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ORĘDZIA Z DWUDZIESTEGO PIĄTEGO DNIA MIESIĄCA

25 czerwca 2014

„Drogie dzieci! Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być 
z wami i bym prowadziła was w modlitwie ku drodze pokoju. Wasze 
serce i dusza pragną pokoju i miłości, Boga i Jego radości. Dlatego, 
małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i w modlitwie 
odkryjecie mądrość życia. Wszystkich was błogosławię i wstawiam 
się za każdym z was przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że 
odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25 lipca 2014

„Drogie dzieci! Nie jesteście świadomi, jakimi łaskami żyjecie w tym 
czasie, w którym Najwyższy daje wam znaki, byście się otworzyli 
i nawrócili. Wróćcie do Boga i modlitwy i niech w waszych sercach, 
rodzinach i wspólnotach zapanuje modlitwa, by Duch Święty prowa-
dził was i pobudzał, byście każdego dnia byli bardziej otwarci na wolę 
Bożą i Jego plan wobec każdego z was. Jestem z wami i ze świętymi 
i aniołami wstawiam się za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieli-
ście na moje wezwanie”.

25 sierpnia 2014

„Drogie dzieci! Módlcie się w moich intencjach, bo szatan chce znisz-
czyć mój plan, który mam tutaj i ukraść wam pokój. Dlatego, małe 
dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, by Bóg mógł działać 
poprzez każdego z was. Niech wasze serca będą otwarte na wolę Bożą. 
Miłuję was i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. 
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.



25 września 2014

„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście i wy byli jak 
gwiazdy, które swoim blaskiem dają światłość i piękno innym, by 
się radowali. Małe dzieci, bądźcie i wy blaskiem, pięknem, rado-
ścią i pokojem, a szczególnie modlitwą za tych wszystkich, którzy są 
daleko od mojej miłości i miłości mojego Syna Jezusa. Małe dzieci, 
dawajcie świadectwo swojej wiary i modlitwy w radości, w radości 
wiary, która jest w waszych sercach i módlcie się o pokój, który jest 
drogocennym darem od Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście 
na moje wezwanie”.

ORĘDZIA Z DRUGIEGO DNIA MIESIĄCA

2 lipca 2014

„Drogie dzieci! Ja, Matka was tutaj zgromadzonych i Matka całego 
świata, błogosławię was matczynym błogosławieństwem i wzywam 
do wejścia na drogę pokory. Ta droga prowadzi do poznawania miło-
ści mojego Syna. Mój Syn jest wszechmogący, On jest we wszystkim. 
Jeśli wy, dzieci moje, nie rozpoznajecie tego, wtedy w waszej duszy 
panuje ciemność – ślepota. Uzdrowić was może tylko pokora. Dzieci 
moje, zawsze żyłam pokornie, odważnie i w nadziei. Wiedziałam, 
rozpoznałam, że Bóg jest w nas, a my w Bogu. O to samo proszę was. 
Pragnę wszystkich was ze mną w wieczności, ponieważ jesteście czę-
ścią mnie. Na waszej drodze pomogę wam. Moja miłość okryje was 
jak płaszcz i uczyni z was apostołów mojego światła – Bożego światła. 
Z miłością, która pochodzi z pokory, będziecie nieść światło, gdzie 
panuje ciemność – ślepota. Będziecie nieść mojego Syna, który jest 
światłem świata. Jestem zawsze przy waszych pasterzach i modlę się, 
by zawsze byli dla was przykładem pokory. Dziękuję wam”.

2 sierpnia 2014

„Drogie dzieci! Powód, dla którego jestem z wam, moja misja, jest po 
to, aby wam pomóc, by zwyciężyło Dobro, choć nie wydaje się wam 
to teraz możliwe. Wiem, że wielu spraw nie rozumiecie, tak jak i ja 
nie rozumiałam wszystkiego, wszystkiego tego, co mi mój Syn tłu-



maczył, kiedy wzrastał przy mnie, ale wierzyłam mu i szłam za Nim. 
O to proszę i was, byście mi wierzyli i szli za Mną. Ale, dzieci moje, 
pójście za mną oznacza miłowanie mojego Syna ponad wszystko, 
miłowanie Go w każdym człowieku bez różnicy. Abyście to potrafili, 
ponownie wzywam was do wyrzeczeń, modlitwy i postu. Wzywam 
was, aby Eucharystia była życiem waszej duszy. Wzywam was, byście 
stali się dla mnie apostołami światłości, którzy będą szerzyć światu 
miłość i miłosierdzie. Moje dzieci, wasze życie jest jednym drgnie-
niem wobec życia wiecznego. A kiedy dojdziecie przed mojego Syna, 
wtedy On zobaczy w waszych sercach, ile mieliście miłości. Abyście 
we właściwy sposób szerzyli miłość, proszę swojego Syna, aby przez 
miłość udzielił wam wspólnoty poprzez Niego, jedności wśród was, 
jedności pomiędzy wami i waszymi pasterzami. Mój Syn poprzez 
Nich wciąż od nowa daruje się wam i odnawia waszą duszę. Nie zapo-
minajcie o tym. Dziękuję wam”.

2 września 2014

„Drogie dzieci! Ja, wasza Matka, ponownie przychodzę pomiędzy 
was z miłości, która nie ma końca, z nieskończonej miłości nieskoń-
czonego Ojca Niebieskiego. A gdy patrzę w wasze serca, widzę, że 
wielu z was przyjmuje Mnie jako Matkę i szczerymi i czystymi ser-
cami pragniecie być moimi apostołami. Ale jestem Matką i was, któ-
rzy mnie nie przyjmujecie i w zatwardziałości swojego serca nie chce-
cie poznać miłości mojego Syna. Ale nie wiecie, jak bardzo moje serce 
cierpi i jak bardzo modlę się do mojego Syna za wami. Proszę Go, 
aby uzdrowił wasze dusze, bo On to może. Proszę Go, aby oświecił 
was cudem Ducha Świętego, abyście przestali, wciąż od nowa, zdra-
dzać Go, przeklinać i ranić. Całym sercem modlę się, abyście pojęli, 
że tylko Mój Syn jest Zbawieniem i Światłością świata. A wy, dzieci 
moje, apostołowie moi drodzy, zawsze nieście mojego Syna w sercu 
i w myślach. W ten sposób niesiecie miłość. Ci wszyscy, którzy Go 
nie znają, rozpoznają Go w waszej miłości. Zawsze jestem przy was. 
W szczególny sposób jestem przy waszych pasterzach, bo mój Syn 
powołał ich, by prowadzili was drogą ku wieczności. Dziękuję wam, 
apostołowie moi, za ofiary i za miłość”.



2 października 2014

„Drogie dzieci! Z matczyną miłością proszę was, miłujcie się wza-
jemnie. Niech w waszych sercach tak będzie, jak mój Syn pragnął 
od samego początku – na pierwszym miejscu miłość do Ojca Nie-
bieskiego i do bliźniego swego ponad wszystko z tej ziemi. Drogie 
moje dzieci, czy nie rozpoznajecie znaków czasu? Czy nie rozpozna-
jecie, że wszystko to jest wokół was, wszystko co się dzieje, ponieważ 
nie ma miłości? Zrozumcie, że zbawienie jest w prawdziwych warto-
ściach. Przyjmijcie moc Ojca Niebieskiego, miłujcie Go i szanujcie. 
Idźcie śladami mojego Syna. Wy, dzieci moje, apostołowie moi dro-
dzy, wy zawsze od nowa gromadzicie się wokół mnie, ponieważ jeste-
ście spragnieni. Jesteście spragnieni pokoju, miłości i szczęścia. Pijcie 
z moich rąk. Moje ręce przynoszą wam mojego Syna, który jest źró-
dłem czystej wody. On ożywi waszą wiarę i oczyści wasze serca, ponie-
waż mój Syn miłuje czyste serca, a czyste serca miłują mojego Syna. 
Tylko czyste serca są pokorne i mają silną wiarę. O takie serca was 
proszę, dzieci moje. Mój Syn mi powiedział, że jestem Matką całego 
świata. Was, którzy przyjmujecie mnie za taką, proszę, byście swoim 
życiem, modlitwą i ofiarą pomogli mi, by wszystkie moje dzieci przy-
jęły mnie jako Matkę, żebym mogła ich poprowadzić do źródła czy-
stej wody. Dziękuję wam. Drogie moje dzieci, podczas gdy wasi paste-
rze swoimi błogosławionymi rękami przekazują wam Ciało mojego 
Syna, zawsze w sercu dziękujcie mojemu Synowi za ofiarę i za paste-
rzy, których zawsze na nowo wam daje”.

COROCZNE OBJAWIENIE IVANKI

25 czerwca 2014

Widząca Ivanka Ivanković-Elez miała regularne coroczne objawienie 25 
czerwca 2014 roku.

Podczas ostatniego codziennego objawienia 7 czerwca 1985 roku Matka 
Boża, powierzywszy Ivance dziesiątą, ostatnią tajemnicę, powiedziała jej, 
że przez całe życie będzie miała ona objawienia jeden raz w roku, na rocz-
nicę objawień. Tak było i w tym roku. Objawienie, które trwało 4 minuty, 



Ivanka miała w swoim rodzinnym domu. Na objawieniu była obecna tylko 
rodzina Ivanki.

Po objawieniu widząca Ivanka powiedziała: Pani dała nam swoje mat-
czyne błogosławieństwo.

ORĘDZIA GRUPY MODLITEWNEJ 

21 czerwca 2014

Orędzie przekazane Ivanowi na Podbrdo w Medziugorju.

„Drogie dzieci! Dzisiaj w szczególny sposób pragnę was wezwać, 
byście w tym czasie łaski, który nadejdzie, odpowiedzieli na moje 
orędzia i byście zaczęli żyć moimi orędziami. W tych latach, w któ-
rych jestem z wami, mój Syn pozwolił mi tak długo pozostać z wami, 
ponieważ pragnę do was mówić, bo pragnę prowadzić was do Niego. 
Dlatego odważnie się zdecydujcie! Żyjcie tym, co wam daję, abym 
dalej mogła dawać wam nowe orędzia i prowadzić was do świętości. 
Dlatego niech wasza decyzja dzisiaj będzie „tak”, by tym żyć. Matka 
modli się za was wszystkich i zawsze wstawia się za wami wszystkimi 
u swojego Syna. Dziękuje, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowie-
dzieliście na moje wezwanie”.

24 czerwca 2014

Objawienie, które widzący Ivan miał na Podbrdo w Medziugorju.

Ivan: A więc także dzisiaj jak każdego dnia po spotkaniu z Panią chciał-
bym wam przybliżyć i opisać to, co jest najważniejsze z dzisiejszego wieczor-
nego spotkania. Dzisiaj jest szczególny dzień, dzisiaj na tym miejscu przed 
trzydziestoma trzema laty otworzyło się Niebo i zaczęły się z Nią spotkania. 
I tak prawdziwie dzisiejsze spotkanie było radosne i szczególne.

Pani przyszła w szczególny sposób radosna i szczęśliwa, i wszystkich nas 
pozdrawia swoim matczynym pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony 
Jezus, drogie dzieci moje”. A po tym prawdziwie wielce radosna z rozłożo-
nymi rękami modli się tutaj nad nami wszystkimi. Modli się szczególnie za 
was obecnych tutaj chorych. A potem przez pewien dłuższy czas modli się 



szczególnie o pokój na świecie i o pokój w rodzinach. Po tym wszystkich nas 
błogosławi swoim matczynym błogosławieństwem i błogosławi wszystko, co 
przynieśliście do błogosławieństwa. Także poleciłem wszystkich was, wasze 
potrzeby, wasze intencje, wasze rodziny, a w szczególny sposób chorych. Dzi-
siaj w szczególny sposób poleciłem tę parafię, którą wybrała w szczególny spo-
sób i wszystkich parafian. A po tym Pani przez pewien czas modliła się szcze-
gólnie za tę parafię i za kapłanów, którzy posługują i pracują w tej parafii. 
A po tym Pani dalej kontynuowała modlitwę z wyciągniętymi rękami nad 
wszystkimi nami. 

A po tym odchodzi w znaku światłości Krzyża z pozdrowieniem: „Idź-
cie w pokoju, drogie moje dzieci”. I tak, to było najważniejsze z dzisiejszego 
wieczornego spotkania.

Ponawiam raz jeszcze – prawdziwie dzisiaj było szczególne spotkanie, a wy 
sami wiecie, że jutro jest dwudziesty piąty i że Pani wieczorem da orędzie do 
całego świata. Poczekajmy na jutrzejszy dzień, byśmy zobaczyli, co Pani chce 
nam powiedzieć. Dziękuję.

10 lipca 2014

Orędzie przekazane Ivanowi w Medziugorju.

„Drogie dzieci! I dzisiaj w szczególny sposób pragnę was wezwać, 
byście modlili się przez ten czas za moich pasterzy. Módlcie się, dro-
gie dzieci, o powołania w moim Kościele. Dziękuję wam, drogie 
dzieci, również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

4 sierpnia 2011

Orędzie przekazane Ivanowi na Podbrdo.

„Drogie dzieci! I dzisiaj raduję się razem z wami w tym czasie łaski, 
szczególnie się raduję, kiedy widzę tak wiele moich dzieci, które są 
w tych dniach szczęśliwe. Wzywam was, drogie dzieci, byście w tym 
czasie modlili się o pokój. Módlcie się o pokój, niech pokój zapa-
nuje w ludzkim sercu, niech mój Syn zamieszka w waszych sercach, 
by przyniósł wam pokój, ponieważ On jest waszym pokojem. Modlę 
się, drogie dzieci, i wstawiam się za wami wszystkimi u swojego Syna. 
Dlatego i wy wytrwajcie w modlitwie. Nie miejcie lęku, tylko nadal się 



módlcie. Dziękuję wam, drogie dzieci, za waszą wytrwałość i dziękuję 
wam, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

11 sierpnia 2014

Oredzie przekazane Ivanowi pod Niebieskim Krzyżem w Medziugorju.

„Drogie dzieci! I dzisiaj pragnę w szczególny sposób wezwać was, 
byście modlili się o pokój. Módlcie się, drogie dzieci, o moje plany, 
plany pokoju. Zdecydujcie się na pokój, pokonajcie zło i grzech. Dro-
gie dzieci, modlę się razem z wami i wstawiam się za wszystkimi, za 
wami wszystkimi, u swojego Syna. Dziękuję wam i dzisiaj, że odpo-
wiedzieliście na moje wezwanie”.

ORĘDZIA POZOSTAŁE

15 sierpnia 2014, uroczystość Wniebowzięcia Maryi

Objawienie, które widząca Marija miała w Medziugorju

Na objawieniu zgromadziło się kilkuset pielgrzymów. Marija powie-
działa: 

Podczas objawienia poleciłam Pani wszystkich nas, wszystkie nasze inten-
cje. Pani modliła się nad nami i wszystkich nas błogosławiła. Pani przyszła do 
nas jak zawsze na święto Wielkiej Pani [jak zwyczajowo określa się tam uro-
czystość Wniebowzięcia Maryi] w sukni cała na złoto, ubrana z ozdobami, 
wszystko bardzo piękne.

17 sierpnia 2014

Orędzie przekazane Ivanowi w Vincenza, we Włoszech.

„Drogie dzieci! Również dzisiaj w szczególny sposób wzywam was: 
módlcie się o pokój, otwórzcie się na Ducha Świętego, drogie dzieci. 
Niech Duch Święty prowadzi was, szczególnie, drogie dzieci, w tym 
czasie módlcie się za mojego umiłowanego, Ojca Świętego*, módl-
cie się za jego misję, misję pokoju. Matka modli się razem z wami 



i wstawia się u swego Syna za wami wszystkimi. Dziękuję wam, dro-
gie dzieci, również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

*Choćbyśmy w sposób spontaniczny z największą oczywistością odno-
sili te słowa do Franciszka, to jednak trudno byłoby ostatecznie wykluczyć 
także drugą możliwość. Również do Benedykta, który zrezygnował z urzędu 
Najwyższego Pasterza, ale honorowo, formalnie zachowuje cały czas tytuł 
papieża – papieża emeryta, można się zwracać „Ojcze Święty” i w ten spo-
sób określać go i przywoływać.

18 sierpnia 2014 roku

Orędzie przekazane Ivanowi w Salvaterra, we Włoszech.

„Drogie moje dzieci! Również dzisiaj raduję się razem z wami 
wszystkimi. Widzę wasze radosne serca, widzę także te pola, które 
są zaorane, które są dobrze kultywowane, dlatego, drogie dzieci, tak 
jak pracujcie nad waszymi sercami, otwórzcie wasze serca na dzia-
łanie Ducha Świętego, ponieważ chciałabym poprosić i uzyskać dla 
was Boskie łaski. Wytrwajcie w modlitwie, szczególnie w tym czasie, 
gdy szatan chce zniszczyć moje plany. Wiecie, drogie dzieci, że Matka 
zawsze jest tak blisko was. Modlę się razem z wami i wstawiam się 
u mojego Syna za wami wszystkimi. Dziękuję, drogi dzieci, że rów-
nież dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzia z Medziugorja
http://medziugorje.oredzia.net
redakcja@medziugorje.oredzia.net
tel. (+48) 505-121-656


