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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.

„Wzywam was, drogie dzieci, byście teraz pojęli znaczenie mojego przyjścia i powagę sytuacji. Pragnę uratować
wszystkie dusze i przekazać je Bogu”
(25 sierpnia 1991)

„Medziugorje jest znakiem dla was wszystkich i wezwaniem do modlitwy (…).
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”
(25 kwietnia 1992)
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PIERWSZE DNI OBJAWIEŃ

„Jest tylko jeden Bóg i jedna wiara” (29 czerwca 1981).
„Pokój, pokój, pokój! Pojednajcie się! Pokój musi zapanować między człowiekiem i Bogiem, a także między
ludźmi” (26 czerwca 1981).

W dniu 24 czerwca 1981 roku, przed wieczorem, na wzgórzu nieopodal domów, na terenie parafii Medziugorje, kilkoro prostych
nastolatków, niemalże dzieci, widzi z daleka postać kobiety, którą
od razu rozpoznają jako Matkę Bożą. Pomimo zachęty z Jej strony,
widzący Ją nie decydują się do Niej podejść.
Następnego dnia, 25 czerwca, wracają wieczorem na wzgórze, podchodzą do ukazującej się Matki Bożej i rozmawiają z Nią. Tego dnia
powstaje grupa sześciorga widzących, którzy odtąd będą mieli objawienia. Są to Ivanka, Mirjana, Vicka, Ivan, Marija (wszyscy w wieku
14-16 lat) oraz mały Jakov (10 lat).
Trzeciego dnia Matka Boża przedstawia się: „Jestem Błogosławioną Dziewicą Maryją”, i wskazuje na swoje najważniejsze przesłanie – pokój.
W kolejnych dniach widzący prowadzą proste rozmowy z Matką
Bożą, modlą się z Nią, zadają Jej pytania. Ona natomiast umacnia ich,
zachęca do modlitwy, ufności i wytrwałości.
Objawieniom od początku towarzyszą cudowne znaki oraz uzdrowienia, dane dla umocnienia wiary.
Matka Boża już w pierwszych dniach objawień ukazuje konkretny
cel swojego przyjścia: „Pragnę być z wami, by nawrócić i pojednać
cały świat” (26 czerwca 1981).
Królowa Pokoju niespodziewanie wkracza w życie kilkorga prostych młodych ludzi, pragnąc prowadzić ich na drodze wiary oraz
przekazywać im swoje przesłanie modlitwy i nawrócenia. Odtąd
widzący będą przekazywali je parafii, a potem pielgrzymom i całemu
światu.
Ostatnim dniem pierwszych objawień na wzgórzu jest szósty
z kolei dzień, w którym Matka Boża się ukazała, to jest 29 czerwca.
W kolejnych dniach dostęp na wzgórze jest utrudniony przez działania milicji państwowej komunistycznej Jugosławii, która stara się
ograniczyć masowe poruszenie religijne spowodowane objawieniami.
Widzący są nękani przez milicję, muszą znaleźć ukryte miejsce, by
oczekiwać na objawienia Matki Najświętszej.
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Piątek, 26 czerwca 1981, trzeci dzień objawień,
uroczystość Najświętszego Serca Jezusa.
Wieść o objawieniach Matki Bożej szybko rozchodzi się po okolicznych wioskach. Tego dnia wieczorem na wzgórze objawień przychodzi tłum liczący od dwóch do trzech tysięcy osób, dodatkowo
przyciągnięty przez widoczne na szczycie wzgórza świetliste znaki.
Na początku objawienia Vicka kropi Matkę Bożą wodą święconą,
mówiąc: Jeśli jesteś Panią, zostań z nami, jeśli nie, odejdź od nas.
Maryja tylko się uśmiecha.
Ivanka: Dlaczego przyszłaś tutaj? Czego pragniesz?
„Przyszłam, ponieważ jest tutaj wielu prawdziwie wierzących. Pragnę być z wami, by nawrócić i pojednać cały świat”.
Ivanka pyta dalej: Czy mama coś powiedziała?
„Słuchaj babci i pomagaj jej, ponieważ jest stara”.
Mirjana: Jak się ma mój dziadek? Dziadek Mirjany umarł bowiem
niedawno.
„Ma się dobrze”.
Widzący na prośbę tłumu proszą: Daj nam znak, który potwierdzi
Twoją obecność.
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
Mirjana pyta: Kim jesteś? Jakie jest Twoje imię?
„Jestem Błogosławioną Dziewicą Maryją”.
Widzący pytają dalej: Dlaczego ukazujesz się nam? Nie jesteśmy
lepsi od innych.
„Nie wybieram koniecznie najlepszych”.
Czy wrócisz?
„Tak, w tym samym miejscu, co wczoraj”.
Kiedy Marija po objawieniu schodzi ze wzgórza, ponownie widzi
Matkę Bożą. Za ukazującą się jej Najświętszą Panną Marija widzi
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wielki, ciemny, drewniany krzyż. Matka Boża płacze, łzy spływają po
Jej sukni.
„Pokój, pokój, pokój! Pojednajcie się! Pokój musi zapanować
między człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi”.
Królowa Pokoju modli się wspólnie z Mariją.

Sobota, 27 czerwca 1981, czwarty dzień objawień,
wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.
Matka Boża pozdrawia widzących:
„Niech będzie pochwalony Jezus!”
Jakov: Czego oczekujesz od naszych franciszkanów?
„By trwali w wierze i by strzegli wiary innych”.
Widzący proszą Maryję: Zostaw nam znak, bo ludzie uważają nas
za kłamców.
„Anioły moje, nie bójcie się niesprawiedliwości. Ona zawsze
istniała”.
Jak trzeba się modlić?
„Dalej odmawiajcie siedem «Ojcze nasz» i siedem «Zdrowaś
Maryjo» oraz siedem «Chwała Ojcu». Ale dodawajcie «Wierzę w Boga»”.
Maryja żegna widzących:
„Z Bogiem, anioły moje. Idźcie w pokoju Bożym”.
Ivan nie idzie tego dnia z pozostałymi widzącymi na wzgórze.
Mama mu zabrania. Objawienie ma na osobności. Matka Boża mówi
mu:
„Trwaj w pokoju i nabierz odwagi”.
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PIERWSZE LATA OBJAWIEŃ

„Niech lud się wiele modli (…). Niech się nawracają,
spowiadają się, przystępują do Komunii” (23 czerwca
1982). „Wierzcie mocno. Pośćcie, czyńcie pokutę” (1983
lub wcześniej).
„Teraz modlę się do mojego Syna, by przebaczył światu
jego grzechy” (3 listopada 1981).
„Jedyna rzecz, którą chciałam wam powiedzieć, to jest:
nawracajcie się! Przekażcie to, jak to szybko możliwe,
wszystkim moim dzieciom” (24 czerwca 1983).

Od początku objawień Matka Boża ukazywała się widzącym
codziennie, z pewnymi wyjątkami, a czasem objawiała się im nawet
dwukrotnie w ciągu dnia. W pierwszych latach objawień tylko dwoje
widzących przestało mieć codzienne objawienia – Mirjana w końcu
1982 roku i Ivanka w maju 1985 roku, mając je od tego czasu raz
w roku.
W pierwszych miesiącach ukazywania się Matki Bożej codzienne
objawienia często miały miejsce w kościele, około dwudziestu minut
przed wieczorną Mszą Świętą. Widzący czasem ukrywali się też przed
milicją i władzami jugosłowiańskimi, które nie były przychylne objawieniom, ponieważ wywoływały masowy zryw religijny. W początkach 1982 roku objawienia zostały przeniesione do pokoju naprzeciwko zakrystii w kościele, zwanego od tego czasu „kaplicą objawień”,
a w kwietniu 1985 roku na plebanię. Koniec pierwszych lat objawień
przyjęto umownie z początkiem września 1987 roku, gdy objawienia
przestają mieć miejsce na plebanii.
Przez pierwsze dwa miesiące objawień wszyscy widzący przebywali razem w Medziugorju. Jednak począwszy od końca sierpnia
rozjechali się. Mirjana kończyła szkołę w Sarajewie, do Medziugorja
mogła przyjeżdżać tylko raz na jakiś czas. Marija i Ivanka uczyły się
w pobliskim Mostarze, przebywały w Medziugorju tylko w weekendy.
Ivan wstąpił do seminarium duchownego, jednak drogę dążenia do
kapłaństwa z powodu trudności w nauce porzucił po dwóch latach.
Tylko Jakov, który uczęszczał do szkoły podstawowej, oraz Vicka,
która ma problemy ze zdrowiem i czasem musi przebywać w szpitalu,
przebywali zwykle na co dzień w Medziugorju. Pozostali widzący
wracali w kolejnych latach do Medziugorja – na czas wakacji oraz na
stałe, kiedy tylko skończyli swoją edukację. Ivan musiał jeszcze od
lipca 1986 roku odbyć roczną służbę wojskową.
Widzący pozostawali pod opieką franciszkanów w Medziugorju,
spośród których warto wymienić proboszcza parafii, o. Jozo Zovko,
który pod pretekstem walki z komunizmem więziony był przez władze jugosłowiańskie, oraz o. Slavka Barbarića, przybyłego do Medziu25

1981
30 czerwca 1981
Dwie kobiety pracujące dla komunistycznych władz zabierają
widzących na przejażdżkę po Hercegowinie, aby odciągnąć ich od
Wzgórza Objawień. Wieczorem, kiedy wracają i są już niedaleko
Medziugorja, w miejscu, w którym aktualnie się znajdują, w tej samej
wieczornej godzinie, co w poprzednich dniach, Matka Boża objawia
się widzącym. Pracownice władz widzą jasne światło, są nim prawdziwie przestraszone.
Mirjana pyta Matkę Bożą: Gniewasz się, że nie jesteśmy na wzgórzu?
„To nie ma znaczenia”.
Mirjana pyta dalej: Czy gniewałabyś się, jeśli nie wrócilibyśmy więcej na wzgórze, ale czekalibyśmy na Ciebie w kościele?
Według relacji Mirjany, Matka Boża przez chwilę wydaje się niezdecydowana. Po czym jednak zgadza się, mówiąc:
„Zawsze o tej samej godzinie. Idźcie w pokoju Bożym!”
Ivan, który nie wybiera się tego dnia na przejażdżkę z pozostałymi
widzącymi, idzie samemu wieczorem na wzgórze i tam objawia się
mu Matka Boża.
Czerwiec 1981
„Zapraszam was. Potrzebuję was. Wybieram was. Jesteście
ważni”.
1 lipca 1981
Pracownicy władz państwowych, pod pozorem podwiezienia
widzących do kościoła, zabierają ich w samochodzie w odległe miejsce, mimo ich sprzeciwu, wyrażonego od razu po odkryciu ich złych
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intencji. Matka Boża objawia się Mariji, Ivance i Vicce, gdy samochód
się zatrzymuje. Objawienie trwa krótko. Matka Boża uśmiecha się,
dodaje widzącym odwagi, mówi im, by niczego się nie bali. Żegna ich
i odchodzi.
Ludzie, jak w poprzednich dniach, tak i tego wieczoru, przychodzą na Wzgórze Objawień i tam czekają na objawienie. Pozostali trzej
widzący – Mirjana, Ivan i Jakov – mają jednak objawienia w swoich
domach. Nie mogą iść na wzgórze, ponieważ zabraniają im tego pracownicy władz państwowych.
2 lipca 1981
Ojciec Jozo, proboszcz parafii w Medziugorju, wprowadza zwyczaj
wieczornej Mszy Świętej. W oczekiwaniu na objawienie ludzie przychodzą już nie na Wzgórze, lecz do kościoła. Proboszcz pyta zgromadzonych w kościele, czy chcą pościć o chlebie i wodzie przez trzy dni,
wspominając starą tradycję postu. Ku swojemu zdumieniu, słyszy
w odpowiedzi: „Chcemy”.
Objawienie Matki Bożej ma miejsce na plebanii tuż przed Mszą
Świętą. Po Mszy Jakov relacjonuje: Prosiłem dzisiaj Panią, żeby zostawiła nam znak. Ona ponownie skłoniła głową na „tak”. I zniknęła.
Przed odejściem powiedziała nam: „Z Bogiem, moje drogie anioły”.
3 lipca 1981
O. Jozo, modląc się w ciszy, słyszy w sercu wezwanie, by wyjść
przed kościół. W momencie, jak wychodzi, spostrzega biegnących
ku niemu widzących, których ściga milicja. Udziela im schronienia.
Podczas gdy rozmawia z nadbiegającymi milicjantami, widzący mają
objawienie.
Matka Boża ukazuje się widzącym na plebanii. Jest radosna, dodaje
im odwagi.
„Nie lękajcie się. Będziecie mieli siłę znieść każdą rzecz”.
Modli się wspólnie z nimi i razem śpiewają.
4 lipca 1981
Widzący mają objawienie każdy osobno. Po wieczornej Mszy Świętej Jakov oznajmia proboszczowi: Mam orędzie dla wszystkich ludzi,
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10 listopada 1981
„Nie ustępujcie. Strzeżcie waszej wiary. Będę wam towarzyszyła na każdym waszym kroku”.
13 listopada 1981
Matka Boża pokazuje widzącym cudowny krajobraz. Przechadza
się tam mały Jezus. Widzący nie mogą go jednak rozpoznać.
„To Jezus. Na moje przyjście i odejście zawsze śpiewajcie pieśń
«Przyjdź, przyjdź do nas, Panie»”.
Matka Boża błogosławi widzących.
15 listopada 1981
Vicka: Byliśmy w pokoju brata Jozo. Pani nie przyszła. Objawiła się
nam w kościele, po modlitwie siedmiu „Ojcze”, „Zdrowaś” i „Chwała”.
Zapytaliśmy ją, dlaczego się nie objawiła. Odpowiedziała, że nie objawiła się w tym pokoju, ponieważ umieszczono tam coś [urządzenie do
podsłuchu].
„Świat właśnie otrzymuje wielkie łaski ode mnie i od mojego
Syna. Niech świat zachowa mocną ufność”.
16 listopada 1981
„Diabeł stara się was pokonać. Nie pozwólcie na to. Zachowujcie wiarę, pośćcie i módlcie się. Będę z wami na każdym
waszym kroku”.
Do Vicki i Jakova.
„Trwajcie z ufnością w modlitwie i wierze”.
22 listopada 1981, Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Widzący pytają Matkę Bożą, co oznacza krzyż, serce i słońce, które
widzą w czasie objawienia.
„Są to znaki zbawienia: krzyż jest znakiem miłosierdzia,
podobnie serce. Słońce jest źródłem światłości, która nas
oświeci”.
Świetlista sylwetka pojawia się na miejscu krzyża na górze Križevac.
Widzący pytają Maryję, czy to była Ona.
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„Dlaczego mnie o to pytacie, anioły moje? Czyż nie widzieliście mnie więc?”
„Świat musi znaleźć zbawienie, dopóki jest czas. Niech się
modli z żarliwością. Niech ma ducha wiary”.
23 listopada 1981
Vicka: Pani była ubrana w złoto. Wokół jej welonu, na sukni,
wszystko błyszczało i lśniło. To jest nie do opisania. Ona była bardzo,
bardzo piękna.
„Lud zaczął się nawracać. Zachowujcie mocną wiarę. Potrzebuję waszych modlitw. Z Bogiem, anioły moje”.
26 listopada 1981
Vicka: Dzisiaj wieczorem święta Dziewica była bardzo uśmiechnięta. Modliliśmy się i śpiewaliśmy z nią. Zadaliśmy jej pytania dotyczące chorych.
„Miejcie silną wiarę, módlcie się i pośćcie, a wyzdrowieją.
Miejcie ufność i pozostańcie w radości. Idźcie w pokoju
Bożym. Bądźcie cierpliwi i módlcie się o uzdrowienie.
Z Bogiem, moje drogie anioły”.
28 listopada 1981
Pięcioro widzących jest razem, bez Ivana. Matka Boża błogosławi
przedmioty przyniesione do błogosławieństwa. Patrzy na widzących
z łagodnością.
„Ach, jak pięknie jest was widzieć wszystkich razem! Idźcie
w pokoju Bożym, anioły moje. Z Bogiem”.
29 listopada 1981
„Trzeba, żeby świat się zbawił, kiedy jest jeszcze czas, niech
mocno modli się i niech ma ducha wiary”.
Listopad 1981
„Diabeł próbuje narzucić wam swoją władzę, ale musicie
pozostać silni i wytrwać w waszej wierze. Musicie modlić się
50

21 kwietnia 1983
Słowa Matki Bożej skierowane do widzących.
„Wy musicie dobrze się zachowywać, być pobożni i dawać
dobry przykład wiernym”.
Jakov wyznaje, że Matka Boża upominała go wiele razy co do
jego zachowania. Nauczyła go, jak uczestniczyć we Mszy, modlić się
i zachowywać się wobec innych.
24 kwietnia 1983
Dla włoskiego ginekologa.
„Błogosławię go, jak również tych, którzy pracują z nim
w szpitalu w Mediolanie, za wszystko, co czynią. Niech nadal
to czynią i niech się modlą. Błogosławię chorych z tego szpitala, a także chorych, za których modliliście się tego wieczoru
i tych, za których będziecie się modlić”.
5 maja 1983
U pewnego chorego z Wiednia lekarz zdiagnozował schizofrenię.
„To opętanie diabelskie. Można temu zaradzić tylko przez
modlitwę”.
1 czerwca 1983
„Drogie dzieci! Miałam nadzieję, że świat zacznie się nawracać sam z siebie. Czyńcie teraz wszystko, co możecie, by świat
mógł się nawrócić”.
2 czerwca 1983
„Przeczytajcie to, co zostało napisane o Jezusie. Rozważajcie
to i przekazujcie innym”.
3 czerwca 1983
Na pytanie dotyczące tworzenia grupy modlitewnej przez jednego
z ojców franciszkanów, według przesłania Matki Bożej danego kilka
dni wcześniej Jelenie Vasilj w Medziugorju 29.
„Tak, jest dobrze, niech kontynuuje”.
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Co robić, by nie usunięto stąd księży, którzy pracują z wiarą
i miłością?
„Módlcie się i pośćcie w tej intencji. Powiem wam, kiedy
przyjdzie czas, co trzeba robić”.
Na pytanie dotyczące poproszenia parafii, przez jednego z zakonników, o post i modlitwę, by Kościół uznał zjawiska w Medziugorju za
nadprzyrodzone. Czy to dobra droga?
„Tak, to dobra droga. Niech parafia modli się o ten dar. Niech
się modli także o dar Ducha Świętego, by ci wszyscy, którzy
przybywają tutaj, odczuli obecność Boga”.
12 czerwca 1983
Ivan: Czy ojcowie mogą rozpocząć roboty wokół kościoła czy muszą
prosić władze o pozwolenie?
„Niech nie zaczynają bez porozumienia się z władzami.
W przeciwnym razie powiadomiono by je i roboty byłyby
zakazane. Idźcie i uprzejmie poproście o pozwolenie, a będzie
wam przyznane”.
14 czerwca 1983
Na pytanie Ivana; na temat tego, co księża powinni głosić przed
rocznicą objawień.
„Niech zrobią to, co uznają za najlepsze. Warto byłoby
przypomnieć wiernym wydarzenia, które zdarzyły się tutaj
w związku z moim przyjściem. Niech im przypomną powody
mojego przyjścia tutaj”.
Wiosna 1983
„Przyśpieszcie wasze nawrócenie. Nie czekajcie na zapowiedziany znak. Dla tych, którzy nie wierzą, będzie już zdecydowanie za późno, by się nawrócili. Wy, którzy wierzycie,
nawracajcie się i pogłębiajcie waszą wiarę”.
24 czerwca 1983, wigilia rocznicy objawień
„Znak pojawi się, nie musicie się o to martwić. Jedyna rzecz,
którą chciałam wam powiedzieć, to jest: nawracajcie się! Prze72

ORĘDZIA GRUPY MODLITEWNEJ IVANA

„Wasza Matka wzywa was do całkowitego oddania się
Bogu. Drogie dzieci, to jest czas łaski! Módlcie się tak
dużo, jak tylko możecie i odnówcie siebie duchowo
w modlitwie” (27 marca 1989).
„Również dzisiaj wzywam was w szczególny sposób:
przyjmijcie moje orędzia, odnówcie moje orędzia”
(28 sierpnia 2009).

Zasadniczym wezwaniem Matki Bożej, które przekazuje już
od pierwszych dni objawień, jest wezwanie do modlitwy. W celu
pogłębienia życia modlitewnego parafii w Medziugorju Matka Boża
zaczęła prowadzić tam grupę modlitewną. Jej początki sięgają 4 sierpnia 1982 roku, kiedy Ivan wraz z kilkoma znajomymi wchodził na
Wzgórze Objawień. Wtedy niespodziewanie objawiła się mu Matka
Boża i wezwała wszystkich do modlitwy.
Grupa modlitewna po matczynemu prowadzona jest przez Maryję,
która wskazuje jej członkom, kiedy mają się zbierać i jak się modlić. Matka Boża daje im też intencje modlitewne. Grupa spotyka się
zwykle dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w piątki, na Wzgórzu
Objawień bądź na górze Križevac, w późnych godzinach wieczornych. Wskazania Matki Bożej korespondują z kalendarzem uroczystości i świąt, najważniejsze okresy liturgiczne zawsze stanowią dla
modlących się punkt odniesienia.
Podczas spotkań modlitewnych Maryja ukazuje się Ivanowi,
zwykle przekazuje orędzie bądź prosi o modlitwę. Na te spotkania
modlitewne w pierwszych latach objawień przychodzili też czasem
inni widzący, szczególnie Marija. Ivan od swojego ślubu w 1994 roku
przebywa większość czasu w Stanach Zjednoczonych, jedynie kiedy
wraca do Medziugorja, zwłaszcza w wakacje, ma możliwość spotykania się i wspólnej modlitwy ze swoją grupą modlitewną. Obecnie
zbiera się ona zwykle pod Niebieskim Krzyżem, na Podbrdo, i tam
Ivanowi objawia się Matka Boża.
Od wielu lat do spotkań modlitewnych grupy dołączają się liczni
pielgrzymi. Matka Boża, gdy się ukazuje, modli się za wszystkich pielgrzymów obecnych na objawieniu, a także błogosławi ich oraz dewocjonalia przyniesione do błogosławieństwa. Rozmawia z Ivanem,
modli się wspólnie z nim lub sama, szczególnie za obecnych chorych
oraz kapłanów. Matka Boża zwykle przychodzi radosna, towarzyszą
Jej aniołowie. Odchodzi w świetlistym znaku krzyża.
W orędziach grupy modlitewnej Matka Boża wyraźnie zachęca
przede wszystkim do modlitwy, szczególnie różańcowej. Wzywa:
99

1982
6 sierpnia 1982, Przemienienie Pańskie
Do Ivana. Na Wzgórzu Objawień.
„Teraz dam ci znak, który posłuży, by umocnić twoją wiarę”.
Ivan oraz wiele innych osób widzi znak – dwa promienie światła,
jeden schodzący ze wzgórza i oświetlający kościół, drugi obejmujący
krzyż na Križevcu i sięgający szczytu tej góry. Jeden z obecnych, po
spostrzeżeniu tego nadzwyczajnego zjawiska, mówi: „Od teraz więcej
nie będę grzeszył w przyszłości”.
1984
20 lipca 1984
Na Wzgórzu Objawień.
„Otwórzcie mi wasze serca, przybliżcie się. Wypowiedzcie
głośno wasze intencje i wasze modlitwy”.
Matka Boża uważnie słucha modlitw widzących, a gdy modli się za
biskupa Mostaru, Jej oczy zachodzą łzami. Płacząc, mówi:
„Wy jesteście moimi kwiatuszkami. Módlcie się nadal, moje
zadanie jest łatwiejsze dzięki temu”.
Maryja błogosławi wszystkich krucyfiksem i odchodzi do nieba,
wciąż płacząc.
24 października 1984
Na górze Križevac.
„Moje drogie dzieci! Jestem tak szczęśliwa, kiedy widzę was
modlących się. Módlcie się razem ze mną, by plan Boga
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wypełnił się dzięki waszym modlitwom i dzięki moim. Módlcie się więcej i bardziej żarliwie”.
1985
2 stycznia 1985
Na górze Križevac. Matka Boża ukazuje się w otoczeniu pięciu
aniołów.
„Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu przychodzić od ponad
trzech lat, dzięki modlitwom wierzących. Nadal się tak
módlcie. Część mojego planu się spełniła. Bóg szczególnie
błogosławi tych wszystkich, którzy są tutaj. Możecie wrócić
do domów szczęśliwi. Nie od razu pojmiecie przyczynę tego
szczęścia; ofiarujcie modlitwy dziękczynne w intencji nadchodzącego tygodnia”.
14 stycznia 1985
Do Vicki.
„Moje drogie dzieci! Szatan jest silny i chce ze wszystkich
swoich sił zniszczyć plany, o których wam powiedziałam.
Módlcie się tylko i nie przestawajcie tego robić. Ja także będę
modlić się do mojego Syna, by wypełniły się wszystkie plany,
które rozpoczęłam wykonywać. Bądźcie cierpliwi i wytrwajcie w modlitwie. Nie pozwólcie, by szatan odebrał wam
odwagę. On działa bardzo silnie w świecie. Bądźcie uważni!”
1 lipca 1985
Na Wzgórzu Objawień.
„Dziękuję tym, którzy odpowiedzieli na moje wezwanie. Błogosławię was wszystkich, błogosławię każdego z was. W tych
dniach proszę was o modlitwę w moich intencjach”.
5 sierpnia 1985, dzień narodzin Maryi 45
Do Ivana. Na górze Križevac. Matka Boża przychodzi odziana
w złote szaty.
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z wami, bo potrzebuję waszej współpracy. Pragnę, byście się
stali, dzieci moje, moimi apostołami i moimi dziećmi, którzy będą nieść pokój, miłość i nawrócenie… Pragnę, byście
byli znakiem dla innych. W tym nowym roku pragnę dać
wam pokój. Pragnę dać wam miłość i zgodę. Oddajcie mi
wszystkie wasze problemy i wszystkie wasze trudności. Żyjcie
moimi orędziami. Módlcie się, módlcie się!”
6 stycznia 1989, Objawienie Pańskie
„Drogie dzieci! W tych świątecznych dniach modliliście
się dużo, ale wasze ręce często pozostają puste. Modliliście
się o wasze małe rzeczy, podczas gdy Jezus chciał wam dać
samego siebie. Pragnę, by tego wieczoru każdy z was zapytał
się siebie: «Kiedy w modlitwie czułem się pusty?»”
9 stycznia 1989
„Drogie dzieci! Módlcie się, ponieważ szatan jest bardzo
aktywny w tym czasie. Chce zniszczyć wszystko, co otrzymaliście ode mnie. Podczas tych dni wzywam was, byście
odnowili modlitwę w waszych rodzinach i byście modlili się
wszystkimi tajemnicami Różańca każdego wieczoru”.
14 stycznia 1989
„Drogie dzieci! Wzywam was, byście odnowili wasz post
w każdym ze zmysłów; post od łakomstwa oraz post waszych
oczu, waszych uszu i waszego języka. Czyńcie umartwienia.
W ten sposób odnowicie modlitwę waszego ciała. I będziecie
uważni, bo szatan w tym czasie dąży do tego, by zniszczyć
wszystko to, co otrzymaliście w dzień Bożego Narodzenia
i w inne święta”.
19 stycznia 1989
„Drogie dzieci! Bardzo ważnym jest, co ma każdy z was w planach Boga. Dlatego wzywam was, byście oddawali się mi każdego dnia jako ofiarę przed Bogiem Ojcem, by wypełniły się
plany, które On zamyślił wobec was i wobec całego świata”.
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25 maja 1990
„Drogie dzieci! Dzisiejszego wieczoru na nowo wasza Matka
pragnie wezwać was do modlitwy. Szczególnie żyjcie orędziem, które dałam dzisiejszego wieczoru, przyjmijcie je
i wypełniajcie w modlitwie [regularne orędzie regularne z dwudziestego piątego dnia miesiąca]. Potrzebuję waszych modlitw,
drogie dzieci. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się!”
1 czerwca 1990
„Drogie dzieci! To jest czas łaski. Otwórzcie się na Ducha
Świętego; na Ducha Świętego, by uczynił was mocnymi.
Wasza Matka, drogie dzieci, pragnie szczególnie wezwać was
w tym czasie do modlitwy i do wyrzeczeń”.
8 czerwca 1990
„Drogie dzieci! Wasza Matka jest radosna dzisiejszego wieczoru, widząc was w tak wielkiej liczbie. Również dzisiejszego wieczoru wasza Matka wzywa was do modlitwy. Drogie
dzieci, modlitwa jest mi potrzebna, żebym mogła wypełnić
wiele planów, które pragnę zrealizować. Szczególnie dzisiejszego wieczoru wzywam was, byście modlili się tajemnicami
chwalebnymi Różańca przed krzyżem, kiedy wrócicie do
swoich domów. Módlcie się tymi tajemnicami w moich intencjach”.
22 czerwca 1990
„Drogie dzieci! Jestem radosna, widząc was w tak wielkiej
liczbie. Dzisiejszego wieczoru ponownie wasza Matka wzywa
was, byście przygotowali się przez modlitwy podczas tych
dwóch dni [przed rocznicą objawień] na nadchodzący dzień”.
25 czerwca 1990, rocznica objawień
„Drogie dzieci! Wasza Matka wzywa was do radości. Wasza
Matka wzywa was, byście zaczęli żyć orędziem z tego wieczoru [regularne orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca]. Wasza Matka ponownie dzisiejszego wieczoru wzywa
was, byście oddali mi wszystkie wasze problemy i wszystkie
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4 sierpnia 2014
Orędzie przekazane 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 zapanuje 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 przed swoim Synem. Dlatego i wy wytrwajcie w modlitwie. Nie lękajcie się, tylko nadal
się módlcie. Dziękuję wam, drogie dzieci, za waszą wytrwałość i dziękuję wam, że również dzisiaj odpowiedzieliście na
moje wezwanie”.
11 sierpnia 2014
Orędzie przekazane pod Niebieskim Krzyżem.
„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. Drogie dzieci, modlę się razem z wami
i wstawiam się za wszystkimi, za wami wszystkimi, przed
swoim Synem. Dziękuję wam i dzisiaj, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie”.
29 grudnia 2014
Objawienie przekazane na Wzgórzu Objawień.
„Drogie dzieci! I dzisiaj pragnę wam powiedzieć: dziękuję.
Dziękuję, drogie dzieci, że postanowiliście zdecydować się
żyć moimi orędziami. Dzisiaj wzywam was na nowo, abyście
podczas tego czasu, czasu łaski, więcej modlili się za rodzinę
i modlili się o ewangelizację rodzin. Szczególnie módlcie
się za młodych, niech Bóg znajdzie się w rodzinach i zajmie
pierwsze miejsce. Jestem z wami, i modlę się razem z wami.
Dziękuję wam, drogie dzieci, również dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
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2015
23 lutego 2015
Orędzie przekazane pod Niebieskim Krzyżem.
„Drogie dzieci, moje małe dzieci! Również i dzisiaj pragnę
wezwać was w tym czasie łaski, który nadchodzi: módlcie się
więcej w waszych rodzinach. Odnówcie modlitwę w waszych
rodzinach. W szczególności módlcie się, drogie dzieci,
z waszymi dziećmi. Módlcie się, drogie dzieci, w moich intencjach, za moje plany, które pragnę zrealizować przez moje
przybycie tutaj. Módlcie się w szczególności za moje plany
pokoju. Matka modli się razem z wami i jest zawsze blisko
was. Dlatego zdecydujcie się, zdecydujcie się modlić więcej.
Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście
na moje wezwanie”.
11 maja 2015
„Drogie dzieci! I dzisiaj pragnę na nowo wezwać was, abyście przez ten czas modlili się w moich intencjach, za moje
plany, które pragnę zrealizować poprzez swoje przybycie
tutaj. Módlcie się, drogie dzieci, i bądźcie wytrwali w modlitwie. Matka modli się z wami i wstawia się za wami wszystkimi przed swoim Synem. Dziękuję, drogie dzieci, że i dzisiaj
odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
22 maja 2015
„Drogie dzieci! Dzisiaj widzę was szczęśliwych; pragnę, byście
byli szczęśliwi, ponieważ przynoszę wam radość. Zanieście tę
radość innym. Ja przynoszę wam także pokój, bądźcie moimi
apostołami pokoju w tym niespokojnym świecie. Wy sami
żyjcie tym pokojem, abyście mogli dawać świadectwo i być
odbiciem pokoju dla innych. Drogie dzieci, pragnę, by każdy
z was był moim znakiem, znakiem mojej obecności. Dlatego
was wzywam: bądźcie wytrwali, bądźcie cierpliwi, módlcie
się, módlcie się intensywnie. Matka modli się z wami i wstawia się przed swoim Synem za każdym z was. Dziękuję, drogie dzieci, że i dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
171

COROCZNE OBJAWIENIA MIRJANY, IVANKI
ORAZ JAKOVA

„Przedstawiłam się jako Królowa Pokoju. Ponownie
wzywam was do pokoju, postu, modlitwy. Odnówcie
modlitwę rodzinną i przyjmijcie moje błogosławieństwo” (25 czerwca 2000).
„Małe dzieci, otwórzcie swoje serce, tak by Król Pokoju
narodził się w waszym sercu. Tylko w ten sposób możecie dawać świadectwo i nieść pokój Boży temu niespokojnemu światu” (25 grudnia 2002).

MIRJANA
24 grudnia 1982, Wigilia Bożego Narodzenia
Matka Boża mówi Mirjanie, że na Boże Narodzenie objawi się jej
po raz ostatni.
Po objawieniu Mirjana jest wyraźnie bardzo smutna. Po kilku
chwilach jej matka pyta ją o przyczynę tego smutku. Mirjana wychodzi wtedy z pokoju z płaczem. Kiedy się uspokaja, wraca i mówi, iż
było to, jak rozumiała wtedy, przedostatnie objawienie Matki Bożej
wobec niej.
Matka Boża powierzyła też Mirjanie dziesiątą tajemnicę.
25 grudnia 1982, Boże Narodzenie, ostatnie codzienne objawienie
Mirjany
Mirjana: Moje ostatnie regularne spotkanie z Panią odbyło się
w Boże Narodzenie, 25 grudnia 1982 roku. Pani przebywała ze mną
czterdzieści pięć minut. Przez miesiąc Pani przygotowywała mnie do
tego spotkania. Wyjaśniała mi wszystko jak matka.
Powiedziała mi, że wypełniła to, do czego byłam Jej potrzebna.
Mówiła, że jestem wystarczająco świadoma i muszę zrozumieć, że
muszę wrócić do normalnego, codziennego życia, jak moje rówieśniczki. Muszę dalej żyć bez Jej matczynych rad i tak bardzo potrzebnych rozmów z Nią. Obiecała, że zawsze będzie przy mnie i pomoże mi
w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Dopóki będę żyła z Bogiem,
Ona będzie mi pomagała.
Powiedziała mi, że jest to nasza ostatnia regularna rozmowa, ale
zostawia mi jeden dar, tj. że będę Ją widzieć w swoje urodziny, dopóki
żyję.
Ciężko przeżyłam to ostatnie spotkanie z Panią. Słowami nie można
opisać bólu, który ogarnął moją duszę, że nie będę miała więcej regularnych objawień. To jest coś takiego, jak gdy zrozumiesz, że niedawno
otrzymałeś coś najpiękniejszego w życiu, i że to teraz tracisz. Pani wie177

IVANKA
6 maja 1985
Objawienie mają razem Ivan, Jakov i Ivanka. Objawienie Ivanki
trwa jednak kilka minut dłużej niż pozostałych widzących. Podczas
objawienia Matka Boża powierza bowiem Ivance ostatnią, dziesiątą
tajemnicę oraz mówi jej o przyszłości świata. Maryja poprosi Ivankę,
by następnego dnia poczekała na Nią sama, bez pozostałych widzących.
7 maja 1985, ostatnie codzienne objawienie Ivanki
Objawienie ma miejsce w domu Ivanki. Widząca przekazała ojcu
Slavkowi Barbarićowi kartkę, na której napisała: Tak jak każdego
dnia, Pani przychodzi, pozdrawia mnie: „Niech będzie pochwalony
Jezus!”, a ja Jej odpowiadam: „Na zawsze Jezus i Maryja!” Nigdy
Błogosławionej Dziewicy Maryi nie widziałam piękniejszej, niż dzisiaj
wieczorem. Była tak bardzo delikatna i piękna! Dzisiaj miała najpiękniejszą suknię, jaką kiedykolwiek w życiu widziałam. Suknia mieniła
się srebrem i złotem. Welon i korona również. Byli z nią dwaj aniołowie. Ubrani byli podobnie jak Pani. Pani była tak piękna, jak również
aniołowie, że nie potrafię tego opisać słowami. To trzeba przeżyć. Pani
zapytała mnie, co bym chciała. A ja poprosiłam Ją, bym mogła zobaczyć moją ziemską matkę. Pani uśmiechnęła się i skinęła głową. Wtedy
nagle zjawiła się moja mama. Była uśmiechnięta. Pani powiedziała mi,
bym wstała. Wstałam. Mama objęła mnie, pocałowała i powiedziała:
„Dziecko, jakże bardzo jestem dumna z ciebie!” Mama pocałowała
mnie i zniknęła. Potem Błogosławiona Dziewica Maryja powiedziała
mi to:
„Drogie moje dziecko, dzisiaj jest nasze ostatnie spotkanie.
Nie bądź smutna, bo będę przychodzić do ciebie na każdą
rocznicę, oprócz najbliższej. Dziecko moje, nie myśl, że zrobiłaś coś złego i że z tego powodu nie będę już więcej przy191

JAKOV
11 września 1998
Tego dnia podczas codziennego objawienia Matka Boża mówi
Jakovowi, by szczególnie przez modlitwę przygotował się do objawienia w następnym dniu, ponieważ powierzy mu dziesiątą tajemnicę.
12 września 1998, ostatnie codzienne objawienie Jakovowi
Jakov: Pani, gdy przyszła, jak zwykle pozdrowiła mnie: „Niech
będzie pochwalony Jezus”. Gdy powierzała mi dziesiątą tajemnicę,
była smutna. Potem z delikatnym uśmiechem powiedziała:
„Drogie dziecko! Jestem twoją Matką i kocham cię bezwarunkowo. Od dzisiaj nie będę ci się objawiać każdego dnia,
lecz tylko na Boże Narodzenie, w dzień narodzin mojego
Syna. Nie bądź smutny, bo jako Matka zawsze będę z tobą
i jak każda prawdziwa matka nigdy cię nie opuszczę. Ty dalej
wytrwaj w podążaniu drogą mojego Syna, drogą pokoju
i miłości oraz staraj się wytrwać w misji, którą ci powierzyłam. Bądź przykładem takiego człowieka, który poznał Boga
i miłość Bożą. Niech ludzie zawsze widzą w tobie przykład,
jak Bóg działa na ludzi i jak Bóg przez nich działa. Błogosławię cię moim matczynym błogosławieństwem i dziękuję ci, że
odpowiedziałeś na moje wezwanie”.
Jakov długo płakał po objawieniu i był bardzo smutny.
25 grudnia 1998, Boże Narodzenie
Jakov przygotował się do objawienia przez spowiedź świętą oraz
Mszę Świętą. Czekając na objawienie modli się wraz ze swoją rodziną.
Jakov: Pani przyszła radosna. Pozdrowiła mnie jak zwykle: „Niech
będzie pochwalony Jezus”. Mówiła mi o tajemnicach, a potem dała
mi to orędzie:
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25 grudnia 2012, Boże Narodzenie
„Drogie dzieci! Darujcie mi wasze życie i całkowicie mi się
oddajcie, abym mogła wam pomóc zrozumieć moją matczyną
miłość i miłość mojego Syna do was. Dzieci moje, niezmiernie was kocham i dzisiaj, w szczególny sposób, w dniu narodzin mojego Syna pragnę każdego z was przyjąć w swoim
sercu i wasze życie darować mojemu Synowi. Dzieci moje,
Jezus kocha was i daje wam łaskę, abyście żyli w Jego miłosierdziu, ale wiele waszych serc opanował grzech i żyjecie
w ciemności. Dlatego, dzieci moje, nie czekajcie, powiedzcie
«nie» grzechowi, a wasze serca oddajcie mojemu Synowi, bo
tylko tak będziecie mogli żyć Bożym miłosierdziem i z Jezusem w waszych sercach wyruszyć drogą zbawienia”.
25 grudnia 2013, Boże Narodzenie
„Drogie dzieci! Przynoszę wam Króla Pokoju, by On dał wam
swój pokój. Wy, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Owoc modlitwy będzie widoczny na twarzach ludzi,
którzy zdecydowali się na Boga i Jego królestwo. Ja z moim
Synem Jezusem błogosławię was wszystkich błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje
wezwanie”.
25 grudnia 2014, Boże Narodzenie
„Drogie dzieci! Dzisiaj, w ten dzień łaski, pragnę, by każde
wasze serce stało się stajenką betlejemską, w której narodził
się Zbawiciel świata. Jestem waszą Matką, która kocha was
bezgranicznie i troszczy się o każdego z was. Dlatego, dzieci
moje, oddajcie się Matce, by każde wasze serce i wasze życie
mogła umieścić przed małym Jezusem, bo tylko tak, dzieci
moje, wasze serca będą świadkami codziennego Bożego
narodzenia w was. Pozwólcie Bogu, by oświecał wasze życie
światłością, a wasze serca radością, by mogły codziennie
oświecać drogę innym i być przykładem prawdziwej radości
dla innych, którzy żyją w ciemności i nie są otwarci na Boga
i Jego łaski. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje
wezwanie”.
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ORĘDZIA POZOSTAŁE

„Drogie dzieci, bądźcie moimi apostołami, którzy
niosą moje orędzia. Żyjcie moimi orędziami! Ten może
być moim apostołem, kto żyje orędziami, by w ten sposób mógł nieść je innym” (19 marca 2011).
„Módlcie się, by Bóg dał wam pokój, każdemu sercu,
i bądźcie tymi, którzy niosą pokój w tym niespokojnym
świecie. Jestem z wami i wstawiam się przed Bogiem za
każdym z was” (17 listopada 2011).

Na orędzia pozostałe składają się wszystkie orędzia przekazane po
umownym końcu pierwszych lat objawień, to jest od początku września 1987 roku, które nie przynależą do żadnej wcześniejszej grupy
orędzi zamieszczonej w niniejszym zbiorku.
Należą tutaj orędzia, które zostały przekazane przez Matkę Bożą
okazjonalnie, podczas dodatkowych wyjątkowych objawień bądź
podczas regularnych objawień tym widzącym, którzy mają je jeszcze codziennie. W szczególności należą do nich te, które Matka Boża
daje podczas spotkań modlitewnych w różnych miejscach na świecie,
zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy Ivan bądź Marija niosą przesłanie
Matki Bożej do wielu państw i narodowości.
Orędzia z tej kategorii, mimo że zamieszczone na końcu zbiorku,
nie tracą swojej wartości – są pełnymi miłości słowami samej Matki
Bożej. Trzeba jednak przyznać, że Maryja daje zasadniczo orędzia
z dwudziestego piątego dnia miesiąca i to one, wraz z wcześniej przekazanymi czwartkowymi, są najważniejsze. Niemniej także w tych
orędziach różnych zawarte jest przesłanie Królowej Pokoju. Jest nim
w swojej istocie sam Jezus: „Nieście radość Zmartwychwstałego
w tym świecie, gdzie mój Syn umarł i gdzie ludzie nie odczuwają
potrzeby, by szukać Go w swoim życiu, odkrywać” (31 stycznia
2012).
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1988
2 marca 1988
Do Mariji, we Włoszech.
„Wzywam was, byście uczynili z waszego czasu i z całego
waszego życia spotkanie z Jezusem. Niech wasze rozmowy
z innymi zbliżają ich do Jezusa. Nie pozwólcie, by choć jedno
ze spotkań było stracone. Myślcie o Jezusie”.
21 kwietnia 1988
Marija: Pani wprowadza mnie w tajemnicę miłości i cierpienia,
które jest fundamentem wspólnoty. Powinnam to napisać i będę mogła
to upublicznić, kiedy Pani mi powie (…). Reguła wspólnoty oparta jest
na orędziach, szczególnie tym z dwudziestego piątego lutego.
Bez daty
Vicka przebywa w szpitalu w Zagrzebiu, w Chorwacji. Bardzo
cierpi na ciężką chorobę.
„Dam ci zdrowie bez objawień albo dam ci twój krzyż z objawieniami”.
Vicka wybiera zdrowie, później jednak tego żałuje. Po czterdziestu dniach bez objawień Matka Boża przychodzi do niej i pozwala jej
wybrać ponownie. Vicka z radością przyjmuje swój krzyż i cierpienie.
1989
Pierwszy kwartał 1989
Do Vicki, w Bolonii, we Włoszech.
„Drogie dzieci! Ponownie proszę was, byście modlili się za
211

modlitwach. Ja, wasza Matka, wstawiam się za wami z moim
Synem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
2 grudnia 2012
Objawienie ma miejsce w miejscowości Varese, we Włoszech.
Marija: Najświętsza Maryja Panna nie dała żadnego szczególnego
orędzia, ale upomniała nas wszystkich, byśmy odnaleźli Boga, obejmując orędzie Pani.
2013
1 stycznia 2013
Matka Boża przekazuje orędzie Mariji.
„Drogie dzieci, liczę na was, módlcie się w moich intencjach”.
5 stycznia 2013
Ivan ma objawienie w Motherwell w pobliżu Glasgow, w Szkocji.
Matka Boża jest radosna podczas objawienia. Ivan wspomina: Jej
miłość i radość była tak wielka, to było jakby miała łzę w oku.
„Drogie dzieci! Wzywam was również dzisiaj, byście byli
miłością, gdzie jest nienawiść, byście byli pokarmem, gdzie
jest głód. Otwórzcie, małe dzieci, wasze serca, i niech wasze
ręce będą wyciągnięte, by każde stworzenie mogło przez
was być wdzięczne Bogu Stworzycielowi. Módlcie się, drogie
dzieci, i otwórzcie wasze serca na Bożą miłość. Dlatego musicie modlić się, modlić się. Dziękuję wam, dzieci, że również
dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
7 stycznia 2013
Matka Boża objawia się Ivanowi w Dublinie, stolicy Irlandii.
„Drogie dzieci! Dzisiaj wasza Matka jest bardzo radosna
z wami. Dzisiaj wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci,
nie męczcie się w modlitwie, wiedzcie, że jestem zawsze przy
was i że jestem z wami i wstawiam się przed moim Synem za
wami. Dlatego módlcie się ze mną, módlcie się za moje plany,
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10 marca 2015
Widząca Vicka znajduje się z prywatną wizytą w San Giovanni
Rotondo. Po objawieniu Matki Bożej Vicka przekazuje:
Dzisiaj wieczorem Matka Boża objawiła się szczególnie radosna.
Pozdrowiła nas:
„Niech będzie pochwalony Jezus!”.
Wyciągnęła ręce nad wszystkimi tutaj obecnymi i modliła się za każdego. Poprosiła, abyśmy codziennie w tym czasie wielkiego postu odmawiali w rodzinie na kolanach tajemnice chwalebne Różańca.
Vicka poleciła Matce Bożej wszystkich, a w sposób szczególny chorych.
Matka Boża odeszła z pozdrowieniem:
„Idźcie w pokoju Bożym”.
13 marca 2015
Orędzie przekazane Vicce.
„Drogie dzieci! Raz jeszcze wzywam was, byście więcej się
modlili, a mniej mówili, szczególnie podczas tego Wielkiego
Postu. Módlcie się, aby zrealizował się mój plan, który jest
jeszcze daleko od urzeczywistnienia. Proszę was w szczególności, byście modlili się za rodziny i za młodych, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Możecie im pomóc tylko
waszą modlitwą i waszą miłością. Błogosławię was”.

Brak dalszych orędzi w tej kategorii. Po tym czasie widzący raczej
nie miewali objawień Matki Bożej publicznie, na oczach zgromadzonych ludzi.

17. [Przypis do orędzia z 21 stycznia 1982 roku, s. 55].
Prawdopodobnie pytanie dotyczy objawień w Izbicno. Zobacz
przypis nr 16.
18. [Przypis do orędzia z 22 stycznia 1982 roku, s. 55].
Zobacz przypis nr 16.
19. [Przypis do orędzia z 22 kwietnia 1982 roku, s. 60].
Literą „S” (greckie σ – sigma) zaczynają się ewangeliczne wyrazy
„σωτήρ” („Zbawiciel”) i „σωτήριον ” („zbawienie”), a „T” to transkrypcja greckiej litery θ – theta, pierwszej w wyrazie „θεός” („Bóg”).
20. [Przypis do orędzia z wiosny 1982 roku, s. 61].
Prawdopodobnie pytanie dotyczy objawień w Izbicno. Zobacz
przypis nr 16.
21. [Przypis do orędzia z 12 lipca 1982 roku, s. 63]
Nie można z tego orędzia wyciągnąć jakichkolwiek wniosków
dotyczących ewentualnych światowych konfliktów zbrojnych w przyszłości – na temat tego czy będą, czy też ich nie będzie.
Nie znamy kontekstu objawienia i orędzia. Nie wiemy, co dokładnie
widzący mieli na myśli, używając w pytaniu sformułowania „trzecia
wojna światowa”. Matka Boża nie udzieliła odpowiedzi w próżni, ale
prawdopodobnie w odniesieniu do konkretnego zagadnienia, które
pozostaje dla nas nieznane. Nie wiemy, czy widzący opisywali jakieś
możliwe wydarzenia albo czy jeszcze dopytywali Królową Pokoju
o cokolwiek.
22. [Przypis do orędzia z 24 lipca 1982 roku, s. 63].
Wydaje się, iż Matka Boża podkreśla w tych słowach wielkie miłosierdzie Boże, które może odpuścić każdemu wszystkie jego grzechy,
co do winy i kary, choćby w końcu życia – jeśli będzie ich żałował oraz
przystąpi do spowiedzi, przyjmie odpust – oraz skierować go nawet
prosto do nieba. Jest to wyraźne podkreślenie skuteczności zbawczej sakramentów Kościoła. Niemniej osobom, które trwają w ciągu
życia w wielkim złu, świadomie je wyrządzając, trudno jest żałować
za grzechy z czystego motywu miłości Boga, trudno także w jednej
chwili mieć odpowiednią dyspozycję i móc oczyścić się ze skutków
grzechu. Grzesząc świadomie i odkładając sakrament spowiedzi na
później, jesteśmy z dnia na dzień coraz mniej skłonni otworzyć się
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na Boże miłosierdzie i przyjąć zbawienie. Matka Boża mówi: „Czy
tak bardzo zabrnęliście w grzech, że nie umiecie się zatrzymać?
(…) Grzechem się usprawiedliwiacie i nim żyjecie” (2 października
2009), wyraźnie wskazuje też właściwą drogę na teraz dla każdego:
„wzywam was do całkowitego wyznania i spowiedzi z grzechów,
do oczyszczenia” (2 lipca 2011). I woła rozpaczliwie: „przyśpieszcie
wasze nawrócenie” (wiosna 1983), „Wróćcie do modlitwy! Nie ma
od niej nic ważniejszego” (28 stycznia 1987), „(…) będą żałować za
grzechy, ale będzie za późno. Teraz jest czas na nawrócenie” (15
sierpnia 1985).
23. [Przypis do orędzia z 25 lipca 1982 roku, s. 64].
Choć w sakramencie spowiedzi mogą zostać odpuszczone wszystkie grzechy, to jednak część z nich ze swojej istoty zamyka drogę do
tego sakramentu – gdy człowiek nie wierzy w jego moc, gdy w praktyce lekceważy sobie łaskę odpuszczenia popełnionych przewinień.
Takie grzechy mogą zostać określone mianem „nieodpuszczalnych”,
„niemożliwych do odpuszczenia”, „tych, które nie będą odpuszczone”
właśnie przez to, że człowiek zamyka się na łaskę ich odpuszczenia.
„Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca
przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie
swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Taka
zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do
wiecznej zguby” (Katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 1864).
24. [Przypis do orędzia z 6 sierpnia 1982 roku, s. 64].
Matka Boża mówiła o spowiedzi w pierwsze soboty miesiąca
i o nabożeństwie do Jej Niepokalanego Serca w swoich objawieniach
w Fatimie (w objawieniu z 10 grudnia 1925 roku). W objawieniach
w Medziugorju Królowa Pokoju wielokrotnie mówi o spowiedzi,
o częstej praktyce tego sakramentu, a także o pierwszych sobotach
miesiąca (1985). Zobacz też orędzie z 1 października 1982 roku (s. 63).
25. [Przypis do orędzia z 18 sierpnia 1982 roku, s. 65].
Nie znamy uwarunkowań i szczegółów danej sytuacji. Niemniej
można pokazać pewne ogólne poważne trudności małżeństw mieszanych, jak choćby odmienność stanowiska Kościoła katolickiego
i innych wyznań chrześcijańskich, innych religii czy różnych przekonań ateistycznych w konkretnych sprawach dotyczących moralności
życia rodzinnego, w tym na przykład seksualności.
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