи не пізнала Ісуса як
свого єдиного Бога, що дарує мир,
радість і сенс мого життя.
Сім’я та друзі пройшли це випробування разом зі мною, але я знала, що
ніхто з них не може дати мені віри,
тільки Він, мій Господь. Божа Матір
спонукала мене читати Слово Боже,
як Вона говорить нам про це у Своїх
посланнях. Я не все розуміла, іноді це
здавалося мені нудним, і я не бачила в
цьому сенсу. Але в мене не було
іншого вибору в такому великому
випробуванні. Я просто читала й
читала, і пройшло багато часу, перш
ніж Слово Боже начало торкатися
мого серця та промовляти до нього...
Продовження на нашому сайті:
www.svitlomariji.com.ua

Світло Марії
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● Оголошення

33-ДЕННА ПІДГОТОВКА
до посвяти себе Ісусу
через руки Марії
Дорогі друзі,
15 серпня 2021 р.,
в Урочистість Успіння
Діви Марії,
ми урочисто закінчуємо
33-денну підготовку
до посвячення Ісусові через
Богородицю.
Дякуємо Господу за всі чуда й
благодаті, даровані нам через
заступництво Богородиці.
Детальніше на сайті:

www.svitlomariji.com.ua
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● Оголошення

Безперервна
молитва вервиці
й піст за мир
Розпочалися 1 жовтня 2014 року.
З Божою допомогою та завдяки
багатьом, хто відгукнувся, вони
продовжуються до сьогодні.
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.
Приєднуйтесь до нас і Ви!
www.mir.com.hr/ua

Світло Марії
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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.
СВIТЛО

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
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.

Бог винагородить!

