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Wydawca niniejszego zbiorku orędzi posiada pewność moralną odnośnie do prawdziwości objawień Matki Bożej z Medziugorja, zdobytą dzięki
niezliczonym świadectwom wiary i nawracania się oraz dzięki różnym
kryteriom teologicznym i racjonalnym. Wydawca nie uprzedza jednak
w żaden sposób orzeczenia władz Kościoła w sprawie nadprzyrodzonej
natury objawień. Wnosi w nie jedynie swój pokorny wkład, dając świadectwo łaski Bożej, otrzymanej przez wstawiennictwo Matki Bożej z Medziugorja.

„Drogie dzieci!
Również dzisiaj, z wielką radością w swoim sercu, wzywam
was do nawrócenia. Małe dzieci, 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 czerwca 2007)
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OBJAWIENIA MEDZIUGORSKIE
Zarys wydarzeń
Medziugorje jest niewielką wioską położoną na południu Europy,
na Półwyspie Bałkańskim, w Bośni i Hercegowinie. W czerwcu 1981
roku na terenie tamtejszej parafii sześciorgu dzieciom zaczęła się
objawiać Matka Boża. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego trojgu
z nich Maryja objawia się codziennie, pozostałym trojgu przestała
się już objawiać każdego dnia, a objawia się bądź raz w roku, bądź
raz w miesiącu. Osoby widzące Matkę Bożą i rozmawiające z Nią, na
początku objawień były w wieku od 10 do 16 lat, dziś są już dorosłe,
żyją w małżeństwach, mają swoje rodziny.
Medziugorje stało się znaczącym miejscem na mapie światowego
ruchu pielgrzymkowego. Centrum codziennego życia religijnego stanowi tam wieczorna Msza Święta w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba. Miejscami modlitwy są też Podbrdo – Wzgórze
Objawień, oraz Križevac – Góra Krzyża. Do Medziugorja przybywają
liczni pielgrzymi – osoby świeckie, jak również duchowne, zarówno
indywidualnie, jak i w grupach zorganizowanych. Medziugorje
w ciągu trzydziestu pięciu lat objawień odwiedziło już kilkudziesięciu
biskupów, w tym kilku kardynałów, setki tysięcy osób duchownych,
miliony wiernych świeckich. Jest ono dla pielgrzymów miejscem
modlitwy i nawrócenia, miejscem powrotu do wiary i pogłębienia
relacji z Bogiem. Potwierdzają to niezliczone wręcz świadectwa.
Matka Boża w odniesieniu do Medziugorja mówi: „Pragnę, byście
zrozumieli, że tutaj chcę stworzyć nie tylko miejsce modlitwy, ale
i spotkania serc. Pragnę, by moje, Jezusa i wasze serce przemieniły
się w jedno serce miłości i pokoju” (25 lipca 1999).
Przesłanie Matki Bożej
Matka Boża przynosi światu przesłanie pokoju i pojednania. Prowadzi do Boga. Określa siebie Królową Pokoju. W swoich orędziach
prosi każdego przede wszystkim o nawrócenie oraz o modlitwę.
Wzywa do codziennej Mszy Świętej, do częstej spowiedzi, do postu
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ZNACZENIE OBJAWIEŃ
Niezwykła obecność Matki Bożej oraz Jej orędzia
Objawienia medziugorskie spośród wszystkich innych objawień
wyróżniają się w pierwszej kolejności przez to, iż Maryja ukazuje się
widzącym nieprzerwanie już od trzydziestu pięciu lat, trojgu z nich
nawet codziennie.
Nie można lekceważyć tak niezwykłej obecności Matki Bożej,
nie można przejść obojętnie obok tego faktu. Nawet sama Królowa
Pokoju prosi nas, byśmy się nad tym zastanowili.
„Dzisiaj was wzywam, byście rozmyślali, dlaczego jestem tak
długo z wami” (17 lipca 1986).
Obecność Matki Bożej, a także orędzia, które nam daje, wymagają
naszej uwagi, refleksji, ale przede wszystkim modlitwy.

„Módlcie się, byście mogli pojąć, co Bóg pragnie wam powiedzieć przez moją obecność i przez orędzia, które do was kieruję” (25 listopada 1991).
Matka Boża, kierując do nas swoje orędzia, wskazuje nam drogę do
Boga, pragnie doprowadzić nas wszystkich do zbawienia. To jest powód
Jej tak długiej obecności wśród nas – pomaga nam i zachęca, byśmy żyli
Jej orędziami.

„Drogie dzieci, ze względu na was zostałam tak długo, by
wam pomóc, byście realizowali wszystkie orędzia, które wam
daję” (30 października 1986).
„Z miłości przychodzę tutaj, by wam wskazać drogę pokoju
i zbawienia waszych dusz” (25 lutego 1988).
„Moja obecność tutaj jest po to, bym was poprowadziła nową
drogą, drogą zbawienia. Dlatego dzień w dzień wzywam was
do nawrócenia” (25 czerwca 1992).
17

MATKA BOŻA PRZYCHODZI DO NAS
Maryja przychodzi do nas poprzez objawienia medziugorskie.
Przychodzi w miłości. Miłuje nas. Jest naszą niebieską Matką.
„Nie zapomnijcie: ja jestem waszą Matką (…) nie zostawiam
was samych” (25 września 2005).
„Przychodzę do was jako Matka, która ponad wszystko miłuje
swoje dzieci” (2 listopada 2004).
„Wiecie, drogie dzieci, że miłuję was niezmiernie i że dzień
po dniu proszę Pana, by pomógł wam, byście pojęli miłość,
którą wam okazuję” (21 sierpnia 1986).
Modli się za nas, wstawia się za nami. Jest z nami. Łączy nas z Bogiem,
jest Pośredniczką.

„Modlę się za was i wstawiam się przed Bogiem” (25 września
1993).
„Pomagam wam swoją modlitwą, by Bóg dał wam moc,
byście miłowali” (25 kwietnia 1993).
Prowadzi nas do Chrystusa, do królestwa niebieskiego, do raju i życia
wiecznego.

„Prowadzę was do zmartwychwstania w moim Synu” (2
marca 2012), „Za sprawą Ducha Świętego w waszych sercach
narodzi się królestwo niebieskie. Prowadzę was ku temu” (2
grudnia 2010).
„Prowadzę was do życia wiecznego. Życiem wiecznym jest
mój Syn” (18 marca 1995).
„Kocham was i pragnę poprowadzić was wszystkich razem ze
mną do raju” (25 kwietnia 1994).
Zapewnia nas o swojej obecności, szczególnie w chwilach trudnych
dla nas. Pociesza nas, wspomaga nas.
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PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU

Bóg
„Jest tylko jeden Bóg i jedna wiara” (29 czerwca 1981),
„musicie wiedzieć, że jest tylko jeden Bóg i tylko jeden
pośrednik, Jezus Chrystus” (1984).
„Nie jesteście świadomi, jak wielką miłością Bóg was
miłuje” (28 marca 1988). „Bóg jest miłością!” (2 marca 2006).
„Zdecydujcie się poważnie na Boga” (25 maja 1989).
„Umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Bóg
będzie was błogosławił (25 lutego 2005).
„Najwyższy” (25 października 1994), „Wszechmogący” (29
marca 1984), „Stworzyciel” (25 sierpnia 1988). „Zbawiciel” (25
września 1993), „Król nieba i ziemi” (25 grudnia 2006).
„Bez Niego nie ma przyszłości ani radości, a nade wszystko
nie ma zbawienia wiecznego” (25 kwietnia 1997). „Pragnę (…),
by Bóg był wszystkim dla każdego z was” (25 września 1989).
Wiara
„Światu jest potrzebne uzdrowienie wiary w Boga Stworzyciela” (25 marca 1997), „przebudźcie się ze snu niewiary
i grzechu” (25 lutego 2000), „najważniejsze jest wierzyć” (1983
lub wcześniej).
„Moje dzieci! Czyż nie widzicie, że wiara zaczyna gasnąć
i że jest koniecznym rozbudzić wiarę w ludziach?” (31 grudnia
1981), „trzeba rozbudzić wiarę” (Wiosna 1982).
„Zachęcam was, małe dzieci, byście jeszcze bardziej żyli
swoim życiem wiary, bo jesteście jeszcze słabi i nie jesteście
pokorni” (25 września 2010), „wasza wiara jest mała i nawet
25

ORĘDZIA – DROGOCENNE SŁOWA Z NIEBA
Słowa Matki Bożej
Orędzia medziugorskie posiadają ogromną wartość. Stanowią
słowa samej Matki Chrystusa, która wzywa nas do wejścia na drogę
prowadzącą do Boga, do zbawienia.
Nie raz wskazuje się na wypowiedzi świętych, przytacza się je
jako argument bądź jako zachętę duchową, czyta się napisane przez
nich dzieła. Wierzymy, że słowa pochodzące od kogoś wyniesionego
na ołtarze mogą nieść w sobie głębię duchową bądź istotną dla nas
prawdę.
O ileż bardziej więc należałoby wsłuchać się w każde słowo Matki
Bożej, Królowej Wszystkich Świętych i Matki Kościoła! Czy nie do
Jej słów właśnie, wierząc w Jej objawienia, powinniśmy po Słowie
Bożym przykładać największą wagę? Czy to przede wszystkim nie Jej
rady i zalecenia, będące wyrazem matczynej troski i miłości, dobrze
jest wziąć do swojego serca? Są one dla nas cenniejsze od słów wszystkich pozostałych świętych.
Słowa Matki Bożej czyta się z troską i szacunkiem, z wiarą. Próbuje się je rozumieć sercem, powinny zostać przyjęte w modlitwie,
przez refleksję i namysł. Tylko prawdziwie zaakceptowane w wierze
mogą zaowocować w życiu.
Orędzia Matki Bożej mogą być też wykorzystywane jako wprowadzenie do modlitwy, w tym do rozważań tajemnic różańcowych.
Wezwanie do przyjęcia orędzi
Matka Boża prosi nas, byśmy Ją przyjęli, jednak nie dla Niej samej,
ale dla miłości Boga i dla naszego zbawienia.
„Przyjmijcie mnie jako Matkę i zwiastunkę Bożej miłości
i pragnienia, byście byli zbawieni” (2 czerwca 2010).
Maryja prosi nas, byśmy przyjęli Jej orędzia, byśmy otworzyli na
nie swoje serca. Wielokrotnie, wręcz nieustannie, powtarza, byśmy je
przyjęli i żyli nimi.
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KRÓLOWA NIEBA
Matka Boża przybywa do widzących fizycznie, w trzech wymiarach. Spotykają się oni z Maryją, prawdziwie żyjącą, przychodzącą do
nich w swoim uwielbionym ciele. Niepokalana napełniona jest prawdziwą i głęboką radością, szczęściem, błogosławieństwem Bożym
oraz niebiańskim pokojem. Czasami trzyma na ręku swojego Syna,
małego Jezusa, czasami towarzyszą Jej aniołowie.
Przychodzi z nieba, od Boga. Ukazuje się widzącym jako młoda
kobieta, w wieku około dwudziestu lat. Jest bardzo, bardzo piękna. Ma
niebieskie oczy, na Jej twarzy widnieje delikatny, naturalny uśmiech.
Ubrana jest w szarą suknię i biały welon. Nad głową ma koronę z dwunastu złotych gwiazd. Maryja stoi na białawym obłoczku, z suknią
rozpostartą do ziemi.
Maryja jest żywą osobą. Wyraża swoje uczucia. Raz jest radosna,
bo żyjemy Jej orędziami, innym razem jest pełna smutku, bo się nie
nawracamy. Czasem płacze. Zawsze błogosławi.
Matka Boża, przychodząc do widzących jako posłaniec od Boga,
zawsze wita ich słowami świętego pozdrowienia: „Niech będzie
pochwalony Jezus!”, a żegna, błogosławiąc, jako Matka: „Idźcie
w pokoju Bożym!”, „Idźcie w pokoju, moje drogie dzieci”.
Widzący zwracają się do Maryi za pomocą chorwackiego słowa
„Gospa”, co tłumaczy się po prostu jako „Pani”, jak zwyczajnie tutaj
nazywa się Matkę Bożą i zwraca się do Niej. A sama Pani często czule
określa widzących mianem swoich „aniołów”.
Sama modli się do Boga, modli się też wspólnie z widzącymi. Rozmawia z nimi, poucza ich, odpowiada na ich pytania. Prosi o modlitwę w swoich intencjach, a także między innymi za kapłanów, za
młodych, za chorych i za osoby, które nie poznały miłości Boga. Przekazuje orędzia.
Spotkanie z Maryją jest dla widzących spotkaniem z rajem, z pięknem nieba. Sama Królowa Nieba przychodzi do zwykłych prostych
ludzi. Przychodzi do wszystkich, by wskazać im drogę do Boga.
Zachęca nas do życia duchowego.
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ORĘDZIA CZWARTKOWE

„Proszę was (…), byście żyli według moich orędzi
i przekazywali je innym, kogokolwiek spotkacie” (16
sierpnia 1984).
„Pragnę dzień po dniu przyoblekać was w świętość,
dobroć, posłuszeństwo i miłość Bożą, byście dzień po
dniu byli piękniejsi i bardziej przygotowani dla swojego Pana. Drogie dzieci, słuchajcie moich orędzi i żyjcie nimi. Pragnę was prowadzić” (24 października 1985).

Królowa Pokoju od samego początku objawień przekazuje poprzez
widzących orędzia. Jednak niespełna trzy lata po tym, jak zaczęła się
ukazywać, w początkach marca 1984 roku, ogłasza parafii w Medziugorju swój szczególny zamiar dawania orędzi: „w każdy czwartek
powiem specjalne orędzie dla was”. W tym czasie poprzez orędzia,
które co czwartek będzie przekazywała przez Mariję, Matka Boża
w sposób szczególny pragnie wezwać całą parafię w Medziugorju do
nawrócenia i do odnowienia wiary.
Jednakże już od początku, kiedy Najświętsza Maryja Panna
dawała te orędzia, wiadomo było, że są one skierowane nie tylko do
parafian, lecz, że są wezwaniem także dla przybywających do parafii
pielgrzymów oraz przez nich dla całego świata. Parafię jako pierwszą
Matka Boża wezwała do nawrócenia, by przez jej świadectwo, przez
świadectwo parafian, żyjących Jej orędziami, przesłanie Królowej
Pokoju mogło trafić do pielgrzymów, mogło być szerzej znane. Choć
to parafia w pierwszej kolejności została wezwana do otwarcia się na
plany Matki Bożej, na nawrócenie i zbawienie, to jednak my wszyscy
jesteśmy obecnie wezwani do tego wszystkiego, do czego wezwana
jest parafia. Plan zbawienia i nawrócenia, który Matka Boża przeprowadza, rozpoczyna się od samych widzących, dalej przebiega przez
parafię w Medziugorju i sięga aż po krańce ziemi.
Orędzia czwartkowe są więc wezwaniem dla każdego, kto styka się
z Medziugorjem. Niosą w sobie uniwersalne przesłanie Matki Bożej,
są początkiem szczególnej drogi duchowej, na którą Maryja chce
wprowadzić wierzących. Jest to droga życia Jej orędziami. Królowa
Pokoju nieustannie powtarza: „żyjcie w pokorze orędziami, które
wam daję” (27 lutego 1986), „wzywam was, byście ze szczególną
miłością wypełniali wszystkie orędzia, które do was kieruję” (20
listopada 1986). Upomina parafian, że nie przyjmują Jej orędzi, że nie
są ich świadomi. Prosi, by je realizować, by je zakorzeniać w sercu.
Słowa te odnoszą się do wszystkich nas.
Żyjąc orędziami, jesteśmy przez Matkę Bożą prowadzeni do Jej
Syna. Maryja wzywa nas: „otwórzcie serca i oddajcie swoje życie
45

9 sierpnia 1984
Matka Boża nie przekazuje żadnego orędzia.
11 sierpnia 1984, sobota
„Drogie dzieci! Módlcie się, bo szatan nadal chce pogmatwać
moje plany. Módlcie się sercem i w modlitwie oddajcie się
Jezusowi”.
14 sierpnia 1984, wtorek, wigilia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny
To objawienie jest nieoczekiwane. Ivan modli się w swoim domu.
Potem zaczyna się przygotowywać do wyjścia do kościoła, na wieczorne modlitwy. Nagle ukazuje się mu Matka Boża i mówi, by przekazał ludziom następujące orędzie:
„Chciałabym, aby w tych dniach ludzie modlili się przy
mnie. I to jak najwięcej! By pościli surowo w środę i piątek,
by odmawiali każdego dnia choćby Różaniec: tajemnice
radosne, bolesne i chwalebne”.
Matka Boża wezwał też, by to orędzie zostało przyjęte nieugiętą
wolą. Szczególnie prosi o to parafian i wierzących z okolicznych miejscowości.
16 sierpnia 1984
„Drogie dzieci! Proszę was, szczególnie z tej parafii, byście
żyli według moich orędzi i przekazywali je innym, kogokolwiek spotkacie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje
wezwanie”.
23 sierpnia 1984
„Módlcie się, módlcie się”.
Marija mówi, że Matka Boża jeszcze wezwała ludzi, a zwłaszcza
młodzież, do zachowywania porządku w czasie Mszy.
30 sierpnia 1984
„Drogie dzieci! I krzyż był w Bożych planach, kiedy go wznosiliście. Szczególnie w tych dniach idźcie na Górę i módlcie
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się przed krzyżem. Potrzebne są mi wasze modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
W orędziu Matka Boża mówi o krzyżu na górze Križevac w Medziugorju, wzniesionym przez parafian w 1933 roku.
6 września 1984
„Drogie dzieci! Bez modlitwy nie ma pokoju. Dlatego mówię
wam, drogie dzieci, módlcie się przed krzyżem o pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
13 września 1984
„Drogie dzieci! Wciąż są mi potrzebne wasze modlitwy. Pytacie się, po co aż tyle modlitwy. Rozejrzyjcie się, drogie dzieci,
a zobaczycie, jak wielki grzech zawładnął tą ziemią. Dlatego
módlcie się, by Jezus zwyciężył. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
20 września 1984
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście zaczęli pościć
z serca. Jest wielu ludzi, którzy poszczą, ale dlatego, że wszyscy poszczą. Zaistniał obyczaj, z którym nikt nie chce zerwać.
Parafię proszę, by pościła z wdzięczności za to, że Bóg pozwolił mi pozostać tak długo w tej parafii. Drogie dzieci, pośćcie
i módlcie się sercem! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na
moje wezwanie”.
27 września 1984
„Drogie dzieci! Dopomogliście mi swoją modlitwą, by zrealizowały się moje plany. Módlcie się nadal, by plany zrealizowały się w pełni. Proszę rodziny z parafii, by modliły się
na różańcu wspólnie w rodzinie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
4 października 1984
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam powiedzieć, że po wielokroć cieszycie mnie swoją modlitwą, ale jest jeszcze wielu
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ORĘDZIA Z DWUDZIESTEGO PIĄTEGO
DNIA MIESIĄCA

„Drogie dzieci, pragnę, by każdy z was żył nowym
życiem” (25 marca 1987), „oddajcie swoje życie w ręce
Jezusa, by On was prowadził i chronił od wszelkiego
zła” (25 grudnia 2008).
„Pragnę, byście zrozumieli, że Bóg wybrał każdego
z was (…), nie możecie pojąć, jak wielka jest wasza rola
w projekcie Bożym” (25 stycznia 1987).
„Ja jestem z wami i prowadzę was ku wieczności”
(25 sierpnia 2009).

Każdego dwudziestego piątego dnia miesiąca od stycznia 1987
roku Matka Boża daje Mariji specjalne orędzie. Orędzia te przekazywane są jako kontynuacja orędzi czwartkowych. Stanowią one dalszą
część wezwania Matki Bożej do wejścia na drogę, która prowadzi do
zjednoczenia z Jej Synem. Zwane są orędziami dla świata. Kierowane
są do każdego człowieka, do całej ludzkości, tłumaczone są na liczne
języki i szeroko rozpowszechniane.
Matka Boża daje w nich wiele cennych zachęt, rad i pouczeń
duchowych. Zapewnia o swoim wstawiennictwie. Przypomina, że
przychodzi jako Matka. Umacnia nas i pragnie prowadzić do głębokiej modlitwy, do radości i pokoju z Jezusem, do odrzucenia grzechu
i życia nowym życiem, do bliskości Boga. Pragnie zrealizować swoje
plany wobec każdego z nas i wobec całego świata, wzywa więc do
modlitwy w swoich intencjach. Powtarza swoje przesłanie. Jej wezwanie jest zachętą do wiary, modlitwy, nawrócenia, pokoju, spowiedzi,
Mszy Świętej, pokuty, postu oraz Różańca świętego. „Dajcie świadectwo swoim życiem. Poświęćcie swoje życie za zbawienie świata”
(25 lutego 1988).
Maryja prosi nas w tych orędziach, byśmy Jej słuchali. Pragnie,
byśmy żyli Jej orędziami i przekazywali je dalej ludziom, ponieważ
chce przez nie prowadzić wszystkich do Jezusa. „Zaczęłam tutaj,
od tej parafii i wezwałam cały świat. Wielu odpowiedziało, ale
jest wielka liczba tych, którzy nie chcą słyszeć ani przyjąć mojego
wezwania. Dlatego wy, którzy powiedzieliście «tak», bądźcie mocni
i zdecydowani” (25 sierpnia 2011).
Wraz z orędziami czwartkowymi orędzia z dwudziestego piątego
dnia miesiąca zawierają istotę przesłania Królowej Pokoju. Najpełniej
wyrażają podstawowe wezwanie, które Matka Boża kieruje do współczesnego świata – wezwanie do wiary w Boga, do nawrócenia i modlitwy. Orędzia te stanowią pokarm duchowy dla wielu ludzi na całym
świecie, wspomagają praktykę religijną, pomagają na ścieżkach życia
wiary. Nie można przejść obok nich obojętnie.
Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca Maryja przekazuje
do dnia dzisiejszego.
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1987
25 stycznia 1987
„Drogie dzieci! Oto i dzisiaj pragnę was wezwać do tego,
byście od zaraz wszyscy zaczęli żyć nowym życiem. Drogie
dzieci, pragnę, byście zrozumieli, że Bóg wybrał każdego
z was, by go użyć w wielkim planie zbawienia ludzkości.
Wy nie możecie pojąć, jak wielka jest wasza rola w projekcie
Bożym. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, byście w modlitwie mogli zrozumieć plan Boży wobec was. Jestem z wami,
byście go mogli w pełni zrealizować. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 1987
„Drogie dzieci! Dzisiaj wszystkich was pragnę otulić swoim
płaszczem i wszystkich poprowadzić drogą nawrócenia. Drogie dzieci, proszę was, oddajcie Panu całą swoją przeszłość,
wszelkie zło, które nagromadziło się w waszych sercach.
Pragnę, by każdy z was był szczęśliwy, a z grzechem to nikt być
nie może. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, a w modlitwie
poznacie nową drogę radości. Radość pojawi się w waszych
sercach i w ten sposób będziecie radosnymi świadkami tego,
czego od każdego z was oczekujemy, ja i mój Syn. Błogosławię
was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 1987
„Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam za waszą obecność
w tym miejscu, gdzie daję wam szczególne łaski. Wzywam
każdego z was, by od dzisiaj rozpoczął żyć życiem, jakiego Bóg
pragnie od was i byście zaczęli spełniać dobre dzieła miłości
i miłosierdzia. Nie chcę, byście wy, drogie dzieci, wypełniali
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25 października 1996
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście otworzyli się na
Boga Stworzyciela, by was przemieniał. Małe dzieci, jesteście
mi drodzy i kocham was wszystkich i wzywam was, byście
byli mi bliscy i by wasza miłość do mojego Niepokalanego
Serca była bardziej żarliwa. Pragnę was odnawiać i prowadzić przez swoje Serce do Serca Jezusowego, które również
dzisiaj za was cierpi i wzywa was do nawrócenia i odnowy.
Przez was pragnę odnowić świat. Zrozumcie, małe dzieci, że
dzisiaj wy jesteście solą ziemi i światłem świata. Małe dzieci,
wzywam was i miłuję i w szczególny sposób proszę: nawróćcie
się! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 1996
„Drogie dzieci! Dzisiaj na nowo wzywam was do modlitwy,
byście przez modlitwę, post i małe ofiary przygotowali się na
przyjście Jezusa. Niech ten czas, małe dzieci, będzie dla was
czasem łaski. Wykorzystajcie każdą chwilę i czyńcie dobro,
bo tylko w ten sposób w swoich sercach odczujecie narodzenie Jezusa. Jeśli wy swoim życiem dacie przykład i staniecie
się znakiem miłości Bożej, radość zwycięży w sercach ludzi.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 1996, Boże Narodzenie
„Drogie dzieci! Dzisiaj jestem z wami w szczególny sposób,
trzymając małego Jezusa w swoich ramionach i wzywam
was, małe dzieci, byście otworzyli się na Jego wezwanie. Ono
wzywa was do radości. Małe dzieci, żyjcie radośnie orędziami
Ewangelii, które powtarzam w czasie, odkąd jestem z wami.
Małe dzieci, jestem waszą Matką i pragnę odsłonić wam Boga
miłości i Boga pokoju. Nie chcę, by wasze życie było w smutku,
ale by było spełnione w radości na wieczność według Ewangelii. Tylko w ten sposób wasze życie będzie miało sens. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
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spotkania z Bogiem. Świat jest w chwili pokusy, bo zapomniał
o Bogu i opuścił Go. Dlatego, wy, małe dzieci, bądźcie tymi,
którzy szukają i kochają Boga ponad wszystko. Jestem z wami
i prowadzę was do swojego Syna, ale wy musicie powiedzieć
swoje «tak» w wolności dzieci Bożych. Wstawiam się za wami
i kocham was, małe dzieci, bezgraniczną miłością. Dziękuję
wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2015
„Drogie dzieci! Również dziś proszę Ducha Świętego, aby
napełnił wasze serca silną wiarą. Modlitwa i wiara napełnią
wasze serce miłością i radością i będziecie znakiem dla tych,
którzy są daleko od Boga. Małe dzieci, zachęcajcie się nawzajem do modlitwy sercem, aby modlitwa wypełniła wasze życie,
a wy każdego dnia, małe dzieci, będziecie przede wszystkim
świadkami służenia Bogu w adoracji i bliźniemu w potrzebie.
Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi. Dziękuję
wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2015
„Drogie dzieci! Moja modlitwa również dzisiaj jest za was
wszystkich, szczególnie za tych wszystkich, których serca
stały się twarde na moje wezwanie. Żyjecie w dniach łaski
i nie jesteście świadomi darów, które Bóg wam daje poprzez
moją obecność. Małe dzieci, również dzisiaj zdecydujcie się
na świętość i weźcie przykład ze świętych naszych czasów,
a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich. Radujcie się w miłości, małe dzieci, że w oczach Bożych
jesteście niepowtarzalni i niezastąpieni, bo jesteście Bożą
radością na tym świecie. Dawajcie świadectwo o pokoju,
modlitwie i miłości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na
moje wezwanie”.
25 listopada 2015
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was wszystkich: módlcie się w moich intencjach. Pokój jest zagrożony, dlatego,
małe dzieci, módlcie się i bądźcie tymi, którzy niosą pokój
i nadzieję w tym niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje
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ORĘDZIA Z DRUGIEGO DNIA MIESIĄCA

„Ja, jako Matka, przychodzę do was i pokazuję wam, jak
bardzo Bóg, wasz Ojciec, miłuje was (…). Co nie pozwala
wam umieścić mojego Syna na pierwszym miejscu?”
(2 września 2005).
„Módlcie się za waszych braci, którzy nie doświadczyli miłości Ojca, za tych, którzy przywiązują wagę
jedynie do życia na ziemi (…). Bądźcie moim światłem
i oświećcie wszystkie dusze, gdzie panuje ciemność”
(2 marca 1997).

Od Bożego Narodzenia 1982 roku Matka Boża przestała się objawiać Mirjanie codziennie, postanawiając ukazywać się jej jedynie
raz w roku, 18 marca. Mirjana zaczęła też niespełna pięć lat później
drugiego dnia każdego miesiąca doświadczać szczególnej obecności
Matki Bożej – wewnętrznie słysząc Jej głos oraz mając objawienia,
początkowo na osobności. Po objawieniu z 2 lutego 1997 roku Mirjana oświadczyła:
Objawienia Pani dla mnie z drugiego dnia miesiąca będą teraz
jak zwyczajne objawienia dla Vicki, Jakova, Ivana i Mariji. Pani
powiedziała, że każdy, kto chce być obecny podczas tego objawienia, może przyjść. Pani powiedziała, że potrzeba wiele modlitwy
za tych, którzy nie poznali jeszcze miłości Boga.
Od tego czasu, począwszy od 2 marca 1997 roku, każdego drugiego dnia miesiąca na objawieniach Matki Bożej wobec Mirjany gromadzą się liczni pielgrzymi, czasami nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.
Maryja ukazuje się Mirjanie zazwyczaj przy Niebieskim Krzyżu
w Medziugorju, u podnóża Wzgórza Objawień.
Matka Boża, gdy się objawia, błogosławi wszystkich obecnych,
a w szczególny sposób kapłanów oraz wszystkie przedmioty przyniesione do błogosławieństwa. Często podkreśla znaczenie kapłańskiego
błogosławieństwa, które wedle Jej słów jest większe od dawanego
przez Nią. Maryja modli się też we wszystkich intencjach pielgrzymów. Prosi o modlitwę za kapłanów.
Bardzo ważne z objawień Matki Bożej są Jej słowa, które wypowiada, Jej orędzia, które nam przekazuje. Mówią one o odrzuceniu
grzechu oraz przyjęciu niezmierzonej miłości Boga, o nowym życiu,
o powrocie do Jezusa i podążaniu za Nim. Maryja prosi w tych orędziach o modlitwę i post za tych, którzy nie poznali jeszcze miłości
Boga. Ponagla: „Nigdy jeszcze tak bardzo, jak dzisiaj moje Serce
nie błagało o waszą pomoc (…) módlcie się w szczególny sposób
za tych, którzy nie doświadczyli jeszcze miłości Boga” (2 stycznia
2000). Wzywa też do pokory i do miłości bliźniego, mówi o poznaniu
Jezusa, rozpoznaniu dobra i zła, oczyszczeniu i przebaczeniu, przemijaniu świata i wejściu na drogę zbawienia. Najważniejszym jednak
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1990
2 lutego 1990
Objawienie w Portland, Oregon, w Stanach Zjednoczonych. Mirjana płacze podczas objawienia.
„Jestem z wami od dziewięciu lat. Przez dziewięć lat pragnęłam wam mówić, że Bóg, wasz Ojciec, jest jedyną drogą,
prawdą i życiem. Pragnę pokazać wam drogę do życia wiecznego. Pragnę być waszym łącznikiem, waszą więzią z głęboką
wiarą. Słuchajcie mnie!
Weźcie różaniec i zbierzcie wokół siebie dzieci, wasze rodziny.
To jest droga wiodąca do zbawienia. Dawajcie dobry przykład waszym dzieciom; dawajcie dobry przykład tym, którzy nie wierzą. Nie zaznacie szczęścia na tej ziemi, a także
nie pójdziecie do nieba, jeśli nie będziecie czystego i pokornego serca i jeśli nie wypełniacie Bożego prawa. Proszę was
o pomoc: zjednoczcie się ze mną w modlitwie za tych, którzy
nie wierzą. Bardzo mało mi pomagacie. Macie tak mało miłosierdzia i miłości dla swoich bliskich, a Bóg dał wam miłość
i pokazał wam, jak powinniście sobie przebaczać i się miłować. Dlatego pojednajcie się i oczyśćcie swoją duszę. Weźcie różaniec i módlcie się. Wszystkie cierpienia przyjmujcie
cierpliwie. Powinniście pamiętać, że Jezus cierpliwie cierpiał
za was. Pozwólcie mi być waszą Matką, waszym łącznikiem
z Bogiem i z życiem wiecznym. Nie narzucajcie niewierzącym
swojej wiary. Pokazujcie im ją swoim przykładem i módlcie
się za nich. Moje dzieci, módlcie się!”
Mirjana wyjaśnia, że Matka Boża nawiązała do sakramentu pojednania w odniesieniu do katolików, kiedy powiedziała: „pojednajcie
się i oczyśćcie swoją duszę”.
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którzy gotowi jesteście otworzyć mi swoje serce, którzy gotowi
jesteście być apostołami mojej miłości, byście mi pomogli,
a żyjąc Bożą miłością, byli przykładem dla tych, którzy jej nie
znają. Niech w tym siłę da wam post i modlitwa, a ja was błogosławię matczynym błogosławieństwem w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Dziękuję wam”.
2 kwietnia 2011
„Drogie dzieci! Matczyną miłością pragnę otworzyć serce
każdego z was i nauczyć was osobistej jedności z Ojcem. Abyście to przyjęli, musicie zrozumieć, że jesteście ważni dla
Boga i że was pojedynczo wzywa. Musicie pojąć, że wasza
modlitwa jest rozmową dziecka z Ojcem, że miłość jest drogą,
którą musicie pójść. Że miłość jest drogą do Boga i bliźniego
swego. To jest, dzieci moje, miłość, która nie ma granic, to
jest miłość, która zaczyna się w prawdzie i idzie do końca.
Naśladujcie mnie, dzieci moje, by także inni, rozpoznawszy
w was prawdę i miłość, naśladowali was. Dziękuję wam!”
Matka Boża jeszcze raz wzywa do modlitwy za kapłanów i mówi:
„Oni mają szczególne miejsce w moim Sercu, oni reprezentują mojego Syna”.
2 maja 2011
„Drogie dzieci! Bóg Ojciec posyła mnie, bym wskazała wam
drogę zbawienia, ponieważ On, dzieci moje, pragnie was
zbawić, a nie potępić. Dlatego ja, jako Matka, gromadzę was
wokół siebie, ponieważ pragnę swoją matczyną miłością
pomóc wam, byście wyzwolili się z brudu przeszłości i zaczęli
żyć na nowo i inaczej. Wzywam was, byście zmartwychwstali
w moim Synu. Przez spowiedź z grzechów wyrzeknijcie się
tego wszystkiego, co oddalało was od mojego Syna i czyniło
wasze życie pustym i nieudanym. Powiedzcie sercem «tak»
Ojcu i wejdźcie na drogę zbawienia, na którą wzywa was
w Duchu Świętym. Dziękuję wam”.
„Szczególnie modlę się za pasterzy, aby Bóg pomógł im być
przy was całym sercem”.
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się modlić. Jeśli będziecie żyć Jego Słowem, będziecie kochać
miłością miłosierną, będziecie się miłować wzajemnie. Im
więcej będziecie miłować, tym dalej będziecie od śmierci.
Dla tych, którzy będą żyć Słowem mojego Syna i którzy będą
miłowali, śmierć będzie życiem. Dziękuję wam. Módlcie się,
abyście mogli widzieć mojego Syna w waszych pasterzach.
Módlcie się, abyście mogli Go objąć w nich”.
2 września 2015
„Drogie dzieci! Drodzy moi apostołowie miłości, wy, którzy niesiecie prawdę, ponownie was wzywam i gromadzę
wokół siebie, abyście Mi pomogli, abyście pomogli wszystkim moim dzieciom spragnionym miłości i prawdy – spragnionym mojego Syna. Ja jestem łaską od Ojca Niebieskiego,
posłaną, aby wam pomóc żyć Słowem mojego Syna. Miłujcie się wzajemnie. Żyłam waszym życiem ziemskim. Wiem,
że nie zawsze jest łatwo, ale jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali, będziecie się modlić sercem, osiągniecie wyżyny
duchowe i otworzy się wam droga do raju. Tutaj czekam na
was ja, wasza Matka, bo tutaj jestem. Bądźcie wierni mojemu
Synowi i uczcie innych wierności. Jestem z wami, pomogę
wam. Będę was uczyła wiary, abyście wiedzieli, jak we właściwy sposób przekazywać ją innym. Będę was uczyła prawdy,
abyście potrafili rozróżniać. Będę was uczyła miłości, abyście
poznali, czym jest prawdziwa miłość. Dzieci moje, mój Syn
sprawi, że będzie mówił poprzez wasze słowa i wasze dzieła.
Dziękuję wam”.
2 października 2015
„Drogie dzieci! Jestem tutaj pośród was, aby was zachęcać,
napełniać swoją miłością i ponownie was wezwać, byście
byli świadkami miłości mojego Syna. Wiele moich dzieci
nie ma nadziei, nie ma pokoju, nie ma miłości. Poszukują
mojego Syna, ale nie wiedzą, jak i gdzie Go odnaleźć. Mój
Syn otwiera im swoje ramiona, a wy im pomóżcie znaleźć się
w Jego objęciach. Dzieci moje, to dlatego musicie się modlić
o miłość. Musicie bardzo, bardzo wiele się modlić, abyście
mieli jak najwięcej miłości, bo miłość zwycięża śmierć i spra253

PRZYPISY
Orędzia czwartkowe
1. [Przypis do orędzia z 2 sierpnia 1984 roku, s. 51].
Zobacz orędzia z początku sierpnia 1984 oraz z 5 sierpnia 1984
roku s. 81, z tomu II, oraz przypis 35 dotyczący pierwszego z nich.
2. [Przypis do orędzia z 26 czerwca 1986 roku, s. 76].
Wydaje się, iż Matka Boża mówi o Medziugorju jako o „oazie
pokoju” – miejscu szczególnej modlitwy i właśnie pokoju; miejscu,
w którym panuje atmosfera spotkania z Bogiem, klimat dobroci
i miłości. Jest to przede wszystkim przestrzeń szczególnego doświadczania łaski, hojnie przez Boga udzielanej, co porównać można do
oazy, gdzie czysta woda wypływa ze źródła, obdarzając spragnionych życiem. Matka Boża wzywa jednak do strzeżenia tego miejsca,
jego ściśle religijnego, modlitewnego charakteru, który może zostać
zakłócony przez beztroskie działanie człowieka, materializm i zakusy
szatana, chcącego zniweczyć Boże plany. Por. orędzia z 7 sierpnia
1986 (s. 77) i z 25 marca 1992 (s. 109)
„Oaza pokoju” to też nazwa wspólnoty zakonnej (por. przypis nr
42 w tomie II).
3. [Przypis do orędzia z 7 sierpnia 1986 roku, s. 77].
Zob. przypis nr 2.

Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca
4. [Przypis do orędzia z 25 sierpnia 1987 roku, s. 91].
Kościół przeżywa w tym czasie Rok Maryjny, zainaugurowany przez
papieża Jana Pawła II.
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ŹRÓDŁA ORĘDZI ORAZ HISTORIA PRZEKAZU
Początek przekazu przesłania Matki Bożej
Pierwsze informacje o orędziach Matki Bożej i o Jej przesłaniu
przekazywane były przez widzących już w pierwszych dniach objawień, kiedy spontanicznie dzielili się oni swoim doświadczeniem
spotkania z ukazującą się im Matką Bożą. Przekazywali Jej słowa
rodzinie, najbliższemu otoczeniu i wszystkim przybyłym do Medziugorja. Przebieg pierwszych objawień Matki Bożej i słowa wypowiadane przez Nią w tych dniach odtworzono z relacji widzących
i wywiadów z nimi.
Od samego początku do Medziugorja zaczęli przybywać pielgrzymi, najpierw z okolicznych miejscowości, później z całej Europy
i ze wszystkich kontynentów. Wezwanie Królowej Pokoju, przekazywane przez widzących, już w początkowych latach objawień trafiało
do wielu osób, było zapisywane w rozmaitych książkach i broszurach,
rozpowszechnianych w wielu krajach. Zachowało się wiele wiarygodnych źródeł przekazujących przesłanie Matki Bożej, często jednak
zawierających orędzia w tłumaczeniu, a nie w języku chorwackim,
w którym widzący rozmawiają z Matką Bożą. Choć dokładne brzmienie słów Najświętszej Maryi Panny z czasu pierwszych lat objawień
mogło ulec pewnemu przekształceniu ze względu na fakt nie zapisywania ich bezpośrednio po objawieniu oraz trudności przekazu
i przekładu, to jednak Jej orędzia zachowują swoją wartość, zawarta
jest w nich konkretna myśl Matki Bożej i Jej przesłanie. Orędzia stanowią pełne miłości słowa Królowej Pokoju.
Praca księdza profesora René Laurentina
Pierwsza publikacja, która zbiera wszystkie orędzia Matki Bożej,
wydana została w 1988 roku i uzupełniona w 1990 roku. Jest nią
Message et pédagogie de Marie à Medjugorje, autorstwa francuskich
profesorów René Lejeune’a oraz księdza René Laurentina, wydana
przez „O.E.I.L.” (obecnie „Éditions François-Xavier de Guibert”). Jest
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