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"Дорогі діти! Чую ваші взивання

й молитви та заступаюся за вас перед 

Моїм Сином Ісусом, Який є Дорогою, 

Істиною й Життям. Дітоньки, 

поверніться до молитви, відкрийте свої 

серця в цей благодатний час і підіть 

шляхом навернення. Ваше життя 

минуще і без Бога не має сенсу. Тому Я
з вами, щоб вести вас до святоcті 

життя, щоб кожен із вас відкрив радість 

життя. Усіх вас, дітоньки, Я люблю
й благословляю Своїм Материнським 

благословенням. Дякую вам,
що відповіли на Мій заклик"

Послання Богородиці, Цариці миру,

25 червня 2020 року.

Послання Богородиці, Цариці миру
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Я чую ваші взивання
У посланні минулого місяця Божа Матір закликала до 

молитви разом із Нею, аби ми змогли пережити нове 
життя та обнову Божим Духом. І в цьому посланні Вона 
також укріплює нас у вірі, що Її вухо та серце відкриті 
на наші потреби й молитви. Марія уважна, Вона слухає 
й бачить усе, у чому ми маємо потребу й чого нам не 
вистачає, подібно до того, як була Вона уважною на 
весіллі в Кані Галілейській, яку описує євангеліст Йоан. 
Цікаво придивитися до ролі Блаженної Діви Марії в 
подіях першого чуда Ісуса, особливо до Її довіри Ісусові, 
яка прозвучала в словах, звернених до слуг: «Що лиш 
скаже вам, – робіть!» (Йо.2:5).
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Вочевидь, ці слова стали вирішальними в тому, що слуги зробили дещо, 
що всім могло виглядати як знущання й привід для скандалу. Вилити 
приблизно двісті п'ятдесят літрів води в посудини для очищення, на 
перший погляд, ніби не є вирішенням проблеми, яка виникла, коли все 
вино було випите. І все ж слуги роблять те, що каже їм Ісус. Було б добре 
повчитися в цих слуг у моменти, коли нам не вистачає довіри Божому 
керівництву, опертя на допомогу та підтримку Блаженної Діви Марії, 
Яка ніколи нам не відмовить. Тому що Вона – Мати. Наша Мати.   

Марія блаженна, бо повірила. Після чуда в Кані Галілейській Її 
заступництву в Ісуса повірили і Його учні. Наша Мати завжди 
заступається за нас перед Своїм Сином, щоб Він був присутнім у всіх 
наших потребах.

Через Блаженну Діву Марію в Ісуса повірили Його перші 
послідовники. Чому ж сьогодні повинно бути інакше? Коли вас 
обтяжують сумніви чи здається, що віра у вас недостатньо міцна, аби 
зустрітися з труднощами перед вами, зверніться до Божої Матері!

Марія, говорячи: «Вина в них нема» (Йо. 2:3), – виявляє перед Ісусом 
усі наші потреби. Важливо зважити на це посередництво Марії: у Неї 
вистачило зіркості, аби помітити, серця, аби заступитися, і слова, аби 
звернути увагу. Вона першою побачила, що весільному святу щось 
загрожує. І як просто Вона донесла це Ісусові – з якою материнською 
любов'ю…

Її заступництво й молитва, звернені до Ісуса, не припиняються до 
сьогодні. У цих Її словах «Вина в них нема»  скриті вся Її пам'ять і 
молитви за нас, і все те, що тільки Бог може нам подарувати – через 
заступництво Марії… Будьмо мужнішими у вірі, прибігаймо до Неї, 
повної благодаті: нехай Вона заступається й за нас перед Своїм Сином та 
нашим Спасителем. 
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Молитва

О Мария, сияющая непрестанно на нашем пути
как знак спасения и надежды. Вверяем себя Тебе,

Здравию болящих, соединившейся под Крестом с болью 
Иисуса, оставшейся непреклонной в Своей вере.

Вернейшая наша заступница, Ты знаешь все наши нужды; 
твердо веруем, что, как некогда в Кане Галилейской,

Ты устроишь, чтобы после этого часа испытаний
к нам вернулись радость и праздник.

Матерь Божией любви, помоги нам сообразовать
себя с волей Божией и делать то, что скажет нам Иисус,

взявший на Себя наши страдания и бремя нашей боли, 
чтобы через крест привести нас

к радости Воскресения. Аминь. (Папа Франциск)
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Молитва 

Діво Маріє, Мати Ісусова й Мати наша, Ти не перестаєш 

слідувати поруч і чувати над людством, яке з хреста довірив Тобі 

Твій Син. Ти продовжуєш Свою путь зі всіма нами, аби притягнути 

нас до Свого Сина, без Якого цей світ дихає пусткою й безсенсовістю. 

Ніхто так, як Ти, Маріє, не знає серця Твого Сина, яке зглянулося та 

вислухало Твою просьбу на весіллі, коли святові загрожувала 

відсутність вина. І нашим життям так само загрожує брак змісту, 

миру, радості, бо ми зачинили двері свого серця Тому, Хто не 

припиняє стукати й кликати нас через Тебе до Себе. Дякуємо Тобі за 

Твою Материнську опіку й терпіння, за всі ці роки Твоїх об'явлень та 

послань. Дякуємо за кожне серце, що відкрилося на зміст, мир, 

радість, які походять від Бога. Заступайся за нас у всіх наших 

особистих, сімейних потребах і в труднощах усього світу. Амінь. 



Я з вами
Úvahy pre modlitbové skupiny

Марія запевняє нас, що Вона з нами й чує наші взивання та молитви. 
Візіонери свідчать: «До тих пір, поки Марія з нами, це час благодаті. 
Після нього наступить відкриття таємниць. а відтак - перемога 
Непорочного Серця Марії».

Ми відсвяткували 39-у річницю об'явлень 
Богородиці. З кожною річницею 

відкривається Її новий навчальний рік.
Цей сороковий рік, який почався,

є особливим -  історичним і біблійним.

77

ТЕРЕЗА
ҐАЖІЙОВА
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Ті, хто пережив смерть своєї земної матері, знають, що, коли вона 
вмирає, земля йде  з-під ніг. Її місця ніхто не може замінити. Є тільки одна 
мама. В одному зі своїх послань Богородиця сказала: «Дітоньки, прошу 
вас: прийміть із серйозністю і впроваджуйте в життя послання, щоб 
душа ваша не була сумною, коли Я більше не буду з вами і коли більше не буду 
вас вести, немов невпевнених у перших кроках дітей. Тому, дітоньки, 
кожного дня читайте послання, які Я вам дала, і перетворіть їх у 
життя». І цей час одного дня настане.

Яка це благодать знати, що ми не сироти, бо знаємо, що, крім земної 
матері, маємо й Небесну. Вона постійно з нами і приходить до нас на 
допомогу завжди, коли покличемо Її. І таким незвичайним чином Вона з 
нами через об'явлення в Меджуґор'ї. Вона каже: «Буду передавати вам 
послання так, як ніколи раніше в історії людства. Прийшла, щоб 
закликати людство до навернення в останній раз». Марія є нашою 
надією, зорею світанковою, яка вказує нам шлях посеред темноти та 
хвилювань цього часу. Коли живемо за Її посланнями, Вона веде нас до 
Ісуса - Дороги, Істини, Життя.

За 39 років в Її школі виросли мільйони апостолів по всьому світу. Вона 
називає нас своїми ангелами, любленими дітьми, зірками, руками, 
серцем, апостолами любові. Будьмо ними більшою мірою, ніж будь-коли. 
Це час відповідальності за даровані благодаті. Час вирішити повністю 
віддатися в Її розпорядження.

«Дорогі діти, приходжу до вас, тому що мене посилає Мій Син Ісус. Хочу 
вас вести до Нього, хочу, щоб ви в Ньому знайшли мир, справжній мир. Бо 
цей світ вам сьогодні не може дати того істинного миру, тому вас і сьогодні 
закликаю до витривалості в молитві. Моліться за Мої плани, проєкти, які 
хочу здійснити з цією парафією і з цілим світом. Дорогі діти, я не 
втомилася, тому, дорогі діти, і ви будьте невтомні. Молюся за вас усіх і 
заступаюся за кожного з вас у Мого Сина Ісуса. Дякую вам, дорогі діти, 
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тому що ви й сьогодні сказали "так" і відповіли на Мій заклик», - сказала 
нам Богородиця 24 червня 2020 року.

В одному посланні Марія каже нам: «Ви, які сказали, що є Моїми, дайте 
все від себе». Для нас, котрі пережили досвід Меджуґор'я, отже, 
пережили Божу любов, це є викликом в цьому ювілейному році - 
віддатися цілковито. Приймімо рішення прожити цей рік  більше на 
колінах за Її плани і в даруванні себе ближнім, особливо тим, хто ще не 
пізнав Божої любові. Небо для них - у школі Богородиці - досягається 
нашою молитвою і любов'ю.

Молитва:
Дякуємо Тобі Маріє, за те, що Ти

невтомна і постійно повторюєш нам:
«Веду вас до Свого Сина...» Зроби нас чутливими

до розпізнавання того, чого Ти бажаєш від нас.
І допоможи нам це здійснити так, як Ти це Собі 
уявляєш. З Тобою молимося за нових апостолів

для Твоїх планів миру. Допоможи нам не 
втомлюватися в молитві та любові, щоб ми 
свідченням свого життя притягували інших

до святості життя й радості. Амінь.
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Благодатний час

Послання на тему...

"...Відкрийте ваші серця. Це – час благодаті, поки
Я з вами, використайте його. Скажіть: “Це – час для моєї 
душі”..." 25.4.2007

"...Я з вами й молюся за вас у цьому благодатному часі, який 
Бог хоче дати вам. Моя присутність є знаком любові тут: поки 
Я з вами, щоб охороняла і вела вас до вічності..." 25.12.2018

"...У цей час благодаті, коли Бог дозволив Мені бути з вами, 
знову закликаю вас, дітоньки, до навернення..." 25.5.2008

"...Будьте радісними носіями миру й не забувайте, що 
живете в благодатний час, коли Бог через Мою присутність 
дає великі благодаті. Не закривайтеся, дітоньки, але 
використайте цей час і шукайте дар миру та любові для 
вашого життя, щоби стати свідками для інших..." 25.9.2008
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В цьому місяці будемо молитися за всіх, 

кого спіткали хвороби, щоб жертвували 

страждання за спасіння душ.

Наша наступна

молитовна зустріч

відбудеться

в суботу,

04.07.2020.

Перша субота в місяці



Коли ми чуємо заклик Богородиці працювати над 
своїм серцем так, як ми працюємо на полях, нам стає 
легше зрозуміти, чого саме Вона бажає від нас і як 
бажає, щоб ми трудилися. Хто працював у полі, знає з 
власного досвіду одну істину: безплідним буде й 
божественне насіння, якщо земля не підготовлена 
належним чином. Марно щось робити, якщо коріння 
бур’янів повністю не вирване, тому що воно знову почне 
рости й заглушувати хороше насіння. Хто лише зрідка 
доглядає за своїм виноградником або за врожаєм на 
своєму полі, той ніколи не зможе зібрати великого 
врожаю. Той же, хто постійно очищає, готує землю й 
своєчасно поливає свій город, той пожне рясні плоди. 

Незмірно важливо, щоб християнин усвідомив цей 
заклик й усіма силами захотів працювати над своїм 
серцем. Немає такого заняття, яке було б занадто важким, 
якщо людина бачить у цьому сенс. Так повинно бути й із 
християнином: у цьому випадку він зможе перенести всі 
внутрішні зусилля й муки задля того, щоб виростити 
найкращий плід, а ним є любов.

Людська природа володіє незвичайною особливістю: 
людина стає невтомною, якщо вона натхненна своїми 12

обота над серцемP

О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,
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ідеями. Людина дійсно поневолена й виснажена не тоді, коли напружено 
працює, а тоді, коли не розуміє сенсу своїх зусиль. Проблема полягає не в тому, 
чи має людина досить сил для здійснення чогось, а в тому, чи має вона щось, щоб 
привести в дію цю силу. Зрозумілим є також те, що людина в глибині душі 
невпинно шукає любові, навіть тоді, коли здається, що вона  діє проти любові, 
перебуваючи в ненависті та злі.

Цікавим є той факт, що людина ніколи не може дійти до такого стану або бути 
настільки зруйнованої особистістю, щоб не відрізняти любові від ненависті, 
прийняття від відкидання, тепла від холоду, радості від смутку, поваги від 
презирства. Іншими словами, християнство може зародитися в будь-якій 
людині, у будь-який час і за будь-яких обставин, тому що людина в глибині свого 
єства завжди відкрита й хоче насолоджуватися плодами любові та миру.

Тому кожне людське серце є родючим полем для християнства, яке 
передбачає в собі і очищення, і підрізання, і засадження нового божественного 
насіння. Необхідно зрозуміти й наступне: якби людина не знала, навіщо 
підрізають фруктові дерева, вона, напевно, запитала б: «Навіщо це робити, 
адже так ми ранимо рослину?» Але всі ми прекрасно знаємо, до чого 
призводить непідрізання фруктових дерев або виноградника.

Закони людського зросту й зростання в християнських цінностях аналогічні 
росту й дозріванню, які ми спостерігаємо в природі. Очищаючись, людина 
пробуджує в собі нові сили, а пробуджуючи та звільняючи їх, людина росте й 
розвивається. Так само й той, хто не очищається і не прагне зростати, починає 
деградувати та знищувати себе. Більше того, він знищує не тільки себе самого, а 
й свою сім’ю, і цілий народ. Праця на духовній ниві, праця над власним серцем 
дуже глибоко пов’язана із сенсом життя. Чим вище людина піднімається, тим 
щасливішою та спокійнішою стає, тим легше їй день за днем вкладати сили в 
духовний розвиток. Так людина реалізує свій особистий сенс існування.

Коли ж людина нехтує духовним зростанням, людина не знаходить істинного 
сенсу свого життя та своєї діяльності. Усі її дії й учинки здаються їй безглуздими. 
І чим безглуздішими здаються їй її дії, тим глибші рани її серця. Чим глибші рани 
людини, тим більше вона віддаляється від оточення й від себе самої. Тому можна 
сміливо сказати: або робота над серцем і життя або бездіяльність і смерть!

«Дорогі діти! Усе має свій час. Сьогодні вас закликаю, щоб ви почали роботу над 
своїми серцями. Тепер завершились усі роботи в полі: ви вмієте знайти час для 
того, щоб вичистити найбільш занедбані місця, та серце залишаєте осторонь. 
Працюйте більше і з любов’ю очищуйте кожну частину серця. Дякую вам, що 
відповіли на Мій заклик» (17 жовтня 1985).

«Дорогі діти! Сьогодні хочу вам сказати, щоб ви почали працювати над своїми 
серцями так, як працюєте на полях. Працюйте й перемінюйте свої серця, щоб у 
ваших серцях замешкав новий дух від Бога. Дякую вам, що відповіли на Мій 
заклик» (25 квітня 1985).
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Слава Ісусу Христу! Мене звати Галина. Хочу поділитися з 
вами своїм досвідом, пов'язаним із Меджуґор’єм. У Меджуґор’ї я 
була вже п'ять разів, і кожна поїздка була унікальною. Перед 
першою поїздкою я прочитала багато свідоцтв, уявляла щось 
неймовірне, розраховувала на "спецефекти"... А їх не було. Не 
могла зрозуміти, чому сюди приїхала, на об'явлення не 
потрапила, Розарій і так молилася кожного дня з чоловіком, 
сповідалася... А тут по камінцях потрібно ходити, Розарій 
молитись, Адорація така ж сама, нічого особливого...

Завдяки Меджуґор'ю
я пробачила...
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Свідоцтво



Але одного ранку взяла Святе Письмо й пішла на гору Подбрдо. Переплутала 
фрагменти читання  – не той розділ відкрила, що в календарі. Але слова "якби ти 
просила, Я б тобі дав" запам'ятались, і зрозуміла, що я просила про наш будинок, і 
Бог його дасть. На той момент ми майже 12 років винаймали житло, маючи трьох 
донечок, а перспективи, що хтось нам допоможе з рідних, не було, хоч Бог уже дав 
роботу, і певну суму вже назбирали. На той момент вона була невеликою для 
покупки власного житла, тим більше що ми хотіли окремий будинок у Житомирі, де 
проживаємо.

Після приїзду додому вирішила знову поїхати в Меджуґор'є. Цього разу з двома 
інтенціями – молитися за власний будинок і мою маму, яка помирала від онкології. 
На той час мені було важко спілкуватися з батьками. Клубок непробачення просто 
застряг у горлі.

Коли ми приїхали, нам сказали, що сьогодні можемо бути присутніми на 
об’явленні Богородиці. Це було 23 червня 2017 року  – мій день народження. Тоді 
відзначалася урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Я відчула, що було ЩОСЬ на 
горі. Мені по-іншому дихалось, ніби на повні груди.

Я прекрасно пережила Адорацію, де постійно перепрошувала й мала жаль за 
свою поведінку. У ту хвилину моя дитина, якій було майже сім років, просто гралась 
камінчиками – і так цілу годину!

В одну з ночей я задихалась від клубка непробачення. Біль непробачення мене 
вже втомив, мені було важко зрозуміти поведінку батьків, не могла їм простити, це 
було так важко. Дитячі зранення давали про себе знати. Було важко через те, що саме 
в той момент, коли рідні чекали відповідної поведінки від мене, бо мама помирала... 
я просто перестала спілкуватись. Мені боліло кожного дня, давило в грудях, а сил 
узяти телефон не було... Розмови з батьками відбивались на відносинах із чоловіком 
та дітьми – я на них постійно кидалась.

Коли група поверталася додому, то священник, який нас супроводжував, почав 
молитися молитву пробачення для всіх в автобусі. І прямо називав тих, кому я маю 
пробачити: мамі, бабці, однокласникам, одногрупникам... І я заглибилась у цю 
молитву. Повторювала за священником, бо мені це було потрібно!
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Після повернення в Житомир ми через 3 тижні купили будинок – і я відразу 
вирушила в паломництво до Бердичева, щоб подякувати Богородиці. 
Найсмішнішим було те, що до цього будинку мій чоловік Андрій придивлявся 
декілька років, але його ніяк не могли продати, було багато охочих, але до покупки 
не доходило. І в кінцевому результаті на нього скинули ціну, тож ми змогли його 
придбати. Однак знаємо, що цей будинок тримав для нас Господь.

Ще напередодні я поїхала до батьків. Ішла і боялась... Адже зв'язок із батьками 
був утрачений, проте, дивлячись на батьків, я відчула... НІЧОГО, Я НІЧОГО НЕ 
ВІДЧУЛА! Ні жалю, ні болю, ні злості, НІЧОГО! Це було неймовірно! Я звільнена! 
Господь дав можливість в останню годину бути біля мами, яка була вже без 
свідомості, помолитись біля неї і Розарій, і Коронку, поставити хрестик на чолі і 
самій попросити пробачення. На похороні я просила людей пробачити мою маму. 
Це були слова серцем, а не за шаблоном. Були різні люди, але я казала: якщо вам буде 
важко простити, то скажіть: "В ім'я Ісуса Христа я пробачаю Ользі за те й те". І ще 
додала слова, які сказав священник на молитві пробачення (він цитував 
Богородицю): "Інші нас зранили тому, що самі були зранені".

Четверта моя поїздка, якщо сказати одним словом, була СПОВІДДЮ. Я тричі 
ходила до сповіді, бо розуміла, що на попередній себе виправдовувала й не хотіла 
зізнатись у своїй провині. Але, думаю, Марії важливі наші очищення. Тоді ми вільні, 
готові любити й змінювати своє життя!

Восени ми поїхали разом із чоловіком на семінар для подружжів. Це був наче 
медовий місяць: без дітей, і проблеми залишилися вдома! Ми були на горі об'явлення 
пізно ввечері самі – тільки ми і Богородиця (літом такого немає). Думаю, ця поїздка 
зблизила нас. Також побачила на прикладі інших жінок, як моє активне служіння 
окремо без чоловіка (здавалось, навіть у благих цілях) може зруйнувати відносини в 
подружжі. 

Слава Богу за Меджуґор’є! Слава Богу за Марію!
Люблю й обіймаю!
        Галина (Україна)

СВІТЛО МАРІЇ     ЛИПЕНЬ  2020
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Розпочалися 1 жовтня 2014 року. З Божою 
допомогою та завдяки багатьом, хто відгукнувся, 
вони продовжуються до сьогодні.

Коли ми молимося и�  постимо за втілення 
намірів та планів миру Богородиці, Бог діє через 
Діву Марію там, де це наи� більше потрібно и�  у 
наи� кращии�  спосіб.

Приєднуи� тесь до нас і Ви:  

www.mir.com.hr/uа

Безперервна
молитва	вервиці

й	піст	за	мир

Оголошення
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Дорогі	друзі,

Запрошуємо	 вас	 на	 33-денні	 духовні	 вправи	 через	
Інтернет:	 Ви	Посвята	себе	 Ісусу	Христу	через	руки	Марії.	
можете	 їх	 виконувати	 в	 будь-який	 час	 індивідуально,	
разом	 у	 сім’ї,	 в	 молитовній	 парафіяльній	 спільноті,	 або	
духовно	з’єднанні		з	нами	в	Меджуґор’ї.

Наступні	спільні	духовні	вправи	розпочинаємо	13	липня	
2020	 року	 і	 закінчуємо	 у	 свято	 Внебовзяття	 (Успіння)	
Пресвятої	Діви	Марії.

ПОСВЯТА	СЕБЕ	ІСУСУ	ХРИСТУ

ЧЕРЕЗ	РУКИ	МАРІЇ

Оголошення
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Рекомендується	виконувати	ці	духовні	вправи	раз	на	рік	і	
закінчувати	їх	за	день	до	Маріанського	свята.	Це	відданість	
повного	 посвячення	 Ісусу	 через	 Діву	 Марію	 -	 «стати	 Її	
підданим»,	щоб	через	Неї	Ісус	жив	у	нас.

Посвята	 	полягає	у	тому,	щоб	покласти	в	Її	руки	всі	наші	
заслуги,	 молитви,	 пости,	 вчинки,	 діла,	 	 цілу	 свою	
особистість.

Це	віддання	поширив	св.	Людовік	Гріньйон	де	Монтфорт.	
Він	 написав	 «Трактат	 про	 досконалу	 набожність	 до	
Пресвятої	 Діви	 Марії»,	 у	 якому	 широко	 розвинув	 й	
обґрунтував	усю	користь,	яку	дає	повне	віддання	себе	Марії.

Кожен	 день	 має	 свій	 "власний"	 текст,	 над	 яким	 слід	
розмірковувати:	 із	 Святого	 Письма,	 з	 «Трактату	 про	
досконалу	 набожність	 до	 Пресвятої	 Діви	 Марії»	 св.	
Людовіка	 де	 Монтфорта,	 думки	 св.	 Івана	 Павла	 ІІ,	 св.	
Терезки	 з	 Лізьє,	 послання	 Цариці	 миру	 з	 Меджуґор'є	 та	
щоденні	молитви.

Щодня	 слід	 відводити	 приблизно	 20-30	 хвилин	
послідовно	та	наполегливо,	вранці	чи	ввечері.

На	веб-сайтах	 ,	www.svitlomariji.com.ua
www.medjugorje.com.ua	ви	можете	щодня	завантажувати	
тексти	для	розважання	та	прослухати	аудіо	духовного	

розважання	на	відповідний	день	(аудіо	готує	о.Христофор	
Сохацкий)	або	ж	можете	приєднатися	до	групи	у	Viber	

https://invite.viber.com/?g2=AQA1Mxz4mXFCXkvEBPJPh36o
yQDHW0LQQlfzeakMLJdraMqS5tz8Yp9SmxHyHuuH		і	

кожного	ранку	вам	надходитиме	молитва.

Завершенням	духовних	вправ	є	урочисте	посвячення	
Богородиці.
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Дорогі друзі, крокуймо разом з 

Богородицею в 40-й рік Її об’явлень. 

Кожного дня, зранку, пропонуємо Вам 

переслухати короткий аудіозапис 

(приблизно 2 хвилини) з посланням 

Богородиці та короткою молитвою.

Всі бажаючі можуть долучитися до групи 

“40-й рік з Богородицею” у Viber  за цим 

лінком: 

https://invite.viber.com/?g2=AQBwHx0fr

46DWEvDhwi%2FYLwlTFEuDN
GpFwt05EQ0a4TNIWXKHlbIorHdfJA%2

B%2BSdC, де щоранку будуть приходити 

аудіозаписи. Вступний аудіозапис та 

більше інформації можете прослухати за 

цим посиланням: 

http://svetlomariino.com/uk/archives/40

-j-rik-z-bogorodiceju

Також Ви зможете знайти аудіозаписи 

на наших сайтах: 
svetlomariino.com/uk    та    

http://medjugorje.com.ua

В молитві разом,
“Світло Марії”

40-й рік з Богородицею



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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