Wybór orędzi
Matki Bożej z Medziugorja
dotyczących
ADWENTU
I BOŻEGO NARODZENIA
„Wzywam was, byście się przygotowali
do Bożego Narodzenia...”

ADWENT
„W tym czasie przygotowania i radosnego oczekiwania ja,
jako Matka, pragnę wam wskazać to, co najważniejsze, waszą
duszę. Czy może narodzić się w niej mój Syn? Czy jest oczyszczona miłością z kłamstwa, pychy, nienawiści i zawiści?”
(2 grudnia 2009).
„Wzywam was, byście w tym czasie szczególnie się
modlili, byście przeżyli radość spotkania z narodzonym Jezusem. Ja, drogie dzieci, pragnę, byście przeżyli te dni, jak ja
je przeżywam. Z radością pragnę prowadzić was i pokazać
radość, do której każdego z was pragnę doprowadzić. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i oddajcie się mi całkowicie”
(11 grudnia 1986).

„To Boże Narodzenie będzie dla was niezapomniane tylko
wówczas, jeśli przyjmiecie orędzia, które do was kieruję, i, drogie dzieci, nie pozwólcie, by dzień radości był dla mnie najsmutniejszym dniem” (6 grudnia 1984).
„Podczas waszej modlitwy rodzinnej, drogie dzieci, czytajcie zwłaszcza szczególne fragmenty w Biblii, które dotyczą
Adwentu.
Módlcie się, drogie dzieci, zwłaszcza podczas tego czasu
i pośród waszych modlitw przygotujcie się na nadchodzący
wielki dzień.
By to Boże Narodzenie różniło się od innych Bożych Narodzeń, by było radosne, drogie dzieci.
Pamiętajcie, drogie dzieci, jak byliśmy szczęśliwi w stajence, kiedy narodził się mój Syn! Niech wasza rodzina będzie
radosna jak i wszyscy obecni w stajence” (14 grudnia 1992).
„Wzywam was, byście się przygotowali do Bożego Narodzenia przez pokutę i modlitwę oraz uczynki miłości. Nie
oglądajcie się, drogie dzieci, za rzeczami materialnymi, bo
wtedy nie będziecie mogli przeżyć Bożego Narodzenia”
(5 grudnia 1985).
„Wzywam was, w tym czasie Adwentu, byście przyozdabiali wasze domy, ale przede wszystkim wasze serce”
(10 listopada 2011).

NOWENNA PRZED BOŻYM NARODZENIEM
„Przygotujcie się duchowo i fizycznie na nowennę przed
Bożym Narodzeniem. W waszych modlitwach odmówcie
jedną modlitwę szczególnie w moich intencjach. Wyrzeknijcie
się czegoś, co najbardziej lubicie” (15 grudnia 1989).

BOŻE NARODZENIE
„Mówicie, że Boże Narodzenie jest świętem rodzinnym.
Dlatego, drogie dzieci, umieśćcie Boga w swoich rodzinach
na pierwszym miejscu, by On dał wam pokój i by was obronił.
Nie tylko od wojny, ale by was i w pokoju ochraniał od każdej
napaści szatańskiej. Kiedy Bóg jest z wami, macie wszystko”
(25 grudnia 1991).
„Na Boże Narodzenie wzywam was, byśmy razem wychwalali Jezusa. Oddaję Go wam tego dnia w szczególny sposób
i wzywam was, byśmy w tym dniu wychwalali Jezusa i Jego
narodzenie. Drogie dzieci, w tym dniu módlcie się więcej i więcej myślcie o Jezusie” (12 grudnia 1985).
„W dniu narodzin mojego Syna, moje serce wypełnione
jest niezmierzoną radością, miłością i pokojem. I jako wasza
Matka pragnę, by każdy z was odczuł w sercu tę samą radość,
pokój i miłość” (25 grudnia 1998).

Marija wskazuje na wezwanie Matki Bożej: Pani mówi, że to
Boże Narodzenie powinno być najpiękniejszym Bożym Narodzeniem waszego życia (22 grudnia 1989).

„Pragnę was prowadzić drogą, która prowadzi do Jezusa
i waszego zbawienia. Moje małe dzieci, jedynie w Bogu możecie znaleźć zbawienie”
(25 grudnia 2009)
„Czytajcie każdego dnia orędzia, które wam dałam, i przemieniajcie je w życie”
(25 grudnia 1989)
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