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МОЛИТОВНЕ 

НАМІРЕННЯ НА 

ЦЕЙ МІСЯЦЬ :  

 

молимося 
 

за дар Божої          

любові та                   

миру в сім’ях 

 

 

 

Послання на тему: 
“Життя—це дар...”  6 

 

Перша субота 
місяца                         7 
  
 

Славко Барбарич: 
Постіть серцем    8-9 

 

Адвент                  10-11         
  
Свідчення: 
«Як зустріти живого 
Бога»                     12-13 
  
Оголошення 
«Світло Марії»   
Координатори    14-16 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ,  

від 25 листопада 2016 року, Меджуґор’є 

 «Дорогі діти! І сьогодні закликаю вас 
повернутися до молитви.
У цей благодатний час Бог дозволив мені 
вести вас до святості й простоти життя, 
щоб у малих речах ви відкрили Бога-Творця,
щоб ви закохалися в Нього та щоб ваше жи-
ття було подякою Всевишньому за все, що 
Він вам дає. Нехай, діточки, ваше життя
буде в любові даром для інших, і Бог благо-

словить вас, а ви свідчіть безкорисливо - з 
любові до Бога. Я з вами і заступаюся перед 
моїм Сином за всіх вас. Дякую вам, що від-
повіли на мій заклик!»

В ЦЬОМУ

НОМЕРІ

ЗНАЙДЕТЕ . . .

Роздуми для
молитовних 2-5
груп

Грудень, 2016
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Інтернет-сторінки про Меджуґор’є:

Якщо ви бажаєте фінансово підтримати місію “Світло Марії”, можете переказати свій 

внесок на рахунок: 

власник рахунку: SVETLO MÁRIINO, n.o.; 

название банка: Slovenská sporiteľňa (Erste Group bank);  

номер счёта: 5058517603 / 0900;  

IBAN: SK5409000000005058517603; 

BIC/SWIFT: GIBASKBX; 

IČO:45743304.                                                                                  Щиро Вам дякуємо! 

 
CM 

Меджуґор'є 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 

tel. mob:   + 387 63 707 636 
gospa3@gmail.com 

 

Словаччина 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 
 

Чеська Республіка 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 

Алина Иванова 
тел.моб.: +79169339651  

alinamarija@inbox.ru 

Інформаційний центр 
Меджуґор’я в Україні 

тел. моб.: +380 96 86 54 514 

info@medjugorje.com.ua  

Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 

mirija3@gmail.com 
 

Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com 

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  

franciska.strode@inbox.lv  
 

Владимир Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

СЛОВАЦЬКА: 

www.medjugorje.sk 

 
ЧЕСЬКА: 

www.medjugorje.cz 

 

РОСІЙСЬКА:  

www.medjugorje.ru 

 
УКРАЇНСЬКА:  

www.medjugorje.com.ua 

ЛАТИСЬКА: 

www.medjugorje.lv 

 
ЛИТОВСЬКА: 

www.medjugorje.lt 

 

АНГЛІЙСЬКА: 

www.medjugorje.net 

 
НІМЕЦЬКА: 

www.medjugorje.de 

Веб-сторінка  
молитовної групи «Світло Марії» 

 

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

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.
Контакти за адресою: gospa3@gmail.com

Lenka Marhefková

lenka.marhefkova@gmail.com

УКРАЇНСЬКА МОВА
Джублик (Закарпаття)

Степан Жук
dzublyk@gmail.com
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◄  до змісту ► 

Завжди уявляла собі Господа нашого Ісуса Хри-
ста як найближчого товариша і тужила за спілку-
ванням із Ним. Але не знала, якою дорогою можна 
дійти до Його дружби, і ніхто мені тієї дороги не по-
казав. Ото ж, будучи практикуючою католичкою, і 
надалі почувалася людиною, яку не люблять, не 
приймають, і яка в очах Бога не має ні найменшої 
вартості. Шукала на багатьох дорогах і нарешті, в 
русі харизматичному зустрілася з Богом живим, 
близьким і люблячим, Який розмовляв з нами і через 
наші уста втішав інших. Коли почала записувати 
(аби не забути) слова, які чула, розмови ставали де-
далі довшими. Бог Сам їх розпочинав, відповідав на 
запитання, розвіював сумніви, говорив про Свою 
Любов, заохочував. Тоді я згадала, що здавна чула 
короткі слова Любові, переважно після святого 
Причастя, але думала, що так і повинно бути, що 
всі чують ці слова. Однак невміла підтримувати ро-
змову. Боялася. Бо здавалося мені, що це свято-
татство, що для звичайної світської людини таке 
неможливо. Та й, зрештою, ніхто мене не заохочу-
вав до таких розмов. Згодом, підтримана порадою 
одного ченця, почала записувати розмови, які ста-
вали все тривалішими і свідчили, що мене люблять. 
Але проминуло кілька літ перш ніж відчула себе ото-
ченою Його Любов'ю, зануреною в Неї. Господь мо-
вив: "Відповідаю тобі, бо Я твій справжній товариш. 
Це означає що не тільки ти прагнеш дружби із  

Мною, але насамперед Я Сам хочу бути другом 
тобі. Бог не забирає Своєї Любові. В уподобаннях 
Своїх Я незмінний і ніщо на них не впливає. Ото ж 
підійди ближче, дитино Моя, і не думай більше про 
свою непостійність, про своє лінивство і свою неза-
тишність, бо саме такими ви, люди, і є - думай про 



 

◄  до змісту ► 

Мене, Який чекає на тебе незмінно, нескінченною 
Любов'ю". 

Я переконана, що така любов огортає кожну 
людину на землі. Господь сказав, що вибирає мене (і 
вже в 1947-48 р.р. я погодилася служити Йому, хоч і 
не уявляла, як має виглядати таке нетипове слу-
жіння), аби стати Його голосом, який зміцнятиме 
тих, хто до Нього звертається. "Скажи їм,- гово-
рив Господь, - що розмовляю з ними, коли до Мене 
звертаються, аби їх підтримати, заохотити, поті-
шити, заспокоїти, бо вони потрібні мені". 

"В ці дуже сумні часи тяжкі для нас і болісні, коли 
вам здається, що зло на світі перемагає, Я прагну 
наблизитися до вас настільки, аби кожен міг пі-
знати Мене, довіритись Мені, покластися на Мене і 
піддати під Мою опіку себе і своїх ближніх. Так хочу, 
аби ви не боялися, не впадали в розпач, аби відчули 
безпеку Моєї присутності, опіки й охорони... Я хочу 
допомогти кожному з вас, з кожним приятелювати, 
розмовляти і кожного наповнити Собою". 

Тоді я попросила Бога, аби показав мені, якою 
дорогою можуть наблизитися до Нього в наші часи 
звичайні пересічні люди, такі як я, якими ніхто не ці-
кавиться і не шукають дороги до них, але вони шу-
кають Господа живого й близького і тужать за Ним. 
Просила: "Отче, вкажи хоч найважливіші етапи й 
умови для тих, котрі не розмовляють з Тобою пос-
тійно, але може більше хочуть іти за Тобою більше 
ніж я, і мають менше вад, а більше доброї волі". 

Я хотіла уберегти інших від десятиліть блу-
кань в темряві, тож просила для них бодай корот-
ких порад чи дороговказів. Господь відповів: "Мені 
приємно, доню, що піклуєшся про інших і просиш 
Мене допомогти їм. Оскільки так цього прагнеш, 
скажу, але приготуйся до праці тривалої і система-
тичної... Ти знаєш, що усі ви різні, а добрий учитель 
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завжди спирається на здібності учня, аби навчити 
його якнайбільше. Однак дорога до Мене - одна". 

І розпочався диктант, який тривав з 4.09.1984 
по 14.05.1985 р. Протягом усього цього часу я хво-
ріла. Хвороба хребта цілий місяць не давала мені сі-
сти; запалення суглобів, зап'ястя і передпліччя га-
льмували записи. А коли їх таки закінчила, Господь 
запитав: "Хочеш знати, доню, як назвати нашу 
працю? Послухай Мене уважно: слова Мої спрямо-
вані до кожного, хто їх читатиме, і то так, наче б 
він був єдиною людиною на землі. З ним, саме з ним, 
хочу Я приятелювати, і якби було інакше, не дійшли 
би до нього ці Мої Слова Любові. Якби не найпалкіше 
прагнення Мого Серця, не продиктував би Я тобі їх, 
і ніколи не були б вони записані і розповсюджені, як 
це станеться. Моя Любов користає з кожної на-
годи, аби наблизитися до вас, допомогти вам, ого-
рнути вас Моєю Опікою, порятувати, зцілити й 
ощасливити. Оминаючи всі рамки, бар'єри і поділи, 
яких ви набудували, звертаюся до всіх, бо всі ви - Мої 
улюблені діти. Не знаю кращих чи гірших. Кожному 
з вас жертвую Себе і прагну допомогти кожному. 
Якщо ви самі поділяєте й обмежуєте право вибору, 
якщо ви позбавляєте шансів гідного життя бага-
тьох ваших братів, якщо утруднюєте їм доступ до 
Мене, нав'язуєте свої умови й обмеження - Я сам ви-
ходжу назустріч і шукаю їх. Я кличу за Собою кож-
ного. Звертаючись до вас, Я запрошую вас зупини-
тися на мить на вашій нестримній дорозі до сме-
рті, і порозмовляти зі Мною. Пізнати Мене. Переко-
натися, який Я насправді. Дізнатися, що вас безме-
жно і незмінно люблять. І що вашим товаришем є 
Бог... Знаю, що ви живете напередодні найважчих в 
історії людства випробувань, тому хочу, аби ви пе-
режили цей час зі Мною, бо лише в Мені знайдете 
опору і захист, бо лише Я піклуюся про вас і прагну 



 

◄  до змісту ► 

вас порятувати. Окрім Мене не маєте нікого, кого 
б цікавила ваша доля. 

Однак різні ваші переконання, судження, страхи, 
думки. Та й, зрештою, небагато з вас звертається 
до Мене. А потрібен Я усім, бо без Мене загинете. 
Саме тому Я робив і роблю усе, аби здобути вашу 
любов, прихильність, довіру, і так чинитиму надалі. 
Однак в різні часи допомога Моя різна. Зараз Сам 
звертаюся до вас: друзі Мої, приходьте до Мене, Я 
вас порятую, бо люблю вас. Заприязніться зі Мною. 
Прийдіть до Мене усі. Не бійтеся Мене, пізнайте 
Мене. Збагніть Мою безкорисливу любов і турботу 
про вас. Пізнайте Мою опіку, Моє милосердя, Мою 
лагідність, терпеливість і ласкавість до вас. Пі-
знайте також вашу гідність і великі можливості, 
якими Я вас обдарував. 

Пізнайте ваше право приятелювати зі Мною. 
Не бійтеся Мене: Я вас не засуджую, не караю, Я лю-
блю вас. Адже ви з любові Моєї створені і з Любові 
Моєї живете. 

Простягаю до вас Свою товариську руку. Поти-
сніть правицю Бога, залишайтеся Моїми друзями і 
зараз, і у Домі Моєму, який для вас відчинив. 

Дозвольте огорнути вас любов'ю. Усіх. Усе 
людство. Бо усі ви - улюблені діти Мої". 
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Частина перша:    =1= 

Слова Мої будуть як наука в школі - від найпрос-
тіших до щораз складніших вказівок, потрібних кож-
ному для самостійної науки під Моїм керівництвом. 
Адже знаєш, усі ви різні, а добрий учитель спира-
ється на здібності учня, аби навчити його якнайбі-
льше. Однак дорога до Мене - одна. 

Про кожного з вас турбуюся, кожному допома-
гаю, кожного зі злої дороги сотні разів завертаю. І 
кожен з вас Мені дорогий однаково. Вказівки Мої бу-
дуть зрозумілими і простими, бо даю їх не для тео-
логів, а для тих, котрі шукають Мене в щоденних 
трудах, стомлені і пригнічені тягарями, які на їхні 
рамена звалюють облудність, несправедливість і 
злість світу. 

Мені так жаль вас! Я так хочу вам допомогти. 
Познімаю з вас тягарі, залишивши тільки те, що 
доконче потрібно. Хочу аби дорога до Мене була до-
рогою радості, а не смутку. 

Мій Хрест на її початку - не ваш. 

Моя Любов відчиняє вам браму Царства Небес-
ного. 

Моя Жертва офірує вам Синівство Боже. 

Я, завжди тільки Я, Боголюдина, Син Божий і 
Син Людський, залишаюся вашим Відкупителем, 
Спасителем, Посередником і Вчителем. 

Я - БРАМА і ДОРОГА, СВІТЛО, що вас осяває, і 
Любов, що дається вам для вашого життя. 

Я завжди даю, ви ж заледве приймаєте. 

Моїм є діяння у вас, вашим - приймання. 

Можете прийняти Мене, а в Мені - усе, що існує, 
і зі Мною жити. 
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