ORĘDZIA
MATKI BOŻEJ Z MEDZIUGORJA
O PAPIEŻU JANIE PAWLE II

2 kwietnia 2005
Jest to dzień śmierci papieża Jana Pawła II, jego przejście do domu
Ojca. Matka Boża objawia się Ivanowi o zwykłej godzinie, to jest wieczorem o 17.40. Ivan przebywa w tym czasie w Stanach Zjednoczonych,
więc ze względu na różnicę czasową z Europą jest to już po godzinie
śmierci papieża. Oprócz Matki Bożej, po Jej lewej stronie, Ivan widzi
też Jana Pawła II. Jest młody, uśmiecha się, promienieje szczęściem.
Ubrany jest na biało, ma na sobie długi złoty płaszcz. Matka Boża
obraca się w jego kierunku i patrzy na niego, uśmiechając się, tak samo
on na Nią. Potem Maryja mówi do Ivana:
„To jest mój drogi Syn. Jest ze mną”.
8 listopada 1981
Matka Boża pojawia się z wizerunkiem papieża Jana Pawła II. Całuje
go. Pyta widzących, czy wiedzą, kto to jest. Oni się tylko uśmiechają.
„To wasz ojciec, ojciec duchowy wszystkich. Trzeba modlić się
za niego”.

2 marca 1982
Pewna kobieta przed objawieniem przynosi dwa duże portrety
papieża Jana Pawła II. Matka Boża uśmiecha się z powodu portretów.
„On jest waszym ojcem, anioły moje”.
13 maja 1982
W odniesieniu do zamachu na papieża Jana Pawła II.
„Jego wrogowie chcieli go zabić, ale ja go uchroniłam. Jest
ojcem wszystkich ludzi”.
Sławny zamach na papieża miał miejsce rok wcześniej, 13 maja 1981.
W przeddzień rocznicy tego zamachu próbowano jednak dokonać
kolejnego, co jest już mniej znanym faktem. Papież przebywał wtedy
w Fatimie. Zamachowca zbliżył się do Jana Pałwa II i zdążył ugodzić go
sztyletem, po czym ochrona obezwładniła zamachowca. Papież został
niegroźnie zraniony, krwawił. Rana została jednak szybko opatrzona
i papież dalej tego dnia brał udział we wszystkich punktach programu
swojej pielgrzymki wedle wcześniej ustalonego planu.
Wszystko wskazuje na to, że Matka Boża mówi w orędziu o zamachu właśnie z 12 maja 1982 roku, niemniej wiadomo, że to także Ona
uchroniła papieża Jana Pawła II przed śmiercią w dniu 13 maja 1981
roku.
26 września 1982
Orędzie dla papieża.
„Niech się uważa za ojca wszystkich ludzi, a nie tylko chrześcijan. Niech niestrudzenie i z odwagą rozpowszechnia orędzie
pokoju i miłości wśród wszystkich ludzi”.

25 sierpnia 1994
„Drogie dzieci! Dzisiaj jestem z wami zjednoczona w szczególny sposób, modląc się o dar obecności mojego umiłowanego
Syna w waszej ojczyźnie. Módlcie się, małe dzieci, o zdrowie
dla mojego najdroższego syna, który cierpi, a którego wybrałam na te czasy. Modlę się i wstawiam się przed swoim Synem
Jezusem, by urzeczywistnił się sen, który mieli wasi ojcowie.
Módlcie się, małe dzieci, w szczególny sposób, bo szatan jest
silny i chce unicestwić nadzieję w waszym sercu. Błogosławię
was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
W orędziu Matka Boża wspomina osobę papieża Jana Pawła II oraz
jego pielgrzymkę do Chorwacji. Odbyła się ona w dniach 10-11 września 1994 roku.
30 listopada 1983
Do Mariji. Dla pewnego księdza.
„Musisz natychmiast powiadomić biskupa i papieża o naglącej
potrzebie i wielkim znaczeniu orędzia dla całej ludzkości”.
Nie wiadomo bliżej, o jakiego księdza chodzi. Jest to jedno z kilku
orędzi, w których Matka Boża nawiązuje do osoby papieża Jana
Pawła II. Warto tutaj zaznaczyć, iż wiadomo z wielu źródeł, że papież
zaznajomiony był z objawieniami medziugorskimi od pierwszych lat
ich trwania, a jego prywatne stanowisko na temat ich prawdziwości i owocności było jednoznacznie pozytywne. Więcej na ten temat
zobacz na stronie http://medugorje.pl, w artykułach dr Anastazji Seul,
Uwagi na marginesie artykułów Doroty Rafalskiej o Medziugorju oraz
Jerzego Gwiazdy, Jan Paweł II świadkiem Medziugorja.

10 lipca 1992
„Proszę was, byście modlili się w szczególny sposób za papieża
Jana Pawła II i za kapłanów”.
18 maja 1999
Matka Boża modli się za papieża Jana Pawła II.
13 sierpnia 2004
„Drogie dzieci, w tym czasie proszę was: módlcie się za waszych
kapłanów, biskupów i za Ojca Świętego”.

„Drogie dzieci! Również dzisiaj, z wielką radością w swoim sercu,
wzywam was do nawrócenia.
(25 czerwca 2007)
„Pragnę was prowadzić drogą, która prowadzi do Jezusa
i waszego zbawienia. Moje małe dzieci, jedynie w Bogu możecie znaleźć zbawienie”
(25 grudnia 2009)
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