
 

„ДДДДорогі діти! 

Зараз час свідчити. Ви, що перебуваєте у Божій ласці та 
відчули смак Божих дарів, засвідчуйте їх своїми словами і 
життям, щоб вони були для інших радістю і заохоченням до 

віри. Я з вами і постійно заступаюся перед Богом за усіх вас, 
щоб ваша віра завжди була живою і радісною та в Божій 
ласці.  

Дякую вам, що прийняли Мій заклик.“ 
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РОЗВАЖАННЯ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ ГРУП 

Людина за своєю природою є Божим 
створінням. За все, що маємо і за те, що 
існуємо, дякуємо Богові. Ми створені на 
Його образ і подобу. Одного разу на 
запитання людей, які хотіли спіймати 
Його на слові, чи треба платити податок 
кесареві, Ісус відповів, тримаючи в руці 
динарій: „Чий на ньому образ і напис?“ 
Ті відповіли: ´“Кесарів”. І він сказав їм: 
„Віддайте, отже, що кесареве — 
кесареві, а що Боже—Богові.“ (Лк 20, 24 
- 25). В тому контексті і нам випадає  
запитати себе: „Чий на нас образ і 
напис?“ Відповідь наступна: „Божий на 
нас образ і напис.“ І відповідно маємо 
віддати Боже  Богові. Тобто себе самих, 
наші дари, таланти, здібності. Маємо 
повернути все, що якимсь чином 
прийняли від Нього 

Сонце однаково гріє справедливих і 
несправедливих. Божа любов однакова 
до праведних і до грішних. Але одні 
духовно пробуджені до сприйняття 
Божої ласки і дарів, а інші — ні. Саме 
тому багато хто не знає свого Творця і 
Його любові, яка промовляє до нас через 
усе творіння. Усе творіння говорить нам 
про Нього.  

В одній притчі розповідається про 
побожного пустельника, який ішов 
полем, і йому здалося, що трава і квіти, 
на які він наступав, звинувачували його 
у невдячності до Бога. Тому він бив їх 
палицею і наказував: “Мовчіть, мовчіть: 
називаєте мене невдячним; дорікаєте 
мені, що Бог створив вас для мене і що 
я Його не люблю… Я зрозумів вас. 
Мовчіть, мовчіть, не дорікайте більше.” 
Духовне пробудження того пустельника 
сприяло тому, що трава і квіти говорили 
і свідчили про Бога.  

І Пресвята Богородиця у Своєму 
послання закликає нас свідчити про 
Божу любов і Його дари своїми словами 
і життям. Наше свідчення буде 

сильн ішим,  коли наші  слова 
відповідатимуть нашим діям. Свідчити 
може той, хто зазнав, прожив і, так би 
мовити, доторкнувся до Божої любові і 
милосердя. Божа ласка і любов ніколи не 
є нашою власністю або нашими 
заслугами, якими можна хвалитися. 
Божа ласка і любов примножуються 
лише тоді, коли і ми самі готові ділитися 
ними з іншими.  Свідчення про Божу 
любов не може супроводжуватися 
тиском на іншу людину, ми маємо 
приходити до інших вільно, з любов’ю і 
лагідністю, як це робить Бог.   

Діва Марія закликає нас свідчити на 
радість і заохочення іншим людям. 
Зустріч з Богом завжди породжує в 
людині радість і новизну життя. Так і 
наше свідчення має породжувати у 
інших радість і новизну життя, які дає 
нам Господь через Свого Сина, а в цей 
час і через Ісусову і нашу Матір Марію. 
Нам всім треба спонуки, свідчень і 
прикладів з реального життя. Бо Ісус 
Своїм учням перед Вознесінням дав 

ЧАС СВІДЧИТИ 
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... Зустріч з Богом завжди 
породжує в людині радість і 

новизну життя... 



наказ, умову: „Будете моїми свідками 
аж до краю землі“ (Дія 1, 8). Богові і 
сьогодні потрібні свідки. І сьогодні Бог 
запрошує взаємно свідчити про Божу 
ласку і бути носіями правдивої радості. І 
сьогодні ми покликані народжувати Бога 
в людських серцях так, як ми дозволили 
Йому народитися в нас і щодня в нас  
відроджуватися.  

Помолімось: Діво Маріє, до Тебе 
прибігаємо в своїх молитвах; до Тебе, 
Матінко, що пройшла дорогу життя, 
подібну до нашої. Небесний Отець 
покликав Тебе, щоб Ти стала Матір’ю 
Його Сина. Ти рішуче сказала Своє ТАК, 
хоча не відала, що Тебе чекає на цій 
дорозі. Випроси і для нас відваги зробити 
цей крок навіть і тоді, коли не бачимо, 
що нас чекає в далекому майбутньому.  
Матінко, випроси нам відваги зробити 
цей єдиний крок, покладаючись на Боже 
провидіння та довіру до Нього, бо Він все 
повертає на добре тим, які Його 
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люблять.  Дякуємо Тобі, Царице миру, за 
Твоє свідчення Божої любові до нас 
протягом усіх тридцяти років Твоїх 
явлінь. Дякуємо Тобі за кожне слово і 
послання, за кожне серце, яке відкрилося 
на Твої материнські слова. Дякуємо тобі 
за всіх, які свідчили про Твою 
присутність між нами. Дякуємо Тобі за 
всі свідчення інших людей, через які і ми 
більше наблизилися до Бога і зазнали 
Його любові та ласки, що перемінює. 
Дякуємо Тобі за всіх, які ще навернуться 
і пробудяться до нового життя через 
свідчення інших. Амінь.  

Отець Любо Куртовіч 

...І сьогодні Бог запрошує 
взаємно свідчити про Божу 

ласку і бути носіями  
правдивої радості... 

ДОРОГІ  ПРИЯТЕЛІ  ЦАРИЦІ  МИРУ! 
У цю чудову осінню пору збирання 

урожаю наша небесна Матінка кличе нас 
– „Зараз час свідчити. Ви, що перебуваєте 
у Божій ласці та відчули смак Божих 
дарів, засвідчуйте їх своїми словами і 
життям, щоб вони були для інших 
радістю і заохоченням до віри.“ Ми 
покликані дарувати плоди того, що в нас 
засіяне Божою любов’ю. Заклик Марії 
цими днями справді спонукає стати 
місіонером Божої любові — дарувати її 
ближнім; віддавати те, що ми отримали 
задарма. Ісус говорив своїм учням: 
„Даром прийняли, даром давайте“ (Мт 10, 
8). А святий апостол Павло у 2 листі до 
Коринтян повчає нас: „ ...Бог любить 
того, хто дає радо. А Бог спроможний 
обсипати нас усякою благодаттю, щоб ви 
у всьому мали завжди те, що вам 
потрібне, та щоб вам ще й зосталось на 
всяке добре діло, як написано: “Розсипав, 

дав убогим; праведність його перебуває 
вічно.” (2 Koр 9, 7 - 9).  

Місія самопожертви, служіння у 
любові “тримає світ живим”. Дехто 
прагне дарів, особливої харизми, хтось 
хоче бути місіонером в Африці…  Проте 
наша місія дарування Божої любові 
починається тут, де ми перебуваємо — 
вдома, в наших родинах, у праці, в 
школі… Наша любов до ближніх 
проявляється тоді, коли цікавимося 
їхніми справами, життям. Сіймо усмішку, 
доброту, щирі слова. З Божою допомогою 
несімо свій хрест і допомагаймо нести 
його іншим.               

Вчімося дарувати і свідчити, як Марія. 
Розпочинаймо наше щоденне свідчення 
на колінах, тихо, віддаючи себе Господові, 
як Вона. Випрошуймо для себе Маріїної 
покірності, мовчання, щоб навчитися 



говорити і свідчити, як Вона. Часто 
можемо зловити себе на тому, що 
говоримо про любов цілий день, а 
насправді не любимо зовсім… Плодом 
тихої відданості і мовчання Богородиці є 
це служіння — свідчення. Під час 
Бла гов іще ння  Мар і я  пр иймає 
найбільший дар  -  Ісуса. Не біжить до 
сусідів, до Йосифа, щоб розповідати чи 
хвалитися, що з Нею сталося. Вона 
спішить служити, служити в тихій 
радості Свого серця, яке ніжно діє і 
перемінює. Марія у всьому цілком 
поєднана з Ісусом, Вона молиться і 
служить. Такими мали б бути і ми, наші 
молитовні згромадження, родини.  

Першою жовтневою суботою 
розпочинається місяць Діви Марії. „Це 
Мій місяць“, сказала Вона у посланні від 
25 грудня 1984. „Хочу дати його вам. Ви 
лиш моліться, а Бог дасть вам усі ласки, 
яких шукаєте. А Я буду вам в цьому 
допомагати...“ Цього місяця будьмо 
Маріїними місіонерами любові, які через 
Її Непорочне Серце жертвують себе 
цьому світу. Прагнімо бути Її світлом, Її 
Серцем приносімо Ісуса. Пресвята Діва 
говорить нам: “Не забувайте, що ваше 
життя не належить вам, але є даром, 
яким маєте потішати інших і вести їх 
до вічного життя.“ (25 грудня 1992) 

Помолімось: Маріє, дякуємо Тобі за 
оці Твої слова: “Я з вами і постійно 
заступаюся перед Богом за усіх вас, щоб 

ваша віра завжди була живою і радісною 
та в Божій ласці.“ Мати наша, в Твоєму 
Серці хочемо вчитися покори. Нехай до 
нас в молитві промовляє Твоє мовчання, 
ч и с т о т а ,  н іж н і с т ь ,  я к і  н а с 
перемінюють. Віддаємо Тобі себе, Твоїм 
Серцем хочемо приносити Ісуса, 
свідчити про Його любов, служити так, 
як Ти. Амінь.  

 Тереза Гажіова 
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...Прагнімо бути Її 
світлом, Її Серцем 
приносімо Ісуса... 

Наша спільна молитовна зустріч відбудеться  

в суботу, 01. 10. 2011 

Цього місяця будемо молитися за  

ТИХ, ЯКІ НЕ ЗНАЮТЬ БОЖОЇ ЛЮБОВІ 
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  СВІДЧІТЬ СВОЇМ ЖИТТЯМ... 

...І сьогодні Я закликаю вас 
нести Євангеліє  у свої 
родини. Діточки, не 
забувайте читати Святе 
Письмо. Поставте його на 
чільне місце і своїм життям 
свідчіть, що ви вірите і 
живете словом Божим... 
(25 січня 2006) 

...Шукайте благословення і 
мудрості Святого Духа, щоб 
Він вів вас у цей час, і щоб ви 

могли пізнати і жити        
благодаттю нинішнього     

часу. Наверніться, діточки, і 
в тиші свого серця схиліть 

коліна. Поставте Бога в 
центр вашого буття, щоб ви 

могли з радістю свідчити 
про красу, яку Бог 

безперервно являє у вашому 
житті...  

(25 травня 2001) 

...Моліться, щоб Бог у ваших 
серцях був  центром вашого 
життя; діточки, свідчіть 
своїм життям, щоб кожне 
створіння відчуло Божу 
любов. Будьте для кожного 
створіння Моїми 
простягнутими  руками, 
щоб усіх залучити до Бога 
любові... (25 червня 2009) 

...І сьогодні Я закликаю вас 
до молитви. Діточки,         

моліться, поки молитва не 
стане вашою радістю.     

Тільки тоді кожен з вас     
відкриє у своєму серці мир, а 

ваша душа заспокоїться, і ви 
відчуєте потребу свідчити 
про любов, яку ви маєте і в 

своєму серці, і в своєму  
житті. Я з вами і прошу   

Бога за кожного з вас ...  
(25 липня 2003) 

...І сьогодні даю вам Своє     
благословення, благословляю 
всіх вас і закликаю зростати 

на шляху, котрий Бог                
започаткував через Мене       

заради вашого спасіння.          
Діточки, моліться, постіть і 

з радістю свідчіть про вашу    
віру, і нехай ваше серце 
завжди буде наповнене 

молитвою...  
(25 жовтня 2009) 
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Жертва, яка реально оберігає світ, 
це Свята Літургія. Це найбільша 
жертва. Любов реалізує криваву 
жертву першої Великої п’ятниці 
некривавим способом і робить її для 
нас живою. Це любов надихнула 
Христа, щоб Він залишився з нами. 
Його всемогутня Божа любов 
перетворює хліб і вино у Божу 
жертву за спасіння людства. Це 
Христова євхаристійна любов, яка 
дарує себе в літургійній жертві. Це та 
любов, яка в особливий спосіб 
заслуговує на нашу любов у 
відповідь. Приходити з любов’ю і 
приймати Святу Месу,  бути 
вдячними за безперервний акт 
Христової любові, яка себе жертвує. 
Тільки наш прихід з любов’ю може 
увести нас в тайну цієї безмірної 
Божої любові, яка так просто і дуже 
конкретно себе дарує.  

Роль Марії полягає в тому, щоб нас 
навчити, як зустрічати Христа в 
євхаристійній любові. Ми маємо 
випросити собі дару євхаристійної 
любові, і тоді завжди з великою 
радістю будемо приходити, брати 
участь і занурюватися в таємницю 

цієї любові. Діва Марія хоче, щоб ми 
збагнули, що Свята Літургія це акт, в 
якому Ісус завжди вмирає за нас, щоб ми 
жили. Кожен з нас може сказати: Тепер 
Він вмирає за мене, у Його смерті зникає 
моя смертність і для мене відкриваються 
двері життя. Але це неможливо 
висловити словами, і ніякі слова не 
допоможуть, подібно як спраглому не 
допомагає розповідь про свіжу воду. 
Любов це той ключ, яким відкриваються 
таємниці Божої любові, вони проникають 
в серце і душу людини, і тоді вона здатна 
усім своїм буттям відповісти на ту любов. 
І відповідь цілком конкретна: стати 
небесним хлібом через слова, думки і дії 
для усіх, кого зустрічаємо. Вмирати і 
воскресати з ближніми і для ближніх.  

„Це моя заповідь, щоб ви любили один 
одного, як я вас полюбив! Ніхто 
неспроможний любити більше, ніж 
тоді, коли він за своїх друзів своє 
життя віддає. Коли ви робите все, що 
я вам заповідаю, то ви—друзі мої. Не 
ви мене вибрали, а я вас вибрав і 
призначив, щоб ви йшли і плід 
принесли, та щоб тривав ваш 
плід…“ (Ів 15, 12-14. 16a) „Це моє тіло, 
що за вас віддається… Це моя кров, що 
за вас проливається.“ (Лк 22,19.20) 

„„„В ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІВ ШКОЛІ ЛЮБОВІ“““   

Любов - ключ до таємниці 

„Дорогі діти! Я хочу, щоб ви глибоко        
проживали кожну Святу Месу. Багато хто з 
вас відчуває її красу, але є й такі, хто    
приходить на неї неохоче. Я обрала вас,   
любі діти, а Ісус обдаровує вас на Літургії 
Своєю благодаттю. Тому проживайте     
Святу Месу усвідомлено і приходьте на неї з 
радістю.  Дякую, що відповіли на Мій        
заклик.“ (3 квітня 1986) 
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Славко Барбаріч OFM 
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«Як вірити у Того, Кого не чули? А як 
почують без проповідника? І як будуть 
проповідувати, коли не будуть 
послані?» (Рим. 10,14-15). Ніхто, жодна 
особа, жодна спільнота, не може 
проповідувати сама собі Євангеліє. Ніхто 
не може сам себе уповноважити 
проповідувати Євангеліє. Таїнство 
Рукоположення дає «священну владу», яка 
насправді є Христовою владою. 
Здійснення цієї влади має бути співмірне 
із взірцем Христа, Який добровільно 
прийняв «вигляд слуги»..  

Рукоположення є таїнством, завдяки 
якому місія, довірена Христом Своїм 
апостолам, продовжує сповнюватися в 
Церкві до кінця часів; отже, воно є 
таїнством апостольського служіння. Воно 
має три ступені: єпископат, пресвітерат і 
дияконство. Істотний обряд таїнства 
Рукоположення для всіх трьох ступенів 
полягає у покладенні рук єпископом на 
голову висвячуваного, а також в особливій 
посвятній молитві, яка просить у Бога 
вилиття Святого Духа й уділення Його 
дарів, відповідних до служіння, для якого 
висвячується кандидат. Лише охрещений 
чоловік правочинно приймає свячення. 
Господь Ісус вибрав чоловіків, тому 
свячення жінок є неможливим.  Усі 
священнослужителі в Латинській Церкві, 
за винятком постійних дияконів, 
обираються звичайно серед віруючих 
чоловіків, які живуть неодруженими і 
хочуть дотримуватися целібату «задля 
Небесного Царства» (Мт. 19,12). У Східних 
Церквах упродовж віків існує інший 
порядок: тимчасом як єпископи 
обираються лише з неодружених, на 
дияконів і пресвітерів можна висвячувати 
одружених чоловіків. На Сході, як і на 
Заході, той, хто прийняв таїнство 
Рукоположення, вже не може одружитися. 

Як у Хрещенні та Миропомазанні, ця 
участь у функції Христа дається раз і 
назавжди. Таїнство Священства витискає 
також незгладиму духовну печать,  і вона 
не може бути повтореною ані вділятися 
тимчасово. Правочинно висвячена особа, 
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звичайно, з вагомих причин може бути 
звільнена від обов'язків і функцій, 
пов'язаних зі свяченнями, або їй може 
бути заборонено виконувати ці функції. 
Але ця особа не може знову стати 
мирянином у точному значенні слова, 
о с к і л ь к и  п е ч а т ь ,  в и т и с н е н а 
рукоположенням, залишається назавжди. 
Покликання і місія, отримані в день 
свячення, накладають на нього тривалу 
печать. 

Єпископи зі священиками, своїми 
співробітниками, своїм першим завданням 
мають проповідувати Боже Євангеліє всім 
людям згідно з наказом Божим. Єпископ і 
священики освячують Церкву своєю 
молитвою і своєю працею, служінням 
слова і святих таїнств. Вони освячують її 

ТАЇНСТВО РУКОПОЛОЖЕННЯ 

ТАЇНСТВА 
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“Знаю, чиї ми слуги, на 
яке місце поставлені і    

куди послані. Знаю Божу 
велич і людську слабкість, 

але й її силу.“  
(св. Грегор Назіанський) 



ПАЛОМНИКИ З ЛИТВИ У МЕДЖУГОР’Ї 
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своїм прикладом «не як пануючі над 
вибраними, а бувши зразком для 
стада» (1 Пт. 5,3), щоб разом зі стадом, яке 
їм довірене, прийти до вічного життя. 
Через єпископське свячення вділяється 
повнота таїнства Рукоположення . 
Єпископське свячення, разом із завданням 
освячувати, дає завдання навчати і 
керувати.  Справді, через рукоположення і 
слова свячення дається благодать Святого 
Духа і витискається священна печать, так 
що єпископи, визначним і видимим 
способом, займають місце Самого Христа, 
Учителя, Пастиря і Священика, і діють у 
Його особі.  

С в я щ е н и к  я к  с п і в р о б і т н и к 
єпископського чину, висвячений, щоб 
проповідувати Євангелію, звершувати 
літургію, в першу чергу – Євхаристію, з 
якої він черпає силу для служіння та щоб 
бути пастирем для вірних.  

До обов'язків дияконів належить, серед 
іншого, допомагати єпископам і 
священикам п і д  час  в і дпра ви 
Божественних таїнств, насамперед 
Євхаристії, роздавати її, асистувати під час 
відправи та їнства  Подружжя і 
благословити його, звіщати і проповідувати 
Євангеліє, головувати на похоронах і 
віддаватися різним послугам милосердя. 

Оскільки саме Христос діє і здійснює 
спас іння  чере з  рукоположеного 
священослужителя,  недостойність 
останнього не перешкоджає дії Христа.  

Цього місяця дякуймо за священиків і 
молімось за них, щоб у Євхаристії черпали  
силу для служіння, і були гідними 
представниками Ісуса Христа і в любові 
вели нас дорогою правди.  

З Катехизму Католицької Церкви 
уклала Ленка Мархефкова 

Дякуємо паломникам з Литви за їхню 
незвичну жертву і свідчення віри.  

Їхня 2300-кілометрова піша проща 
розпочалася 24.06.2011, в день 30-х 
роковин явлінь Діви Марії у Меджугор’ї. 
Того дня вони почали цю особливу і важку 
прощу з Гори хрестів у Литві. До 
Меджугор’я вони щасливо дісталися у 
неділю 11 вересня, коли на горі Кріжевац 
святкували свято Воздвиження Чесного 
Хреста.  

Відразу після приходу прочани o 8:00 
ранку почали сходження на Кріжевац, 
несучи свій великий дерев’яний хрест. Там 
вони взяли участь у святковій Літургії, яку 
очолив отець Роберт Йоліч. Від імені усіх 
присутніх він подякував їм за цю особливу 
жертву та свідоцтво віри. Впродовж цілої 
дороги вони молилися за мир у світі, 
духовне відновлення Європи та людей, за 
єдність християн, за духовенство, 
монашество і вірних, за родини, дітей і 
молодь та за здійснення планів Богородиці 
в країнах, через які вони проходили—
Литву, Польщу, Словаччину, Угорщину, 
Хорватію, Герцеговину. 

SM 
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Чудового сонячного дня близько 3 
тисяч паломників зібралися у  
відпустовому Богородичному центрі 
Зарваниці. Саме тут 3 вересня 2011 
року відбулася Меджугорська 
молитовна зустріч. Вже протягом трьох 
років в цьому українському селі 
збираються меджугорські молитовні 
групи, пов'язані з молитовною групою 
«Світло Марії» та однойменною газетою. 
Цього разу в зустрічі брали участь і наші 
друзі з Білорусії, Латвії, Литви, Росії, 
Чехії, Словаччини... Ми зустрілись, щоб 
знову віднайти той надихаючий вогонь 
любові, який пломеніє з послань 
Богородиці в Меджугор'ї.   

Приїзд отця Любо Куртовича і 
Терези Гажіової був для всіх присутніх 
справжнім даром Небес! Простими,    
щирими словами, що йшли від серця,  
вони допомогли нам зрозуміти 
важливість явлінь Богородиці та Її місію 
– привести всіх нас до Свого  Сина 
Ісуса. Переконливі свідчення Наталії 
Беляєвої, отця Мирона Петенка, 
отця Леоніда Григоренка, 
Валентини Павсюкової глибоко 
доторкнулися до наших сердець. 
Ці зустрічі виявились важливими 
як для тих, хто вже побував на 
місці явлінь Діви Марії, так і для 
тих, хто ще не зміг  туди 
приїхати. Усе це доповнювала 
чудова музика у виконанні 
різних хорів.  

Н а ш и м  п о д а р у н к о м 
Богородиці стала Вервиця в Її 
наміреннях. Опівдні відбулася 
Свята Літургія, а ввечері ми всі 
знову зібралися біля ніг Ісуса в 
поклонінні Пресвятим Дарам.   

Отець Славко Барбарич 
завжди вчив нас жити і діяти, 
слухаючи своє серце. Ми бачили, 
як сильно люди прагнуть 

насправді жити серцем. На жаль, вплив 
комунізму зачепив і наші серця, і це 
паралізувало віру в Єдиного Бога Отця, а 
одночасно ще і любов та надію.  

Але сльози на очах і руки, які             
перебирали намистинки вервиці, говорили 
про те, що пробудження від цього 
паралічу вже наступило, що ці руки 
тягнуться вгору, до Бога, що ці послання, 
які  дає нам      Богородиця, допоможуть 
всім нам і нашим країнам позбутися від 
зла і лукавих витівок сатани. Сліпоту 
можна вилікувати лише божественним 
засобом, який пропонує нам Марія: 
молитва серцем,  Святе Письмо, піст, 
Сповідь і Свята Літургія.  

Велика подяка Ігорю Прокопишину, 
Наталі Сироті та всім організаторам за 
прекрасну зустріч. Дякуємо усім, хто 
вклав своє серце, любов, час і молитву в 
цей день, подарований Меджугорській 
Богородиці.  

Валентина Павсюкова, Україна  

УКРАЇНА В ОБІЙМАХ ДІВИ МАРІЇ 

 



 

НАМАГАЙМОСЯ ЖИТИ ЗА ПОСЛАННЯМИ  
БОГОРОДИЦІ: 

 

• щодня молитись три вервиці 
• постити в середу і п’ятницю 
• щомісяця сповідатись 
• часто брати участь в Літургії,  

причащатись, адорувати Святі 
Тайни 

• молитись за священиків  
• зустрічатись в молитовних групах 

хоча б раз на тиждень 

Духовно ми єднаємося на 
молитві в першу суботу місяця.  
Якщо можливо, члени групи того дня 

організовують  молитовну зустріч,  
моляться три вервиці, беруть участь у 
літургії, адорують Найсвятіші Тайни, 

читають розважання з часопису. Увесь 
місяць  моляться в наміренні, 

надрукованому в номері. 

Молитовні групи збираються раз на 
тиждень, за домовленістю всіх їхніх членів. 

Ми зустрічаємося в сім'ях або в храмах. 
Зустрічі прості: молитва на Вервиці, 

розважання над Божим словом, Посланнями, 
молитви в наміреннях Богородиці, за потреби 
ближніх, посвячення себе Непорочному Серцю 

Марії 

Якщо бажаєте приєднатись до нас у молитві чи отримувати часопис, напишіть на mail: gospa3@gmail.com  
          Світло Марії  

СвітлоСвітлоСвітло   МАРІЇМАРІЇМАРІЇ   
„Приносити Ісуса - світло Марії - кожному людському серцю“   

ХТО МИ? 
«Світло Марії» - це молитовна 

спільнота, члени якої хочуть йти  
дорогою святості, котрою нас в ці 

часи веде Пресвята Діва Марія. 
Свідченням свого життя вони хочуть 

приносити Ісуса—Світло світу, в світлі 
Євангелія і послань Діви Марії для 

цього світу; обновляти життя віри в 
парафіяльних спільнотах 

ПЕРША СУБОТА МІСЯЦЯ 

МОЛИТОВНІ ГРУПИ СМ 

ЧАСОПИС „СВІТЛО МАРІЇ“ 

За допомогою часопису “Світло Марії” ми 
єднаємося з молитовними групами у східних 
країнах. Разом з нами моляться наші братия і 

сестри в Росії і в Україні, в Литві, Латвії, 
Молдавії і Білорусі, в Казахстані і 

Таджикистані, Румунії, Пакистані, США, 
Індії, Німеччині, Австрії, Словаччині і Чехії. 

Часопис выходить щомісяця з грудня 
2004 року, після 25-го числа кожного 

місяця, коли Богородиця дає Послання. 
Газета розсилається через Інтернет 

російською, словацькою, українською, 
англійською, німецькою, литовською і 

латиською мовами. 

„Дорогі діти! І сьогодні в Моєму серці 
радість. Я хочу подякувати вам за те, що 

ви здійснюєте Мій задум. Кожен з вас 
важливий, тому, дітоньки, моліться і 

радійте разом зі Мною за кожне серце, яке 
навернулося і стало знаряддям миру на 

цій землі. Молитовні групи мають велику 
силу, через них,  діти, Я можу бачити, як 

Святий Дух діє у світі. Дякую, що 
відповіли на Мій заклик!»  (25.6.2004) 
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МММЕДЖУГОРЕДЖУГОРЕДЖУГОР'''ЄЄЄ    

 

Дорогі друзі, хочемо проінформувати вас про 
можливість перегляду в режимі он-лайн 

вечірньої молитовної програми з Меджугор'я. 
Трансляція доступна на сторінці 

www.medjugorje.hr  
(В верхньому меню справа кликніть на “Multimedia”, потім 

“Live streaming Medjugorje”, попередньо необхідно 
зареєструватися (ввести своє ім'я, прізвище, країну і 

адресу електронної пошти). 

Шановні читачі часопису «Світло Марії»! 
Поширення цього видання без виправлень дозволене і 

вітається. При копіюванні окремих частин і їх 
використанні в іншому контексті необхідно отримати 

спеціальний дозвіл в редакції. 

РОСІЯ  
Ольга Князева 

tel.fax: + 7 3472 771 617 
tel.mob: + 7 9174 643 735 

olga_knyazeva@list.ru   
knyazev@anrb.ru 

 

УКРАЇНА 
Дуда Мирослав 

tel. mob: + 380 505 026 414 
posmishka@bk.ru 

 

ЛИТВА 
Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 
mirija3@gmail.com 

 

ЛАТВІЯ 
Marite Jakabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadet@one.lv  

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  
franciska.strode@inbox.lv  

 

МОЛДАВІЯ 
Владимир Надкреницин 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 
Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

НІМЕЦЬКА МОВА 
Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 
 

СЛОВАЧЧИНА 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 
marta@maria.sk 

 

ЧЕХІЯ 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 
 

МЕДЖУГОР'Є 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 
          tel. mob:   + 387 63 682 620 

gospa3@gmail.com 

 

ЛАТИСЬКА: 
www.medjugorje.lv 

 

ЛИТОВСЬКА: 
www.medjugorje.lt 

 

АНГЛІЙСЬКА: 
www.medjugorje.net 

 

НІМЕЦЬКА: 
www.medjugorje.de 

 

СЛОВАЦЬКА: 
www.gospa.sk 

 

ЧЕСЬКА: 
www.medju.com 

 

РОСІЙСЬКА:  
www.medjugorje.ru 

 

УКРАЇНСЬКА: 
www.medjugorje.com.ua 

Відповідно до постанови, виданої папою Урбаном VIII і 
проголошенням II Ватиканського собору, автор заявляє, що не 

має наміру випереджувати офіційного рішення Церкви про 
надприродний характер подій та послань, про які говориться 

на цих сторінках. Це право належить до компетенції і 
авторитету Церкви, якій автор повністю підкоряється. Такі 
слова як "об'явлення, чудеса, послання" та інші подібні вислови 

записані зі слів людей.  

ВЕЧІРНЯ МОЛИТОВНА     
ПРОГРАМА ОН-ЛАЙН  

МЕДЖУГОР’Є РІЗНИМИ МОВАМИ: 

КООРДИНАТОРИ 

CMCMCMCMCMCMCMCM 
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Часопис „Світло Марії“ різними мовами можете знайти  
нa www.gospa.sk в рубриці ЧАСОПИС 
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