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„Zapraszam was. Potrzebuję was. Wybieram was. Jesteście
ważni”
(czerwiec 1981)
„Wzywam was, drogie dzieci, byście teraz pojęli znaczenie mojego przyjścia i powagę sytuacji. Pragnę uratować
wszystkie dusze i przekazać je Bogu”
(25 sierpnia 1991)
„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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MARYJA Z NAZARETU, MATKA CHRYSTUSA
Prosta dziewczyna z Palestyny, z Nazaretu, o imieniu Maryja, już
przed wiekami została wybrana przez Opatrzność na Matkę Syna
Bożego. Żyje na ziemi w ostatnich latach przed naszą erą i w jej początkach. Już od pierwszych chwil swojego istnienia jest obdarzona nadzwyczajną łaską Boga – mocą przewidzianych przyszłych zasług Jej
Syna, Zbawiciela, zostaje zachowana od grzechu pierworodnego, ciążącego na ludzkości od czasu wygnania Adama i Ewy z raju. Zostaje
obdarzona łaską niepokalanego, bezgrzesznego poczęcia. Maryja jest
pełna łaski, jest nową Ewą, od początku Jej życia w nadzwyczajny
sposób towarzyszy Jej łaska Wszechmogącego. Maryja jest przybytkiem Ducha Świętego.
Kiedy ma kilkanaście lat, anioł Gabriel przychodzi do Niej i pozdrawia ją: „Raduj się, pełna łaski, Pan z Tobą”. Oznajmia Maryi Wolę
Boga: oto za sprawą Ducha Świętego pocznie Ona i porodzi Syna Najwyższego, któremu nada imię Jezus. Maryja wypowiada swoje «tak»,
i staje się Matką Boga, przyjmuje w pokorze Jego wolę. Przed poczęciem jest Dziewicą i po poczęciu pozostaje Nią, jest Zawsze Dziewicą.
Jest wybraną przez Boga, jest błogosławioną między wszystkimi niewiastami.
Rodzi Jezusa w stajence betlejemskiej. Opiekuje się Nim, gdy jest
dzieckiem, wraz ze św. Józefem wychowuje Go. Jest ze swoim Synem
całkowicie zjednoczona, jak nikt inny.
Kiedy Jezus prowadzi swoją publiczną działalność, Maryja także
jest obecna, już nie tak w codzienności, jak w latach Jego dzieciństwa,
lecz w sposób ukryty. Jest też najpierw z Jezusem w Kanie Galilejskiej,
gdzie wskazuje Mu na brak wina, a nam poleca czynić wszystko, co
mówi Jezus, co Bóg nam wskazuje, byśmy czynili.
Podąża za Jezusem w Jego drodze krzyżowej, pełna boleści i smutku
stoi pod krzyżem, na którym wisi Jej Syn – Zbawiciel świata. Jej serce
przebija miecz boleści – sercem jest przy Jezusie, odczuwając to, co
On, Odkupiciel ludzkości, który w mękach i cierpieniu składa ofiarę
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SZCZEGÓLNE MIEJSCE MARYI
WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA
Od czasu swojego wniebowzięcia Maryja towarzyszy Kościołowi
w szczególny sposób. Jest już Królową Nieba – Królową Aniołów oraz
Królową Wszystkich Świętych. Jest Orędowniczką – wstawia się za
nami wszystkimi, modli się do Boga o dary dla ludu pielgrzymującego, prosi Go we wszystkich naszych potrzebach. Jest Pośredniczką
wielu łask, więzią pomiędzy człowiekiem a Bogiem – prowadzi do
Jezusa, jedynego, który daje nam Zbawienie, który łącząc w sobie
naturę Bożą i ludzką, pojednał ludzkość z Bogiem. Jest Matką łaski
Bożej, wspomożeniem wiernych. Jest Matką Kościoła, Królową
rodzin i Królową Pokoju.
Maryja jest jednak obecna w Kościele nie tylko poprzez swoje
wstawiennictwo i pośrednictwo z wyżyn niebieskich, ale czasem
za łaską Boga przychodzi na ziemię, by wskazać ludziom drogę do
Niego, by pouczyć ich i pomóc im. Jest obecna we wspólnocie Kościoła także w ten niecodzienny sposób. Czasem przemawia poprzez
głos wewnętrzny w duszy wierzących, obdarzonych tym charyzmatem słyszenia Jej słów, które szczególnie wypowiada do nich. Czasem
jest obecna w wizjach i proroctwach. Czasem po prostu się objawia,
przychodzi z nieba jako żywa osoba. Obecność Maryi w ten nadzwyczajny sposób można zauważyć od początków historii Kościoła aż po
współczesność, być może w obecnych czasach nawet w sposób bardziej doniosły.
Dla przykładu, w starożytności Matka Boża ukazuje się rzymskiemu patrycjuszowi Janowi, który swój majątek poświęca na budowę
kościoła ku Jej czci, w średniowieczu uczy św. Dominika modlitwy
różańcowej, która potem staje się powszechną modlitwą w Kościele.
W nowożytności objawia się w Meksyku w Guadalupe św. Juanowi,
pozostawiając swój cudowny wizerunek. W naszych czasach Maryja
mówi w Japonii, w Akita, do siostry Agnieszki; ukazuje się między
innymi św. s. Faustynie, w Lourdes – Bernadecie, a w Fatimie – Fran13

OBECNOŚĆ MARYI W MEDZIUGORJU,
JEJ ORĘDZIE POKOJU
Pierwszym przesłaniem Matki Bożej jest sama Jej obecność,
a także fakt przekazywania przez Nią orędzi.
„Módlcie się, byście mogli pojąć, co Bóg pragnie wam powiedzieć przez moją obecność i przez orędzia, które do was kieruję” (25.11.1991).
Jest to dla nas wielki dar i łaska. Maryja prowadzi nas bowiem do
Jezusa, jest to droga nawrócenia i zbawienia.
„Moja obecność tutaj jest po to, bym was poprowadziła nową
drogą, drogą zbawienia. Dlatego dzień w dzień wzywam was
do nawrócenia” (25.06.1992).
„Dziękujcie Bogu za dar mojej obecności pośród was”
(25.06.2009).
Matka Boża wzywa nas do świadectwa o Jej obecności, prosi nas
o nie.
„Wzywam was i proszę, byście swoim życiem, w codziennym
życiu, dawali świadectwo o mojej obecności. Jeśli się modlicie, Bóg wam pomoże odkryć prawdziwy powód mojego
przyjścia” (25.06.1991).
„Wzywam was, drogie dzieci, byście modlili się o dary Ducha
Świętego, które są wam teraz potrzebne, byście mogli dawać
świadectwo o mojej obecności tutaj i o wszystkim, co wam
daję” (17.04.1986).
„Dajcie świadectwo swoim życiem o mojej obecności tutaj”
(25.06.1999).
„Dlatego zdecydujcie się od dzisiaj poświęcić czas tylko na
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NAJWAŻNIEJSZE ORĘDZIA I WEZWANIA
KRÓLOWEJ POKOJU

„Pokój, pokój, pokój! Pojednajcie się! Pokój musi zapanować między człowiekiem i Bogiem, a także między
ludźmi” (26.06.1981).

Wiara
Potrzeba wiary. „Przebudźcie się ze snu niewiary i grzechu”
(25.02.2000), „najważniejsze jest wierzyć” (1983 lub wcześniej),
„wiara jest podstawą, z której wszystko wypływa” (31.12.1981).
Wiara świata. „Światu jest potrzebne uzdrowienie wiary w Boga
Stworzyciela” (25.03.1997). „Trzeba, żeby świat się zbawił, kiedy
jest jeszcze czas, niech mocno modli się i niech ma ducha wiary”
(29.11.1981).
Rozbudzenie wiary. „Moje dzieci! Czyż nie widzicie, że wiara
zaczyna gasnąć i że jest koniecznym rozbudzić wiarę w ludziach?”
(21.01.1982). „Wielu ludzi chodzi do kościoła tylko z przyzwyczajenia. Trzeba rozbudzić wiarę” (wiosna 1982). „Jest wielu z ludu
chrześcijańskiego, którzy żyją jak poganie. Wciąż jest zbyt mało
prawdziwych wierzących” (1984-1985), „szukam wszystkich uśpionych serc, by obudziły się ze snu niewiary” (5.06.2011).
Pogłębianie naszej małej wiary. Dar wiary. „Wy, którzy wierzycie,
nawracajcie się i pogłębiajcie waszą wiarę” (wiosna 1983). „Zachęcam was, małe dzieci, byście jeszcze bardziej żyli swoim życiem
wiary, bo jesteście jeszcze słabi i nie jesteście pokorni” (25.09.2010),
„małe dzieci, wasza wiara jest mała i nawet nie jesteście świadomi,
jak bardzo, a mimo to nie jesteście gotowi, aby prosić Boga o dar
wiary” (25.08.2002), „modlę się przed Bogiem, aby dał wam dar
wiary” (25.11.2005), „nie ustawajcie w modlitwie o dar wiary”
(2.10.2007).
Doświadczenia i umocnienie w wierze. „To jest czas waszej próby”
(2.03.2012). „Bóg chce doświadczyć w szczególny sposób, by (...)
mógł umocnić w wierze” (11.04.1985).
Stałość w wierze. „Nie ustępujcie. Strzeżcie waszej wiary”
(10.11.1981). „Zachowujcie mocną wiarę” (23.11.1981), „wiara jest
jedyną, która w próbach życiowych da wam siłę” (2.10.2008). „By
lud wierzył i wytrwał w wierze” (28.06.1981).
Przykład i świadectwo. „Niech wasza wiara będzie zachętą dla
innych, by mocniej wierzyli i miłowali” (25.12.2001). „Nie narzucajcie niewierzącym swojej wiary. Pokazujcie im ją swoim przykładem i módlcie się za nich” (2.02.1990), „radośnie dawajcie świadectwo waszej wiary” (25.10.2009). „Wzywam was, byście stali się
moimi świadkami, żyjąc w wierze swoich ojców” (25.09.1988).
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kie serce pragnie” (25.11.1994), „módlcie się, dopóki modlitwa
nie stanie się dla was radością” (25.11.1999), „modlitwa będzie
dla was radością: jeśli rozpoczniecie, nie znudzi was, bo będziecie się modlić z radości” (20.03.1986), „przez modlitwę, małe
dzieci, otrzymacie radość i pokój. Przez modlitwę jesteście bogatsi
w łaskę Bożą” (25.08.1989), „przez modlitwę odkryjecie miłość”
(25.04.1995), „przez modlitwę będziecie mieć błogosławieństwo”
(25.03.1995), „niech modlitwa wypływa z waszego serca jak świeża
woda ze źródła” (25.08.1999), „modlitwa jest, by poznać szczęście”
(20.10.1984).
„Niech modlitwa zapanuje na całym świecie!” (25.08.1989). „Dziękuję wam za wszystkie modlitwy!” (5.09.1985).
Pokuta
Konieczność pokuty. „Pragnę wezwać was do wytrwałej modlitwy i pokuty” (26.07.1984), „lud musi się nawrócić i pokutować!”
(21.07.1981).
Pokuta za grzeszników. „By czyniono pokutę za grzeszników!”
(7.08.1981). „Będę modlić się do mojego Syna, by nie karał świata,
ale błagam was, nawracajcie się! Nie możecie sobie wyobrazić
tego, co się stanie ani tego, co Ojciec Przedwieczny ześle na ziemię. Dlatego nawracajcie się! Wyrzeknijcie się wszystkiego, czyńcie pokutę” (24.06.1983). „Trzeba możliwie jak najwięcej się modlić i czynić pokutę, ponieważ zbyt mało ludzi nawróciło się dotąd”
(1984-1985). „Czyńcie więcej pokuty” (24.04.1982).
Łączność pokuty z praktykami życia duchowego i życiem sakramentalnym. „Czyńcie pokutę! Umacniajcie waszą wiarę poprzez modlitwę i sakramenty” (8.08.1981). „Niech się wszyscy dalej modlą,
czynią pokutę i nawracają się” (21.04.1982). „Czyńcie pokutę
i pomagajcie słabym” (1983 lub wcześniej), „módlcie się, pośćcie,
czyńcie pokutę” (29.08.1982).
Wielki Post. „To jest czas pokuty i nawrócenia” (25.02.2004). „W tym
świętym czasie pokuty” (18.03.2003), „w tym czasie wyrzeczeń,
modlitwy i pokuty na nowo wzywam was: idźcie, wyspowiadajcie
się ze swoich grzechów” (25.02.2009). Adwent. „Wzywam was, by
ten szczególny czas przygotowania był czasem modlitwy, pokuty
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SZCZEGÓLNE ORĘDZIA
DOTYCZĄCE ŻYCIA DUCHOWEGO

„Musimy kroczyć i postępować w życiu duchowym,
poruszeni tymi orędziami” (1986).

Otwarcie się na Ducha Świętego
„Otwórzcie wasze serca Duchowi Świętemu” (25.07.2011).
„Módlcie się każdego dnia «Przybądź Duchu Święty»” (22.03.1984).
Zstąpienie, wylanie i przyjście Ducha Świętego. „Ważne jest modlić
się do Ducha Świętego, by zstąpił na was. Kiedy ma się Ducha Świętego, ma się wszystko” (21.10.1983). „Kiedy Duch Święty zstępuje
na ziemię, wtedy wszystko staje się jasne i wszystko się przemienia” (Adwent 1983), „proście o wylanie na was Ducha Świętego”
(9.05.1985), „wzywam was, byście przez modlitwę i ofiarę przygotowali się na przyjście Ducha Świętego” (25.05.1998).
Oświecenie. „Proście Ducha Świętego o oświecenie” (8.11.1984).
„Niech w ciszy Duch Święty mówi do was i pozwólcie Mu, by was
nawracał i przemieniał” (25.07.2006), „módlcie się, by Duch Święty
oświecał was i prowadził na drodze świętości” (25.06.2005).
Natchnienie i prowadzenie. „Proście Ducha Świętego, by zawsze
dawał wam natchnienia” (13.10.1984). „Niech wasze serce będzie
gotowe, by słuchać i żyć wszystkim, co Duch Święty ma w swoim
planie dla każdego z was. Małe dzieci, pozwólcie Duchowi Świętemu, by prowadził was drogą prawdy i zbawienia do życia wiecznego” (25.05.1998).
Odnowa i dary. „Módlcie się do Ducha Świętego, by was odnowił”
(5.05.1989). „Módlcie się o dary Ducha Świętego” (25.05.2000).
„Wzywam was, byście przez modlitwę otworzyli się na Boga, by
Duch Święty zaczął czynić cuda w was i przez was” (25.05.1993).
Oddanie się Bogu i Maryi
Oddanie się Bogu. „Bóg nie chce was letnich i niezdecydowanych,
ale byście całkowicie Mu się oddali” (20.11.1986). „W modlitwie
oddajcie siebie Jezusowi!” (11.08.1984), „oddajcie się Miłości”
(9.03.1985). „Bóg nie pragnie od was niczego poza waszym oddaniem się” (25.05.1989).
Oddanie Maryi siebie i swojego serca. „Oddajcie mi swoje serca całkowicie. Pozwólcie mi, żebym prowadziła was do mojego Syna,
który jest prawdziwym pokojem i szczęściem” (2.10.2003). „Nie,
nie potraficie mi się oddać. Oddajcie się mi w tych dniach całkowicie!” (13.06.1985). „Otwórzcie mi wasze serca, oddajcie mi wasze
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daję, jest codzienne, szczególnie, małe dzieci, bo pragnę was
poprowadzić bliżej Serca Jezusowego” (25.10.1988). „Bym mogła
prowadzić was wszystkich do mojego Najdroższego Syna, byście
w Jego Sercu odnaleźli radość” (25.09.2009).
Poświęcenie się Sercu Jezusowemu. „Wzywam tych wszystkich, którzy mi powiedzieli «tak», niech odnowią poświęcenie się mojemu
Synowi Jezusowi i Jego Sercu” (25.04.1992).
Zjednoczenie z Jezusem, wola Boża
Zjednoczenie w modlitwie i w życiu. „Wzywam was, byście zjednoczyli się z Jezusem w modlitwie” (25.03.2002), „w życiu zjednoczcie
się z Jezusem” (20.02.1986).
Otwartość na wolę Bożą. „Wzywam was (...), byście byli otwarci na
wolę Boga” (25.07.2002).
Szukanie. „We wszystkim, o co prosicie, we wszystkim, co robicie,
szukajcie tylko woli Bożej” (13.10.1984), „proście ze mną Ducha
Świętego, by prowadził was w poszukiwaniu woli Bożej na drodze
waszej świętości” (25.05.2007).
Odkrywanie. „Przez modlitwę będziecie mogli przezwyciężyć
swoją wolę i odkryć wolę Bożą nawet w najdrobniejszych sprawach”
(25.03.1998). „Wzywam was, byście (...) dzień po dniu odkrywali
w modlitwie Jego wolę” (25.06.1990).
„Wypełniajcie wolę Bożą” (25.10.2008), „możecie być i mocni
i wielcy, pełniąc wolę Bożą” (2.11.2010). „Niech każdy z was będzie
całkowicie poddany mojej woli i woli Boga” (24.06.1987).
Krzyż Chrystusa i Jego męka a nasze krzyże
Krzyż Jezusa. „Mój Syn niósł krzyż. Cierpiał na krzyżu i przez niego
zbawił świat” (31.12.1981). „Uklęknijcie przed krzyżem i spójrzcie
na mojego Syna. On zwyciężył grzech i umarł, byście wy, dzieci
moje, żyli” (2.10.2009), „wyraźcie swoją miłość do Ukrzyżowanego” (25.03.2004).
Kontemplacja. „Rozmyślajcie nad męką Jezusa i w życiu zjednoczcie się z Jezusem” (20.02.1986), „wzywam was w szczególny
sposób, byście wzięli w ręce krzyż i rozpamiętywali rany Jezusa”
(25.03.1997).
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Matczyny płaszcz Matki Bożej
Ochrona i prowadzenie Matki Bożej. „Jestem z wami i umieszczam
was wszystkich pod swoim płaszczem” (25.02.1993). „Wszystkich
was pragnę otulić swoim płaszczem i wszystkich poprowadzić
drogą nawrócenia” (25.02.1987). „Pragnę wszystkich was umieścić pod swoim płaszczem i obronić was od wszelkich szatańskich
napaści” (25.12.1992). „Gromadzę was pod swoim matczynym
płaszczem, by pomóc wam poznać miłość Bożą i Jego wielkość”
(2.09.2006).
Płaszcz Jezusa. „Dlatego proście Pana pokoju, by ochraniał was
swoim płaszczem i by wam pomógł zrozumieć wielkość i znaczenie pokoju w waszych sercach” (25.12.1990).
Nadzieja i radość
Bóg. „W Bogu jest pokój i nadzieja wasza” (25.01.2001). „Wzywam
was do wielkiej radości i pokoju, który tylko Bóg daje” (25.03.1989).
„Jedyną, prawdziwą radością waszego życia jest Bóg” (25.12.2007).
Wezwanie do radości. „Patrzę na was i w waszych sercach nie
widzę radości” (25.10.2011). „Pragnę dać wam nadzieję i radość”
(25.11.2011). „Pragnę, byście byli pełni radości i by radość widniała na waszych twarzach” (17.08.1981). „Radujcie się ze mną!”
(25.12.1987).
Modlitwa prowadzi do radości. „Zacznijcie się na nowo modlić,
dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością” (25.05.1992).
„Modlitwa będzie dla was radością: jeśli rozpoczniecie, nie znudzi
was, bo będziecie się modlić z radości” (20.03.1986). „Módlcie się!
W modlitwie poznacie najwyższą radość” (28.03.1985). „Żyjcie tą
radością w modlitwie, żyjcie w radości” (4.08.1988).
Radość i nadzieja dla innych. „Niech wasza nadzieja będzie nadzieją
dla tych serc, które nie mają Jezusa” (25.08.2008). „Niech nadzieja
popłynie przez wasze serca jako rzeka łaski” (25.11.2008). „Bądźcie
radością wszystkich ludzi, bądźcie nadzieją dla wszystkich ludzi”
(3.05.1986).
„Jesteście moją nadzieją. Błogosławię was wszystkich. Jesteście
moją radością” (1.01.2010). „Pragnę, byście byli radością Jezusa”
(31.10.1997).
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WYBÓR ORĘDZI MATKI BOŻEJ
NA RÓŻNE TEMATY

„Rozejrzyjcie się wokół siebie, dzieci moje, i zobaczcie,
dokąd zmierza świat (...). Podaję wam światło prawdy
i Ducha Świętego” (2.06.2011).

cydowali się na Boga” (25.10.1987). „Myślcie o raju” (25.05.2006).
„Nie zamykajcie sobie bram raju” (2.05.2012).
Raj w sercach. „Odnówcie modlitwę w swoich rodzinach, a serce
wasze będzie wychwalać święte Imię Boże i raj zapanuje w waszych
sercach” (25.05.1997). „Tylko dusza pokorna staje się rajem, ponieważ w niej jest mój Syn” (2.02.2012).
„Nieustannie modlę się za was, by wasze życie było odbiciem raju
tutaj na ziemi” (25.04.2011).
Kościół – wspólnota wierzących
Miłość do Kościoła. „Przez modlitwę i swoje wyrzeczenia staniecie
się bardziej otwarci na dar wiary i miłości do Kościoła i ludzi, którzy są dookoła was” (25.02.1998).
Praca w Kościele. „Pragnę powołać was do pracy w Kościele.
Wszystkich jednakowo miłuję i pragnę od wszystkich, by pracowali tyle, ile mogą. Wiem, drogie dzieci, że możecie, jednak nie
chcecie, dlatego że czujecie się małymi i słabymi w tych sprawach.
Musicie być odważni i przynosić małe kwiatki Kościołowi i Jezusowi” (31.10.1985).
Trudności na barkach Kościoła. „Różańcem przezwyciężycie wszelkie trudności, którymi szatan chce teraz obarczyć Kościół katolicki” (25.06.1985).
Kościół w obecnym czasie. „[Szatan] pewnego dnia stanął przed tronem Bożym i poprosił o pozwolenie na wystawienie Kościoła na
próbę przez pewien czas. Bóg pozwolił wystawić Go na próbę przez
jeden wiek. Ten wiek jest we władzy diabła, ale kiedy wypełnią się
tajemnice, które zostały wam powierzone, jego władza zostanie
zniszczona” (przed 26.12.1982).
Modlitwa o jedność. „Wzywam was, byście modlili się o jedność,
o jedność mojego Kościoła, moich kapłanów” (30.12.2011).
Zbawienie w Kościele. „Nie wystarczy należeć do Kościoła katolickiego, by być zbawionym, trzeba szanować Boże przykazania
i postępować zgodnie ze swoim sumieniem” (1984-1985). „Módlmy
się, małe dzieci, za wszystkich tych, którzy nie chcą poznać miłości
Bożej, pomimo że są w Kościele. Módlmy się, by się nawrócili, by
Kościół zmartwychwstał w miłości” (25.03.1999).
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(1.05.1986). „Niech każda rodzina stanie się świadkiem miłości
w tym świecie bez modlitwy i pokoju” (25.10.2004).
Grupy modlitewne
Tworzenie grup modlitewnych. „Odnówcie modlitwę w swoich
rodzinach i twórzcie grupy modlitewne, a w ten sposób doświadczycie radości na modlitwie i wspólnoty. Wszyscy, którzy się modlą
i są członkami grup modlitewnych, w sercach są otwarci na wolę
Bożą i z radością dają świadectwo o Bożej miłości” (25.09.2000).
„Pragnę wezwać wszystkich moich kapłanów, by stworzyli i zorganizowali grupy modlitewne, w szczególności wśród młodych”
(22.08.1988).
Modlitwa za kapłanów. „W waszych grupach modlitewnych, proszę
was, byście modlili się szczególnie za kapłanów” (24.06.1996).
Znaczenie grup. „Wspólnoty modlitewne są konieczne we wszystkich parafiach” (11.04.1982). „Grupy modlitewne są mocne, a przez
nie mogę zobaczyć, małe dzieci, że Duch Święty działa na świecie”
(25.06.2004).
Dzieci
„Zachęcajcie najmłodszych do modlitwy i niech dzieci chodzą na
Mszę świętą” (7.03.1985).
„Powiedz wszystkim kobietom, które lękają się mieć dzieci, że im
więcej dzieci mieć będą, tym lepiej. Powinny się raczej lękać, by ich
nie mieć” (2.05.1995).
„Wszyscy jesteście moimi małymi dziećmi. Kocham was”
(25.01.1994).
Młodzi
Świat a prawdziwy pokój. „Drodzy młodzi! Wszystko to, co dzisiejszy świat proponuje wam, jest złudzeniem, przemija. Właśnie
dlatego możecie pojąć, że szatan chce przez swoją obecność zniszczyć was (…). Wzywam was, byście modlili się przede wszystkim
o pokój w waszych sercach i w waszych rodzinach, a potem o pokój
na świecie” (1.08.1990).
Działanie szatana wśród młodych. „Pragnę ostrzec szczególnie
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I my mamy błogosławić. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie
się za nich i błogosławcie ich” (26.06.1983).
Adwent i Wielki Post
Adwent. „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” (14.12.1992). „Wzywam was, w tym czasie Adwentu, byście
przyozdabiali wasze domy, ale przede wszystkim wasze serce”
(20.11.2011).
Boże Narodzenie. „Szczególnie w tym dniu łaski z małym Jezusem na ręku wzywam was: pozwólcie Jezusowi, by narodził się
w waszych sercach. Tylko z Jezusem w sercu możecie wyruszyć
drogą zbawienia i życia wiecznego” (25.12.2009).
Wielki Post. „Wielki Post jest dla was szczególną zachętą, byście
się zmieniali. Zacznijcie od tej chwili (...). Wzywam was, byście się
indywidualnie nawracali” (13.02.1986). „W tym wielkopostnym
czasie wzywam was do podjęcia wyrzeczeń. Droga do nich prowadzi przez miłość, post, modlitwę i dobre uczynki. Tylko przez
pełne podjęcie wyrzeczeń rozpoznacie miłość Bożą” (18.03.2006).
Niedziela Wielkanocna. „Wszyscy radujemy się w niebie. Radujcie
się razem z nami” (22.04.1984).
Nowenny
„Odprawiajcie nowenny, poszcząc i czyniąc wyrzeczenia, by szatan
był daleko od was, a łaska wokół was” (25.07.2005).
Przed zesłaniem Ducha Świętego. „Pragnę wam powiedzieć, byście
w czasie tej nowenny modlili się o wylanie Ducha Świętego na
wasze rodziny i na waszą parafię” (2.06.1984).
Pierwszy piątek i sobota miesiąca
„Powinniście poświęcić trzy dni na pojednanie każdego miesiąca:
pierwszy piątek miesiąca, następujące po nim sobotę i niedzielę”
(1985).
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MEDZIUGORJE
Objawienia Matki Bożej
Obecność Maryi wolą Boga. „Z woli Bożej jestem tutaj z wami,
w tym miejscu. Pragnę, byście otworzyli mi swoje serca i byście
przyjęli mnie jako Matkę. Ja swoją miłością nauczę was prostoty
życia w bogactwie miłosierdzia i będę was prowadziła do mojego
Syna” (2.05.2008). „Przyszłam do was i przedstawiłam się jako Królowa Pokoju, ponieważ mój Syn posyła mnie. Pragnę wam pomóc,
drogie dzieci. Pomóc, byście mieli pokój” (10.08.2012). „Ja jestem
z wami tak długo, dopóki mi Najwyższy pozwoli” (25.12.2004).
Boży plan nawrócenia całego świata. „Nie zapomnijcie, że wszyscy jesteście ważni w tym wielkim planie, który Bóg przeprowadza przez Medziugorje. Bóg pragnie nawrócić cały świat i wezwać
go do zbawienia i na drogę ku Niemu” (25.06.2007). „Pragnę być
z wami, by nawrócić i pojednać cały świat” (26.06.1981).
Ivan: Pani ma plan wobec tego świata. Matka Boża ma plan wobec
Kościoła. Matka Boża ma plan dla tej parafii [Medziugorje]. Ale Ona
zaprasza nas, byśmy brali udział, ponieważ każdy z nas jest częścią tego
planu (14.08.2012).
Marija: [Matka Boża objawiła się] radosna i z sercem wystarczająco
wielkim, by objąć cały świat, nie tylko nas (25.06.2011).
Znak i wezwanie do modlitwy. „Medziugorje jest znakiem dla was
wszystkich i wezwaniem do modlitwy, a także przeżywania dni
łaski, które Bóg wam daje” (24.05.1992). „Ileż to już razy wzywałam was tutaj w Medziugorju do modlitwy i nadal będę wzywać”
(18.03.1991).
Post. „Szczególnie zachowujcie post, bo przez post osiągniecie
i sprawicie mi radość, by zrealizował się cały plan, który Bóg planuje tutaj w Medziugorju” (26.09.1985).
Ostatnie objawienia Matki Bożej. „Przyszłam, by wezwać świat
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OBECNOŚĆ MARYI ORAZ JEJ ŻYCIE
Matka Boża na pytanie widzących Kim jesteś? odpowiada:
„Jestem Błogosławioną Dziewicą Maryją” (26.06.1981).
Mówi o sobie: „Jestem Królową Pokoju i Pojednania” (6.08.1981),
i po wielu latach objawień potwierdza swoje szczególne imię, które
wcześniej wypowiedziała: „przedstawiłam się jako Królowa Pokoju”
(23.06.2006).
Matka Boża przychodzi w Medziugorju, by prowadzić nas do Boga
i do zbawienia.
„Prowadzę ku miłości, do drogiego Ojca. Prowadzę was do
życia wiecznego” (18.03.1995).
„Prowadzę was do zmartwychwstania w moim Synu”
(2.03.2012).
„Podaję wam światło prawdy i Ducha Świętego” (2.06.2011).
Wielokrotnie odnosi się do Jezusa jako do Swojego Syna, „Bez
miłości nie możecie przyjąć ani mnie, ani mojego Syna” (27.03.1986)
– Maryja jest Matką Jezusa, „Jestem Matką Bożą” (12.10.1981).
Wciąż powtarza, że jest naszą Matką („jako wasza Matka”), pragnie Nią być nie tylko deklaratywnie, ale w rzeczywistości:
„Przychodzę między was, ponieważ pragnę być waszą Matką”
(18.03.2012).
Jest naszą Orędowniczką, jak sama się określa (18.03.2012). Wielokrotnie powtarza, że wstawia się za nami do Boga, że prosi Go za
nami, że modli się do Niego. „Jestem z wami i wstawiam się przed
Bogiem za każdym z was” (17.10.2011).
Jest Pośredniczką, jest więzią i łącznikiem z Bogiem: „Jestem
Pośredniczką między wami i Bogiem” (17.07.1986).
Jest też naszą opiekunką. Gromadzi nas pod swój płaszcz.
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POKÓJ NA ŚWIECIE
Matka Boża przedstawiła się w Medziugorju jako Królowa Pokoju.
To właśnie pokój jest Jej kluczowym przesłaniem.
„Wszystkich was, którzy usłyszeliście moje orędzie pokoju,
wzywam, byście je z powagą i z miłością realizowali w życiu”
(25.05.1991).
Jest to pokój Boży, najpierw i przede wszystkim pokój w duszy
człowieka, pokój wewnętrzny.
„Wszystkich pragnę poprowadzić ku pokojowi, który daje
tylko Bóg i ubogaca nim każde serce” (25.07.1990)
Jednakże to właśnie z tego pokoju wewnętrznego rodzi się w konsekwencji pokój na świecie.
„Kiedy zaczęłam mówić do was i wzywać was do pokoju,
myśleliście, że wszystko było spokojne i że nie było potrzeby,
by modlić się w szczególny sposób o pokój. Brak pokoju
był w sercach, a teraz brak pokoju nastał w świecie” (druga
połowa 1990).
Dlatego drogą do pokoju na świecie jest najpierw modlitwa.
„Wzywam was, byście wszyscy ze mną przez modlitwę budowali nowy świat pokoju” (25.12.1992), „dzisiaj wzywam was do
szczególnej modlitwy oraz składania ofiar i dobrych uczynków dla pokoju na świecie. Szatan jest mocny i ze wszystkich
sił chce zniszczyć pokój pochodzący od Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się ze mną w szczególny sposób o pokój”
(25.10.1990)
Drogą do prawdziwego i trwałego pokoju jest królestwo Boże,
które dzięki wierze, modlitwie i sakramentom przychodzi do naszych
dusz, jest to sam Bóg, który mocą łaski już w nas mieszka.
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TAJEMNICE MEDZIUGORSKIE,
PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIOŁA I ŚWIATA
„Istnieją tajemnice”
Matka Boża w swoich orędziach wzywa przede wszystkim do
nawrócenia oraz modlitwy. Kieruje do nas liczne zachęty i napomnienia, abyśmy pogłębili naszą wiarę i życie duchowe. Niemniej Królowa
Pokoju mówi widzącym także o pewnych wydarzeniach dotyczących
Kościoła i świata, które dopiero nastąpią – przekazuje im tajemnice
dotyczące przyszłości.
Docelowo każdy z widzących ma otrzymać po dziesięć tajemnic. Troje
widzących – Mirjana, Ivanka oraz Jakov – znają już wszystkie, pozostali
– Ivan, Marija i Vicka – mają ich ujawnionych po dziewięć.
Królowa Pokoju przypomina o tajemnicach, ich istnienie przynagla nas do modlitwy.

„Istnieją tajemnice, dzieci moje. Nie wiadomo, czego one
dotyczą. Ale kiedy się ujawni, będzie późno!” (28.01.1987).
Tajemnice medziugorskie są kontynuacją tajemnic danych przez
Matkę Bożą w Fatimie.

„Wzywam was do wyrzeczeń przez dziewięć dni, by w ten
sposób z waszą pomocą zrealizowało się wszystko, co pragnę
zrealizować poprzez tajemnice, które rozpoczęłam w Fatimie” (25.08.1991).
Nie można w żaden sposób lekceważyć faktu, iż objawienia Matki
Bożej z Medziugorja pozostają w związku z przyszłością ludzkości
i przyszłością Kościoła. Wpisują się one w historię zbawienia. Nie są
miałkim wezwaniem do jakiejś pobożności – są zapowiedzią wielkich wydarzeń, które wstrząsną światem.
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w jaki sposób. Gdybyśmy to wiedzieli, to być może, znając powagę mających nastąpić wydarzeń, przyśpieszylibyśmy swoje nawrócenie.

„Wróćcie do modlitwy! Nie ma nic ważniejszego! Chciałabym,
by Pan pozwolił mi poinformować was choć trochę o tajemnicach, ale On już udziela wam wielu łask” (28.01.1987).
„Mój aniele, módl się za niewierzących. Ludzie będą sobie
rwać włosy, brat będzie błagał brata, będzie przeklinał swoje
minione życie, przeżyte bez Boga. Będą żałować za grzechy, ale będzie za późno. Teraz jest czas na nawrócenie”
(15.08.1985).
„Będę modlić się do mojego Syna, by nie karał świata, ale błagam was, nawracajcie się! Nie możecie sobie wyobrazić tego,
co się stanie, ani tego, co Ojciec Przedwieczny ześle na ziemię. Dlatego, nawracajcie się! Wyrzeknijcie się wszystkiego,
czyńcie pokutę” (24.06.1983).
Ujawnienie tajemnic i pergamin
Mirjana wybrała franciszkanina o. Petara Ljubičića, któremu na
dziesięć dni przed wypełnieniem się każdej tajemnicy wyjawi jej
treść, po czym razem będą modlić się i pościć o chlebie i wodzie przez
siedem dni. Na trzy dni przed wskazaną datą wypełnienia się tajemnicy o. Petar z kolei wyjawi ją światu.
Większość tajemnic, które Matka Boża przekazuje widzącym, jest
identyczna dla każdego widzącego, tylko pojedyncze tajemnice różnią się od siebie.
Mirjana otrzymała od Matki Bożej szczególny pergamin. Jest to
jakby kartka papieru formatu A4, zrobiona jednak z jakiegoś nieziemskiego materiału. Pergamin ma otrzymać o. Petar, aby mógł
dowiedzieć się z niego o treści tajemnic – w swoim czasie będzie mógł
odczytać z niego tajemnice, każdą na dziesięć dni przed jej wypełnieniem się.
Pierwsze tajemnice – ostrzeżenia dla Medziugorja i świata
Widzący nie mówią bezpośrednio o treści tajemnic, tak jak prosiła
ich o to Matka Boża, jednak z różnych orędzi, wywiadów i wypowiedzi możemy dowiedzieć się pewnych aspektów dotyczących nie tyle
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CZAS POKOJU,
TRIUMF NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
Maryja prowadzi nas ku nowym czasom prawdziwego pokoju.
„Módlcie się o pokój, by jak najszybciej zapanował czas
pokoju, czego moje serce oczekuje z niecierpliwością”
(25.06.1995).
„Jestem z wami i prowadzę was do nowego czasu; czasu, który
Bóg daje wam jako łaskę, byście Go jeszcze bardziej poznali”
(25.01.1993).

Szatan nie będzie miał już wtedy więcej władzy, ponieważ wcześniej
zostanie jej pozbawiony.

„Ten wiek jest we władzy diabła, ale kiedy wypełnią się tajemnice, które zostały wam powierzone, jego władza zostanie
zniszczona” (przed 26.12.1982).
Jest to czas zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi.
„Moje Serce przez was pragnie zwyciężyć. Pragnie zatriumfować” (2.05.2006).

Jest to jakiegoś rodzaju dłuższy okres, są to pewne charakterystyczne
czasy. Wedle słów Matki Bożej jest to nawet swojego rodzaju „epoka”.

„Z wami pragnę odnowić modlitwę i wezwać was do postu,
który pragnę przedstawić swojemu synowi Jezusowi na
nadejście nowej epoki, epoki wiosny” (25.10.2000).
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