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Niniejsze opracowanie stanowi

redakcyjny, techniczny dodatek do zbiorku

wszystkich orędzi Matki Bożej z Medziugorja

Książka  zawiera  wszystkie  orędzia  przekazane  sześciu  widzącym 

w czasie  31  lat  objawień  –  do  czerwca  2012  roku,  stanowi  jeden 

z pełniejszych w światowej literaturze zbiorków orędzi Matki Bożej. 

 Więcej o zbiorku oraz o orędziach:

Orędzia z Medziugorja,

http://medziugorje.oredzia.net,

redakcja@medziugorje.oredzia.net,

tel. (+48) 505-121-656.
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WSTĘP

Niniejsze  „elementy  tłumaczenia,  redakcji  i  teologii”  powstawały  stopniowo  podczas 

opracowywania  zbiorku orędzi  Matki  Bożej  z  Medziugorja,  zawierającego  wszystkie  orędzia  z 

trzydziestu  jeden  lat  objawień.  Niniejsze  opracowanie  jest  swojego  rodzaju  redakcyjnym, 

technicznym dodatkiem do tego zbiorku, przeznaczonym jednak zdecydowanie nie dla każdego 

czytającego  orędzia  Matki  Bożej,  ale  dla  osób  zainteresowanych  warstwą  językową  orędzi, 

zasadami ich tłumaczenia, warsztatem redakcyjnym oraz teologią.

Autor  niniejszego  opracowania  z  tematyką  Medziugorja  zaznajomiony  jest  nie  od  dziś, 

wielokrotnie  bywał  w  tym  niesamowitym  miejscu  pielgrzymkowym,  miejscu  szczególnie 

umiłowanym przez Najświętszą Maryję Pannę, a od pewnego czasu redaguje stronę internetową z 

orędziami Matki Bożej oraz książkowy zbiorek orędzi, starając się współpracować z łaską, by nieść 

orędzia światu, wpierw próbując samemu nimi żyć. Oby orędzia popłynęły w świat rzeką miłości, 

by dotarły do ludu głodnego Boga, by stały się światłem w mroku współczesności!

Pierwszą i najważniejszą rzeczą w związku z orędziami jest żyć nimi, jak sama Matka Boża 

wytrwale do tego zachęca i wzywa. Niemniej jednak, by żyć orędziami, trzeba je najpierw czytać, 

ale by z kolei czytać orędzia w języku polskim, trzeba, aby były dostępne, a więc wcześniej muszą 

zostać  przetłumaczone,  zredagowane  i  wydane.  Nie  można  lekceważyć  dobrego  tłumaczenia  i 

redakcji  orędzi.  Niniejsze  zasady  służą  właśnie  dobremu  oddaniu  i  opracowaniu  orędzi  oraz 

dokumentują  redakcję zbiorku.

W pierwszej  części  niniejszego  opracowania  próbuje  się  wskazać  w  jaki  sposób  orędzia 

zostały przedstawione w zbiorku w kontekście faktu objawień Matki Bożej, na jakie elementy 

objawień i towarzyszące im okoliczności zewnętrzne zwracano uwagę. 

Następnie pokrótce porusza się  zagadnienie sposobu przekazu orędzi,  charakteryzuje się też 

ich język. Aby dobrze przetłumaczyć dany tekst, w tym wypadku orędzia, należy wziąć pod uwagę, 

jakiego  rodzaju  jest  to  tekst.  Orędzia  stanowią  bardzo  specyficzny  wypowiedź,  jest  to  tekst 

mówiony,  jest  to  zapis  wypowiedzi  Matki  Bożej,  czyli  po prostu zapis Jej  słów.  Orędzia nie 

powstają pod wpływem jakiegoś mglistego natchnienia wewnętrznego widzących, nie stanowią też 

nadprzyrodzonego głosu wewnętrznego, który słyszą oni w duszy. Stanowią zapis słów usłyszanych 

realnie, fizycznie (a i duchowo!), słów Matki Bożej, przychodzącej do widzących w uwielbionym 

ciele. Wypowiada Ona swoje słowa podczas rozmowy lub w krótkim monologu. Język orędzi jest
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 więc językiem Matki Boga i Królowej Nieba.

W niniejszym tekście wskazuje się dalej na podstawowe ogólne zasady tłumaczenia orędzi, 

zwraca się uwagę na wszystkie uwarunkowania dotyczące przekładania orędzi w ogóle bądź na 

język polski. Są to raczej szkice i założenia do osiągnięcia niż zasady już w pełni wprowadzone w 

orędzia.

W opracowaniu wylicza się także poszczególne zasady edytorskie, które zostały zastosowane 

w zbiorku orędzi Matki Bożej z Medziugorja.

W  zasadniczej  części  opracowania  wylicza  się  szczegółowo  wszystkie  trudności 

tłumaczenia, przedstawia się w konkrecie najważniejsze wyrazy oraz wyrażenia, wraz, wydaje się, 

z najlepszym ich tłumaczeniem oraz czasem jego problematyzacją. Autor niniejszego opracowania 

na  przestrzeni  dłuższego  czasu  przeczytał  w  oryginale  wszystkie  orędzia  Matki  Bożej  z 

Medziugorja, od początku do końca, zdanie po zdaniu. Porównywał przy tym, w miarę możliwości, 

dostępne tłumaczenia orędzi na język polski oraz różne poprawki do tłumaczenia. Jeśli nie zawsze, 

to wielokrotnie, przeglądał tłumaczenia w obcych językach, zwłaszcza w angielskim i włoskim. 

Wykonana praca ma przede wszystkim mocny charakter redaktorski.

Język orędzi jest zazwyczaj bardzo prosty: leksyka nie jest bardzo wykwintna, a składnia nie 

jest skomplikowana. Orędzia są zapisem prostej wypowiedzi, niemniej jednak, jest to wypowiedź 

Matka Bożej, osoby z intelektem i rozumem przemienionym łaską Bożą w największym stopniu 

spośród  ludzi  i  aniołów.  Jest  Ona  osobą  najbliższą  Bogu,  żyjącą  pełnią  łaski.  Słowa,  które 

wypowiada,  naznaczone  są  niesamowitą  głębią  teologiczną,  głębią  doświadczenia  życia  w 

Chrystusie.  Każda  końcówka  fleksyjna,  każdy  użyty  przyimek  mogą  nieść  w  sobie  ogrom 

znaczenia, mówiąc ostatecznie o miłości Boga do człowieka. Orędzia są stykiem nieba z ziemią. 

Nie wolno lekceważyć nawet najdrobniejszego elementu strukturalnego orędzi. Trzeba jeszcze raz 

zdać sobie sprawę, iż orędzia stanowią słowa samej Matki Bożej, a prowadzą do rozumienia Słowa. 

Ponadto, jak sam Maryja mówi, są to Jej ostatnie objawienia na ziemi. Jest to więcej niż Lorudes 

czy Fatima,  Medziugorje  jest  ostatnim wołaniem do nawrócenia,  jest  wypełnieniem wszystkich 

objawień maryjnych, jest znakiem i drogą nowych czasów – czasu pokoju, epoki pokoju.

W  trakcie  zagłębiania  się  w  treść  orędzi  autor  doszedł  do  wniosku,  że  dla  dobrego 

tłumaczenia orędzi, zgodnie ze specyfiką ich języka i stylu, nie wystarczy, by zostały one tak 

po prostu przetłumaczone czy potem przejrzane, nie wystarczy tłumaczyć je po kolei, jedno za 

drugim. Potrzebny jest pewien odgórny namysł, pewna refleksja z dystansem nad całością oraz 

nad poszczególnymi wyrazami czy wyrażeniami używanymi przez Matkę Bożą. Wszystkie te 
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dalsze redaktorskie i translatorskie zabiegi nie odbierają w żadnym wypadku wartości konkretnym 

już  dokonanym  tłumaczeniom  orędzi,  ale  pokazują,  że  tłumaczenie  zawsze  może  zostać 

dopracowane, zawsze może nabrać głębi i większej spójności. Potrzeba też rzecz jasna duchowego 

rozumienia orędzi, w którym wszyscy wzrastamy. Tłumacząc orędzia po prostu jedno za drugim, 

nie jest się w stanie wyłapać wszystkich zależności i subtelności.

Pewne pojedyncze wyrażenia użyte w którymś z początkowych orędzi, zostają po raz drugi 

przez Matkę Bożą użyte w którymś z dalszych orędzi – tłumacząc orędzia po kolei, nie jest się w 

stanie tego spostrzec, a warto, by nie zostało to w tłumaczeniu zagubione; pewne charakterystyczne, 

specyficzne  znaczeniowo  wyrażenia,  które  niejednokrotnie  się  powtarzają,  mogą  być  różnie 

oddawane,  a  warto  jest  to  ujednolicić,  z  drugiej  strony  nie  należy  unikać  zróżnicowania 

tłumaczenia,  gdzie  to  konieczne.  Często  przyimki  i  przedrostki  potrzebują  pewnej  refleksji  – 

potrafią  bowiem  wyraźnie  zmienić  sens  orędzi.  Nie  w  pojedynczym  wypadku  Matka  Boża 

posługuje  się  językiem biblijnym,  co  wymaga  czasem nawet  wytropienia,  wskazania.  Oddanie 

orędzi w dobrej współczesnej polszczyźnie wymaga wyszlifowania pewnych zwrotów, także tych 

brzmiących jak język potoczny, niosących jednak ze sobą głębię teologiczną, a w tłumaczeniach 

mogą  być  oddane  z  różna  wartością  semantyczną  i  stylistyczną.  Niejednokrotnie  w  orędziach 

znajdujemy metafory,  piękne sformułowania,  wobec których jest  potrzeba by oddać ich blask i 

znaczenie. Warto zwrócić uwagę na styl orędzi, tłumaczenia pierwotnie dokonane, i tylko potem 

poprawiane, zachowują często pewne swoje pierwotne właściwości. Istnieje potrzeba refleksji nad 

ich stylem.

Jest  wiele  racji,  dla  których  wyszczególnienie  tłumaczeń  poszczególnych  wyrazów  czy 

zwrotów,  jakby przyjrzenie się orędziom w ich poszczególnych elementach językowych, oraz 

namysł  nad  tym,  dla  dobrego  oddania  orędzi,  zdaniem  autora  niniejszego  opracowania,  jest 

niezbędne, przysłuży się nadaniu tłumaczeniom większej spójności i głębi.

Warto  zaznaczyć,  iż  poszczególne  tłumaczenia  wyrazów  czy  zwrotów  z  niniejszych  zasad 

zaznaczone  i  traktowane  jako  odrzucone,  jako  nieprzyjęte,  nie  zawsze  są  w  ogóle  błędnym 

tłumaczeniem  –  oznacza  to  tylko,  że  w  przyjętym  tłumaczeniu  z  różnych  względów  daje  się 

pierwszeństwo temu właśnie, a nie innemu.

Przedstawione poszczególne sposoby tłumaczenia powstały najpierw poprzez narzucanie się 

czytającemu różnic w dostępnych tłumaczeniach bądź przy okazji wprowadzania poprawek do 

już  istniejących  tłumaczeń,  a  potem  poprzez  wskazanie  na  spostrzeżone  kluczowe 

semantycznie zagadnienia oraz punkty napięcia stylistycznego. Nie jest to w żadnym wypadku 

lista  kompletna  słów  orędzi,  a  także  w  wyszczególnianych  w  konkretnych  punktach 
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dokładniejszych analizach i wyliczeniach nie przedstawia się zagadnienia w zupełności. Niniejsze 

opracowanie ma bowiem charakter pomocniczy, techniczny.

W niniejszym tekscie nie porusza się zagadnień bibliografii orędzi. Warto jedynie nadmienić, 

iż najważniejszym ze źródeł orędzi jest  bez wątpienia Centrum Informacji „MIR” Medziugorje, 

które zebrało i opublikowało orędzia czwartkowe, z dwudziestego piątego dnia miesiąca, relacje z 

ostatniego codziennego objawienia Mirjany, Ivanki i Jakova oraz większość orędzi otrzymywanych 

przez  nich  w  corocznych  objawieniach.  Także  problem  kategoryzacji  orędzi nie  zostaje  tutaj 

przedstawiony. Zagadnienie źródeł i kategoryzacji orędzi jest przedmiotem osobnego opracowania.

Ponadto kwestia znaczenia samych objawień, teologia przesłań Matki Bożej, miejsca objawień 

w historii i duchowości Kościoła, nie jest tutaj poruszane. Niniejsze opracowanie jest dodatkiem 

redaktorskim, choć być może pomocnym przy pewnych kwestiach teologicznych, to zasadniczo nie 

jest to opracowanie teologiczne.

Wobec mogących się pojawić zarzutów i wątpliwości, że nie potrzeba głębszych namysłów i 

refleksji nad językiem orędzi, że wystarczy żyć nimi i wypełniać to, o co Matka Boża nas prosi, a 

proste orędzia każdemu wystarczą, należałoby stwierdzić, że rzeczywiście słusznym jest podkreślić 

wagę życia orędziami w prostocie i konieczność wypełniania tego, o co nas Matka Boża prosi, 

ponieważ przyczynia się to do naszego zbawienia i z pewnością to jest najważniejsze. Niemniej 

jednak  zabranianie  korzystania  z  różnorakich  analiz  na  temat  orędzi  oraz  twierdzenie,  że  przy 

tłumaczeniach  nie  potrzeba  spojrzenia  filozoficznego,  naukowego  i  teologicznego  jest 

niedorzecznością  i  błędem  fideizmu.  Wypracowanie  dobrego  tłumaczenia  służy  lepszemu 

odbiorowi orędzi. O ile przekaz orędzia i słowa Matki Bożej są proste, o tyle tłumaczenie nie jest  

nigdy sprawą prostą.

Mogą pojawić się też zarzutów, iż niniejsze zasady oraz wszystkie rozróżnienia i klasyfikacje 

z  tego  opracowania  przyczynią  się  do  sformalizowania  treści,  do  zesztywnienia  lub 

przeinaczenia sensu orędzi.  Trzeba przyznać, że postawa która kryje się za tym twierdzeniem, 

postawa  troski  o  jakość  tłumaczeń  i  ducha  orędzi,  jest  słuszna.  Niemniej,  nie  sposób  dobrze 

tłumaczyć,  uciekając  od  racjonalnych  dystynkcji,  a  wszelkie  drobiazgowe  rozróżnienia  i 

spostrzeżenia  zawsze  przyczynią  się  do  dobrego  tłumaczenia,  które  wymaga  raz  właśnie 

ujednolicenia,  innym  razem  urozmaicenia.  Wszystkie  te  dystynkcje  i  zabiegi  wspomagają 

adekwatne oddanie oryginału orędzi, a ostatecznie są na służbie życia orędziami, otwierania się na 

bogactwo Chrystusa. Dobre tłumaczenie orędzi, otwarte na krytykę, nie przeinacza prostoty słów 

Matki Bożej.
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Wobec  wątpliwości,  czy  autor  niniejszego  opracowania  mógł  sam  temu  wszystkiemu 

sprostać – tenże autor odpowiada, że ufa, iż wspomaga go łaska Boża, a ponadto, że jego wiedza i 

zdolności do wielu rzeczy są niewystarczające, niemniej jednak, posiadana jakaś znajomość języka 

chorwackiego  oraz  nauk  przyrodzonych  i  teologii  okazała  się  w  tym  wypadku  wystarczająca. 

Przede  wszystkim  jednak  należy  zaznaczyć,  iż  w  kwestiach  praktycznych  autor  korzysta  z 

opracowań osób ze zdecydowanie większą od niego wiedzą, konsultuje się i radzi niejednej osoby, a 

na wszelkie podziękowania będzie czas i miejsce. Zasady te niosą świadectwo, ślad i treść pracy 

wielu.

Niemniej, wobec wszystkiego powyżej napisanego, autor niniejszego opracowania lęka się, by 

poprzez to całe przepracowywanie orędzi samemu nie stracić ducha. Przecież Matka Boża i 

Duch Święty przemawiają przez orędzia nawet mimo niezgrabności w ich tłumaczeniu. Przecież 

najważniejszym jest,  by wprowadzić orędzia w życie, by modlić się i pościć, by nawracać się i 

pokutować,  by  uczęszczać  na  Mszę  Świętą,  spowiadać  się  oraz  odmawiać  różaniec.  Oby 

koncentrowanie się nad językiem orędzi nie uwiązało Ducha. By orędzia płynęły w świat...

Autor  daje  świadectwo  jednak,  iż  praca  nad  tymi  orędziami  była  i  jest  dla  niego 

błogosławieństwem,  a  na  ile  doświadczenie  życia  wiarą  pozwala  mu to  ocenić,  miłość  i  łaska 

Chrystusa przynaglają go do całej tej pracy, służącej apostolstwu, bez której to miłości i łaski z 

pewnością dawno by porzucił wszystko i poddał się.

Jak ważne są orędzia,  można zrozumieć,  tylko gdy wchodzi  się  na drogę  życia  nimi.  Oby 

orędzia popłynęły w świat rzeką miłości, oby wszyscy mogli odnaleźć się w Bogu i oglądać dobra 

Pańskie w ziemi żyjących!

Znaczenie robocze kolorów w wersji roboczej: 

− rzeczy wymagające szczególnego przejrzenia w orędziach  bądź namysłu w odniesieniu 

raczej do języka chorwackiego oryginału (jeśli jest sens je szlifować)

− sprawy  do  namysłu  raczej  od  strony  polskiego  języka,  teologii  (jeśli  potrzeba 

dopracować)

Opracowanie pozostaje otwarte na wszelkie uwagi, sugestie, jakąkolwiek krytykę, które 

wszystkie są bardzo mile widziane.
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KONTEKST OBJAWIENIA I PRZEKAZANIA ORĘDZIA

• Orędzia –  wszystkie  słowa  Matki  Bożej,  jakie  wypowiedziała,  to  jest  najważniejszy 

element zbiorku orędzi, to jest rzecz najistotniejsza – przytaczamy zawsze w pełni

• Matka Boża jak się jawi w objawieniach – przytaczamy w pełni:

◦ Jej wygląd zewnętrzny: suknia, welon

◦ wyraz twarzy, łzy Matki Bożej; Jej uczucia; 

◦ dawane błogosławieństwo, wyciągnięcie rąk, inne gesty i drobne elementy zachowania

• rozmowy widzących z Matką Bożą – przytaczamy fakt i treść na ile dostępna

▪ pytania widzących (i odpowiedzi Matki Bożej) o różne rzeczy, jak na przykład o 

chorych, o danie znaku, zadawane z motywacji innych bądź własnej

▪ wspólne śpiewy i modlitwy, gdy jest coś szczególnego podane,  ale jak np. Vicka 

informuje  za  każdym  razem,  że  się  modliła  ileś  razy  jakąś  modlitwa,  to 

niekoniecznie, wiadomo, że te modlitwy zawsze są

▪ szersze wypowiedzi Matki Bożej: poucza w różnych sprawach, dyktuje swoje życie

▪ dotyczące tajemnic, przyszłości Kościoła

◦ bezpośredni cytat z widzących zostawiamy, jak jest dostępny i jak nie burzy logiki i nie 

powoduje niezrozumienia, nie gmatwa i nie potrzebuje komentarzy

• zachowania widzących – gdy pojawiają się krótkie istotne informacje – nie pomijamy tego

• wizje  i  obrazy np.  piekła  i  nieba,  różnych wydarzeń,  obrazów rzeczy czy osób z  tego 

świata, krzyż słońce czy inne „symbole” widziane obok Matki Bożej podczas objawienia – 

nie pomijamy tego

• kontekst objawienia  – przytaczamy odpowiedni zredagowany; jeżeli kontekst objawienia 

się powtarza często, jak na przykład w orędziach corocznych, przenosimy to do wstępu, a 

nie za każdym razem informujemy

◦ dokładna  godzina  objawienia  i  długość  jego  trwania  –  pomijamy,  można  zostawić 

przybliżony czas, wieczór etc., to nie wersja krytyczna
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◦ zostawiamy miejsce objawienia, gdy to istotne bądź pomocne

◦ osoby obecne  na  objawieniu  raczej  nie  podajemy,  chyba,  że  istotne  dla  orędzia;  w 

ostatnich latach podczas objawień będą to tłumu, można taką informację umieścić w we 

wstępie

◦ znaki  i  uzdrowienia  dokonujące  się  w  kontekście  objawień  przedstawiamy  dla 

zachowania klimatu wraz z nazwami chorób

◦ relacja widzących po objawieniu (sposób przekazu i podania do wiadomości orędzia), 

gdy jest to wskazane, szczególne, ale gdy się powtarza przenosimy do wstępu

◦ dalsze  informacje  o  widzących  (zachowania  codzienne,  zajęcia:  szkoła,  praca,  różne 

inne  informacje  o widzących),  jak  np.  Ivan  w seminarium,  że  widzący są  akurat  w 

Medziugorju, że zaczynają edukacje, rok szkolny itp.

◦ informacje  o  osobach,  o  których  Matka  Boża  mówi  w  objawieniu,  nazwiska, 

narodowości, sprawy i sytuacje

▪ narodowości można zostawić, Europa Zachodnia i podobne określenia, kraje i miasta

▪ prześladowanie ze strony komunistów można zaznaczyć, nie uciekać od tego

▪ biskup  i  walka  o  autentyczność  objawień  zaznaczyć,  ale  nie  przejaskrawiać 

znaczenia, nie czynić z tego rzeczy pierwszorzędnej

▪ pojedyncze  nazwiska  nie  przytaczamy,  jakieś  imię  można  zostawić,  zostawiamy 

jedynie „postacie” Medziugorskich jak np. Barbarić, Zovko; nie potrzeba informacji, 

że chłopak o jakimś imieniu mający ileś lat  skądś tam został  uzdrowiony,  to nie 

faktografia, ale zbiorek modlitewny orędzi, można napisać, że pewnie młodzieniec

• używamy  praesens  historicum:  dla  plastyczności  wypowiedzi  oraz  ich  nieustannej 

aktualności (np. prośba Matki Bożej o modlitwę)

• w czasie przeszłym, gdy także kiedy jest wyraźny dodatek widzącego, o którym coś się 

mówi albo który komentuje objawienie po czasie, a nie w trakcie jego trwania

• unikamy:

▪ podkreślania wciąż i ponawiania (poza opisami całościowymi przebiegu objawienia 

albo  cytatami  z  widzących)  wyrażeń  „widzący,  Matka  Boża  powiedziała, 

odpowiedziała” itp.

▪ nawarstwiania poziomów, że kto co powiedział i mówi i odrzekł kto, co mówi
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▪ nie pisać ciągle,  że Matka Boża dała orędzie,  ale po prostu wprowadzić orędzie, 

wiadomo, że je dała

• cytujemy  widzącego,  który  relacjonuje  objawienie,  w  przypadku  specyficznych 

fragmentów, dla których tak jest  ładniej  albo które tego wymagają,  z wprowadzeniem z 

użyciem imienia i dwukropkiem (Ivan: ...)

• wchodzimy żwawo z sytuacją, jak najmniej: pyta, mówi, pisze, odpowiada etc. po prostu.

• kalendarz, pokazujemy, jakie święta są danego dnia, ale bez „święto”, „uroczystość”, sam 

nazwa, może być skrócona lub zwyczajowa

• przypisy  końcowe  –  tylko  z  konieczności,  jak  coś  w  treści  orędzia  jest  teologicznie 

niejednoznaczne, trudne w tłumaczeniu, bądź budzi wątpliwości

• wstępy do orędzi:

◦ zebrać informacje o danej kategorii orędzi: czas przekazu i miejsce, częstość dawania, 

co Matka Boża sama o nich mówi, podstawowe informacje faktograficzne

◦ powtarzające się informacje dotyczące elementów i kontekstu objawienia

◦ elementy teologii, najważniejsze przesłania, sens duchowy

• indeks wybranych najważniejszych słów
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SPOSÓB PRZEKAZU ORĘDZI I CHARAKTERYSTYKA ICH JĘZYKA

• nadawca i autorem orędzi jest Maryja, Matka Boża – orędzia stanowią Jej słowa, które 

wypowiada  do  widzących  w  czasie  objawienia;  Matka  Boża  rozmawia  z  widzącymi  i 

wypowiada swoje orędzia w języku chorwackim;

• ostatecznie  jednak  to  Bóg  jest  źródłem  orędzi;  Bóg,  który  uzdalnia  swoją  Matkę  do 

przekazywania ludziom orędzi; nie bezpośrednio wypowiadający się i przekazujący słowa, 

ale żyjący w Maryi, która jest z Nim zjednoczona;

• odbiorcą i adresatem orędzi są najpierw widzący, którym bezpośrednio Matka Boża mówi 

orędzia, a dalej, pośrednio, dzięki ich przekazowi, są nimi bądź konkretne osoby czy grupy, 

a ostatecznie i przede wszystkim wszyscy wierzący i w ogóle cały świat, wszyscy ludzie;

• zdecydowana większość orędzi zostało spisanych bezpośrednio po objawieniu na papierze 

bądź przez samych widzących, bądź przez osoby towarzyszące im przy objawieniu, którym 

dyktowali  orędzia;  orędzia  zostały  potem  zredagowane  (przepisane)  do  składnej  wersji 

drukowanej; pozostałe orędzia spisywane były w dalszej perspektywie czasoprzestrzennej 

od objawienia, przez pośrednictwo pamięci widzących, dlatego mogą być przedstawione w 

nieco przekształconej formie wyrazu, choć zachowują zasadniczą treść przesłania

• orędzia stanowią tekst mówiony, orędzia są zapisem słów, jakby zanotowaną wypowiedzią; 

są  odbierane  i  tłumaczone  jako  u  źródła  będące  przekazem  ustnym,  stanowią  zapis 

fragmentu rozmowy; nie są tekstem, który powstawał pierwotnie jako pismo, na papierze, a 

tym  bardziej  nie  jest  poezja,  proza  czy  wielokrotnie  dopracowywane  dzieło  literackie;

• styl wypowiedzi Matki Bożej jest spokojny i łagodny; słowa wypowiadane przez Nią są 

przemyślane i treściwe, nasiąknięte głębią rozumienia Boga i spraw duchowych, każde 

orędzie  stanowi  spójną  całość;  Maryja  w  tym,  co  mówi,  jest  poważna,  zachęca  i 

napomina;  Matka  Boża  odkrywa  przede  wszystkim  perspektywę  życia  z  Jezusem  i 

zjednoczenia z Nim, zbawienia wiecznego; zazwyczaj jest radosna, nawet bardzo radosna, 

choć czasami wyraża także pewne inne uczucia – sprzeciw czy smutek; wypowiedź jest 

głębokim wezwaniem duchowym, odbieranym przez widzących na płaszczyźnie serca i 
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duszy, a nie tylko słowem fizycznie usłyszanym; słowa Matki Bożej są żywe, niosą Boga

• syntaksa: 

◦ składnia charakterystyczna dla tekstu mówionego, to jest w szczególności:

▪ prostota wyrażeń, rzadko wyrafinowane konstrukcje składniowe

▪ zaczęcie zdania od „ponieważ”, „ale” i innych spójników

▪ wtrącenie słów „drogie dzieci” itp. w środku zdania, które podkreślają, zda się, wagę 

następującego po nim zwrotu...

▪ podrzędność „który” drugiego stopnia... spiętrzenie się podrzędności

▪ różna rekcja czasownika (np. 20.11.1986) ?

▪ wasze serca a wasze serca itp. różna liczba, czasem bezpośrednio przeczy logice, ale 

tak się mówi

▪ przestawiony szyk zdania jest jakby bardzo mówiony styl (25.06.2003 czy jest to 

normalna składnia czy przestawiona?)

• leksyka:

◦ charakterystyczna  dla  tekstu  mówionego,  to  jest  nawet  czasem  może  potoczne 

sformułowania, zwroty czy wyrazy codziennego użycia, związane ze sposobem wyrazu,

◦ archaizmy, wyrazy książkowe?

◦ związki frazeologiczne luźne, łączliwe i stałe; kolokacje a idiomy – na ile tłumaczyć 

dosłownie a na ile tłumaczyć według polskiej leksyki

• Matce Bożej  Pismo Św.  z pewnością nie jest obce, co ewidentnie potwierdzają niektóre 

wyrażenia, wobec których nie ma wątpliwości, że są zaczerpnięte czy inspirowane Pismem 

Św.

• słowa Matki Bożej a język teologiczny, to jest także język nauczania i dogmatów Kościoła 

(tomistyczny?); w wypowiedziach Matki Bożej znaleźć niejeden przykład tego typu języka, 

który oddajemy zgodnie z przyjętą polską terminologią

• pismo Św., katechizm
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• filozofia → o ile jet zaangażowany w teologię o tyle należy; w winnych wypadkach jest to 

raczej potoczny język, a nie wyrafinowanie

• inne nauki → nieliczne przypadki, język raczej nie jet wyrafinowany według sicience

15



ZASADY TŁUMACZENIA

• wierność  językowi  oryginału;  nie  upiększamy,  łagodzimy,  rozmiękczamy  czy  w 

jakikolwiek sposób nie  zmieniamy tekstu  poprzez  poprawianie  leksyki  czy składni,  aby 

ładniej,  jaśniej  brzmiał  i  był  bardziej  elegancki,  płynny  czy  zrozumiały;  oddajemy 

chorwacki  oryginał  najwierniej  i  najdokładniej,  jak  to  jest  tylko  możliwe;  tekst 

przetłumaczony, w języku polskim, nie może dla Polaka brzmieć inaczej (ładniej i piękniej 

albo  gorzej,  bardziej  szorstko)  niż  oryginalny  tekst  chorwacki  dla  Chorwata; nie 

poprawiamy Matki Bożej w sposobie przekazu;

• adekwatność syntaktyczna, semantyczna, pragmatyczna oraz stylistyczna

• tekst mówiony: w tłumaczeniu nie przepracowuje się stylu orędzi na styl dzieła pisanego; 

• zostawiamy pewne  nieskładności składniowe,  związane ze sposobem przekazu, jeśli się 

takie pojawiają w oryginale orędzia i jeśli są tak odbierane w języku chorwackim, choćby 

powodowały wieloznaczność czy pewną zawiłość;

• określony szyk wyrazów w zdaniu – nie upraszczamy i nie upiększamy szyku zdania; jest 

on charakterystyczny dla tekstu mówionego, jeśli nie jest on naturalny, to w tłumaczeniu 

akcentujemy tę  frazę  czy wyraz,  na  który położony jest  akcent  znaczeniowy w tekście 

oryginalnym;

◦ szyk zdania musi pozostać jaki jest czyli „adekwatny”

◦ nie może być odwzorowaniem słowo w słowo (dyletanctwo)

◦ nie może być przepracowany na jak najpiękniejszy i elegancki według języka polskiego 

(czyniąc z orędzi pisaną poezję, a nie zapis słownego przekazu)

◦ musi uwzględniać różnice tekstu pisanego a mówionego

◦ musi uwzględniać różnice w zasadach stosowanych w języku chorwackim i polskim

• zachowując powyższe zasady używamy  słów normalnie i powszechnie stosowanych we 

współczesnym  języku  polskim,  aby  orędzia  były  jak  najbardziej  jasne  i  zrozumiałe, 

napisane w przepięknej, klarownej, prostej polszczyźnie,

16



• pozostawiamy tekst semantycznie jaki jest, nie interpretujemy i nie uogólniamy, na tyle 

wiernie, na ile się da

• słowa Matki Bożej a  Pismo Święte; jeżeli można w wypowiedziach Matki Bożej znaleźć 

wyraźny język biblijny (konkretne sformułowania czy zwroty, bądź chociażby pojedyncze 

słowa,  co  do  których  w  kontekście  nie  ma  wątpliwości,  że  są  zaczerpnięte  z  Biblii) 

oddajemy je zgodnie z polskim tłumaczeniem Pisma Świętego (Biblia Tysiąclecia, ostatnie, 

V wydanie); 

◦ dobry przykład Pisma Św.: ljubiti a voliti

◦ zły przykład: nie zamysły serc (które biblijnie podchodzi przy tłumaczeniu), ale intencje 

serc jak jest w rzeczywistości

• Autorem  Pisma  Św.  są  ludzie,  żyjący  czasach  Starego  Przymierza  bądź  w  Kościele 

pielgrzymującym, jest ono spisane, na papierze, częstokroć redagowane z wcześniejszymi 

różnymi źródłami – wszystko za natchnieniem Boga, który jest pierwszym autorem Pisma. 

Pismo Święte  jest  Słowem Boga.  Orędzia są  Słowami Matki  Bożej,  która przychodzi  z 

Kościoła tryumfującego, nie pisze listów maryjnych (jak apostołowie piszą apostolskie) i 

innych tekstów, nie redaguje tradycji, a działanie łaski w orędziach objawia się w samym 

fakcie  objawień  i  oraz  w  samej  osobie  Maryi,  która  jest  doskonale  zjednoczona  z 

Chrystusem.  Pismo  Święte  jest  szczególnym  elementem  tradycji  Kościoła,  orędzia  są 

świadectwem i  napomnieniem Matki Chrystusa i  Kościoła,  prowadzącym do rozumienia 

Słowa i życia nim, życia pełnią Chrystusa.

• poezja i poetyckość → unikać, les belles infidèles...  lepiej jest byś wiernym na przekór 

poetyckości

• tłumaczenie  powinno  być  pomocne  w  lekturze  prowadzącej  do  modlitwy  i  życia 

orędziami,  tłumaczenie  musi  sprzyjać  rozumieniu  w  całym  jego  sensie,  takimi  jakimi 

orędzia są dokładnie, a jakimi nie są

• co się nie udało zrobić:

◦ szyk zdania dokładnie przejrzeć, by odpowiadał chorwackiemu...

◦ czasem dokonany a niedokonany aspekt czasownika, gdy jest to uznaniowe
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◦ polisemia „a” oraz „i” mogła nie zostać oddane najlepiej

◦ zawsze można leksykę szlifować...

◦ „da” gdzie bezokoliczniki bez „byście”

◦ wyrażenia przyimkowe doszlifować...

• silne kolokacje  zostawiamy np. „sprawić małe radości” a nie „dać radość” ???

nie rozbijamy w języku polskim mocnych (stałych) kolokacji, słabsze (mniej łączliwe) 

można rozbić...
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ZASADY EDYTORSKIE

• „słowa Matki Bożej są zawsze pismem pogrubionym w cudzysłowie”

słowa widzących są pochylone, bez cudzysłowu, kursywą

komentarz i opis jest pismem normalnym

• interpunkcja polskich tłumaczeń według polskich zasad, w jak największej zgodności z 

oryginałem

• wyrazy z małej i wielkiej litery w polskim tłumaczeniu z szacunkiem wobec tego, jak są w 

oryginale, by nie stracić ważności rzeczy, ale nie bezwzględnie, ostatecznie są 

sformatowane według zasad przyjętych w języku polskim i redaktorskiego wyczucia 

ważności

• w szczególności stosujemy wielka literą:

◦ atrybuty Boga, Jego Imiona: Jezus, Wszechmogący, Król, Zbawiciel

◦ rzeczownikowe określenia oraz zaimki odnoszące się do Boga czy Osób Boskich: On, 

Jego, Swojego, mój Syn

◦ Imię Boga wielką literą Imię

◦ Serce Jezusa i Maryi dla podkreślenia znaczenia: Serce, Niepokalane Serce...

◦ tytuły Matki Bożej: Królowa Pokoju, Matka, Pośredniczka, Orędowniczka

◦ zaimki do Matki Bożej, gdy wypowiadane są przez widzących: Jej, Ona

◦ Pismo Święte, Msza Święta (zamiast zastosowanej małej litery w „święta”?)

• w szczególności stosujemy małą literą:

◦ zaimki do Matki Bożej, gdy odnosi się do siebie, w tekście orędzi: ja, mnie, mojego, 

swoje...

◦ zaimki odnoszące się do widzących i do odbiorców orędzi: tobie, ci, was, wam...

◦ inne zwykłe religijne określenia: spowiedź, różaniec... 

◦ szatan (z małej litery, aby go nie wywyższać)

• nie stosujemy skrótów – zawsze rozwijamy, np. „Pismo Święte”, a nie „Pismo Św.”

• ujednolicono stosowanie cudzysłowów polskich, francuskich, miejsce kropki po 
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cudzysłowie i innych rzeczy

• unikamy stosowania [tekstu w nawiasie kwadratowym] dla uzupełnienie logicznego 

wypowiedzi

• dwukropek po „wzywam was” i analogicznych, przed dłuższym samodzielnym wyrażeniem 

imperatywnym np. „wzywam was: oddajcie mi swoje serca”.

• Orędzia powyżej jednego zdania są z wykrzyknikiem po początkowym „Drogie dzieci” jako 

wstępne zawołanie do orędzia, a nie pojedyncze wtrącenie w zdaniu.

• Szczególnie w orędziach Ivana zredukowano średniki do zdań prostych bądź do przecinków 

gdzie się piętrzyły. 

• bez dwukropków przed orędziem
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TŁUMACZENIE WYBRANYCH WYRAŻEŃ I SŁÓW (JĘZYK CHORWACKI)

Teologia

Bóg

• Svevišnji → „Najwyższy”

• Svemogući → „Wszechmogący” (nie: „Wszechmocny”)

• Stvoritelj → „Stworzyciel” (nie: „Stwórca”) 

• Spasitelj →  „Zbawiciel” (nie:  „Zbawca” )

• Gospodin, Gospodar → „Pan”

• Isus, tvorac mira (25.10.1999) →  „Jezus, twórca pokoju”

• Isusov →  w zależności od konkretu: czasem zostawiamy starszą elegancką formę 

„Jezusowe”, bo dodaje piękna językowi, a czasem zamieniamy na dopełniaczowe „Jezusa”, 

bo „Jezusowe” brzmi jak z poprzedniej epoki

• novorođen Isus →  „Nowonarodzony Jezus” (nie: „Nowo Narodzony”, „nowonarodzony”), 

jest to jakby tytuł; choć jak przychodzi w grudniu to jest w tym czasie właśnie „nowo 

narodzony”

Uskrsli Isus → „Jezus Zmartwychwstały”

Raspet → „Ukrzyżowany” 

inne tytuły czy quasi-tytuły?

• mali Isus → „mały Jezus” (nie: „Dzieciątko Jezus”); może zmienić na „maleńki Jezus” dla 

kolorytu?

• Djete (w odniesieniu do Jezusa) → „Dzieciątko”, użyte jeden raz w samych orędziach: 

Nosim vam u ovom djetetu Spasitelja → „Przynoszę wam w tym Dzieciątku Zbawiciela”

• Hvaljen Isus → „Niech będzie pochwalony Jezus”, nie: „Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus”

• Vazda Isus i Marija → „Na zawsze Jezus i Maryja”
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Matka Boża

• Maryja   [nie występuje]  

• Pani  

Gospa – w wypowiedziach widzących jako → „Pani”, nadaje pięknego kolorytu 

kulturowego i językowego, jest rozumiane jako Matka Boża; w komentarzach i opisach jako 

→ „Maryja” albo → „Matka Boża” (nigdy „Gospa”, które wydaje się jest niepotrzebną 

kalką, niestety upowszechnioną); w treści orędzi występuje jeden raz, 9.02.1982 oddane 

jako → „Pani”, tak jak Matka Boża nazywa siebie według tego, jak ja nazywają

• Matka Boga (i Kościoła)  

majčinski→ „matczyny”, czulsze i cieplejsze, zamiast sztywnego „macierzyński”

Majčin → „Matki” [jeden raz użyte]

Majka →  Matka, wielką literą jako tytuł, wyjątki: 2.01.2008 i dwukrotnie 25.12.1982 małą 

literą, gdy odnosi się do matki w ogólności

kao Majka →  zwykle „jako Matka.”, czasem „jak matka”

• Zawsze Dziewica  

Blažena Djevica Marija → „Błogosławiona Dziewica Maryja”, zachowując klimat;  nie: 

„Najświętsza Maryja Panna”

• Wniebowzięta  

jest o tym w pierwszych latach...

• Niepokalane Poczęcie  

Bezgriješno srce → „Niepokalane Serce”

• Współodkupicielka  

• Pośredniczka  

Posrednica [dis legomenon] → „Pośredniczka”

Ja sam Posrednica između vas i Boga (17.07.1986) → „Jestem Pośredniczką między 

wami i Bogiem”; 18.03.2012

• Orędowniczka  

Zagovornica [hapax legomenon, 18.03.2012] → „Orędowniczka”

częste użycie zagovaram za vas pred Bogem → „wstawiam się za wami przed Bogiem”

(zob. *govoriti)

• Królowa  

Kraljica Mira → „Królowa Pokoju”
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• Opiekunka (4.09.1982)

• inne tytuły?

Różne stałe frazeologizmy religijne

• Presveti Oltarski Sakrament → „Najświętszy Sakrament”, nie: „Prześwięty Sakrament 

ołtarza”, „Najświętszy Sakrament Ołtarza” (archaizm, funkcjonowało jeszcze połowie 

wieku XX), które, choć najwierniejsze oryginałowi, nie są jednoznacznie rozumiane przez 

Polaków jako „Najświętszy Sakrament”, ponieważ ten „ołtarz”, choć ma znaczenie, 

nawiązuje do ofiary Chrystusa, Mszy Św., to rozprasza rozumienie) [użyte dwukrotnie]

• Radosnu Vijest →  „Dobra Nowina”, nie: „radosna nowina”

• kraljevstvo nebesko, Božje (i odpowiedniki) →  “królestwo niebieskie” (małymi literami), 

„królestwo Boże”

• nasljedujte živote svetih → „naśladujcie życie świętych”; nie: “życia”, “żywoty” [użyte  

czterokrotnie]

• hvalospjev ljubavi (25.06.1988) →  “hymn o miłości”, bibl. 1 Kor 13

Różne słownictwo związane z objawieniami

• vidjelac, vidjelica; vidoc → „widzący”, „widząca”; nie: „wizjoner”, bo ma negatywne 

konotacje znaczeniowe

• ukaznaje, viđenje → „objawienie”; nie: „ukazanie”

„objawienia”, nie „Objawienia”

ukazivati → „objawiać się”  [M. B. nam]; w komentarzach też „ukazywać się” jest mniej 

problematyczne, składniejsze, dla rozróżnienia, ale chyba „objawiać się” bardziej się 

przyjęło 

redovit ukazanje →  „regularne objawienie” tłum. czy brzmi to zrozumiale i prosto dla 

Chorwata, może nie być zrozumiałe, może „codzienne” objawienie

• „rocznica objawień” z małej

• „ostatnie coroczne objawienie Matki Bożej widzącej Mirjanie [D.]”, objawienia Mirjany 
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(G., gdy nie ma zaznaczonej osoby Matki Bożej, nie: „dla Mirjany, przez Mirjanę, wobec 

Mirjany”) czy „dla Mirjany” albo też „Mirjanie”

• „objawienia (Matki Bożej) w Medziugorju”, „objawienia medziugorskie”

• „Matka Boża z Medziugorja”, „Matka Boża Medziugorska”

• „orędzie przekazane (przez Matkę Bożą) (widzącej) Mirjanie [D.]”, „orędzia przekazywane 

(Mirjanie) (przez Matkę Bożą)”

• odmieniamy imiona widzących przez przypadki, a ich nazwiska podajemy w pisowni 

oryginalnej bez odmiany (ze znakami diakrytycznymi)

• o. Slavko Barbarić, spolszczona odmiana przez wszystkie przypadki zarówno imienia, jak i 

nazwiska

• Informativni centar "MIR" Međugorje → „Centrum Informacyjne „MIR” Medziugorje”

„mir” i pochodne

• mir, występuje wielokrotnie, czasem użyte jest też w sensie pokoju między ludźmi albo 

pokoju na świecie (25.10.1990) sugerując pewien ład, zgodę, wszystkie jednak sensy użycia 

tego słowa prowadzą do rozumienia pokoju ostatecznie jako głęboko wewnętrznego – 

pokoju, który tylko Bóg może dać, którym jest On sam (25.12.2006)

→ „pokój”

• nemir (dosł. „nie-pokój”), występuje kilkakrotnie: przeciwstawione brakowi miłości w 

rodzinie (25.04.1993), przeciwstawione pokojowi (25.02.1995), jako stan, który zapanował 

w sercach (25.11.2001), w sercu (25.11.2010), przeciwstawione pokojowi oraz niemożność 

zrozumienia go (25.09.1986), szatan go chce (25.03.1993), szatan go wzbudza (25.07.1999)

→ „niepokój”, nie „brak spokoju”, bo nie o to chodzi Matce Bożej 

[jak rozumiemy niepokój w języku polskim (?)

czy w języku chorwackim wyraz ten użyty jest tylko w sensie bytowo negatywnym – brak 

czegoś, a w polskim tylko w sensie bytowo pozytywnym (?), jeśli to prawda, to nie jest 

dobrym oddać jako → „niepokój”, ponieważ w języku polskim „niepokój” jest stanem lęku-

wątpliwości przed czymś, co może się stać, nieokreślonego braku bezpieczeństwa... może 

lepiej: → „brak pokoju”, „brak spokoju”]

• miran, nie występuje w orędziach

• nemiran, wielokrotnie użyte w odniesieniu do świata, raz do ziemi (25.04.2009), raz do dni 

(25.09.1992), dwa razy do czasu (25.09.2002, 2.08.2006), raz do serca (2.03.2009)
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→ „niespokojny”

nie: → „bez pokoju”, choć to też prawda, to jednak pierwsze znaczenie jest tutaj zgodne z 

oryginałem i sensem

• mirno, raz tylko użyte na przetrzymanie prób/doświadczeń (22.08.1985) → „ze spokojem”

• se pomiriti, wezwanie do pojednania się ludzi z sobą i z Bogiem (2.12.2004) → „pojednać 

się”

• pomirenje, użyte dwa razy – sakrament pojednania (25.05.2011) oraz pojednanie z Bogiem 

(24.03.1985) → „pojednanie”

• pomirna žrtva (2.03.2008) → „ofiara pojednania”

• jest jeszcze wiele wyrazów pochodnych w języku chorwackim z cząstką „mir”, ale nie 

występują w orędziach

• spokoj (18.03.1997)  → „spokój”

ljubiti, voliti

• voliti → „kochać” ( γαπάω, J 21,15nn)ἀ

• ljubiti (w znaczeniu w orędziach zasadniczym, a nie w znaczeniu „lubić” czy „całować”) → 

„miłować” (φιλέω, J 21,15nn, Mk 5,43n)

(„miłować” jest bliższe językowo słowu „miłość”, jest stylem religijnym)

ljubite jedni druge → „miłujcie się wzajemnie”

• ljubav → „miłość”

ljubav prema →  „miłości do”, czasem: „miłość”+(G.) (nie: „miłość wobec”)

Różne grupy strukturalne czasowników (i tego, co się przyplątało)

dati, darovati, darivati, udijeliti...

• dati (dam) → „dawać”; davati (dajem) → „dawać”

[zwykle w znaczeniu: Bóg albo Matka Boża dają nam miłość, łaskę, dary... albo my dajemy 

serca, siebie i inne rzeczy Bogu, Matce Bożej]

→ „daje się” (25.11.1988) [B. nam], nie „oddaje”
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◦ se dati sotoni u ruke → „oddać się w ręce szatana”

◦ vam dati do znanja → „sprawić, byście myśleli”

◦ dati vrijeme za molitvu, Bogu → „przeznaczyć czas na modlitwę, Bogu”

◦ dati slavu → „oddać chwałę”

◦ dati plod → „wydać owoc”

◦ iz ljubavi prema vama dao svoj život → „z miłości do was oddał Swoje życie”

◦ stvari mogu dati male radosti (25.12.2007) → „rzeczy mogą sprawić małe radości”

◦ dati obilje milosti [dwukrotnie]→ „dać obfitość łaski”

◦ neka vam on da svoj mir (25.07.2008) → „niech On obdarzy was pokojem” (bilbl.)

◦ Bog dao da mogu biti s vama (25.12.2000) → „Bóg pozwolił mi, bym mogła być z 

wami”

• predavati se Bogu → „oddać się Bogu”; np. predajte Isusu sebe → „oddajcie się 

Jezusowi” (wyjątek 13.11.1986 „ofiarujcie się”)

predanje → „oddanie się” (nie „oddanie”)

• pripovijedati iskustva → „przekazywać doświadczenia”

• grijehom se pravdate → „grzechem się usprawiedliwiacie”

• u tebe se uzdao → „w Tobie zaufałem”

• darovati (darujem), darivati (darivam) 

→ „obdarzać” []

→ „dawać” [Bóg nam łaski, dar wiary, dar życia]

→ „darować” [Bóg nam piękno, czas, dni łaski, czas Mszy Św.], choć kojarzy się z 

odpuszczeniem sobie, z przebaczeniem grzechów i nie jest raczej używane w języku 

religijnym”)

→ „ofiarować” [], ofiarowuje się coś z głębi siebie

→ „podarować” (24.03.1991) [czas Bogu, Bóg nam czas łaski]

nie: „obdarowywać”, jak prezentami siebie nawzajem...

se → „oddać się”, darivanje → „oddanie się”

preko darivanja možete shvatiti dar Isusove žrtve (25.10.2007) → „przez obdarzanie 

możecie pojąć dar Jezusowej ofiary na krzyżu”

njegovo darivanje vama (2.01.2008) → „jego oddanie się wam” 

postanite darovatelji mira (25.01.2000) → „stańcie się tymi, którzy obdarzają pokojem“

• vas on nadari ljubavlju (25.04.2002) → „on obdarzył was miłością“
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• darežljive ruke (25.09.2004) → „hojne ręce“ (nie: „szczodre“ arch. lekko)

• udijeliti → „udzielić” [Bóg nam pokoju, łask itp.], „dać” (11.09.1986) [M. B. nam łaski i  

uzdrowienia]

• obdariti [czterokrotnie] → „obdarzyć” (nie: „obdarować”)

• posvetiti → „poświęcić”

posvetiti se → „poświęcić się” [Matce Bożej, modlitwie]

posvet križu → „poświęcenie się krzyżowi”

posvetite svoje srce (18.06.1996) → „oddajcie swoje serce”

• pripadati → „należeć”

[zwykle w znaczeniu: my do Boga lub Matki Bożej]

meni pripadate →  „do mnie należeli”

budu moji →  „byli moimi” (nie „należeli do mnie”)

*vladati, pobjediti, trumfirati

• vladati → „panować”, „władać”ujawnić

prevladati → „zwyciężać”, „przezwyciężać” (nie: „za...”)

zavladati → „zapanować”, „zawładnąć”

[zwykle w znaczeniu: miłość albo szatan w świecie lub w sercu]

nadvladati svaku poteškoću → „przezwyciężyć każdą trudność”

u svladavanju kušnji → „w przezwyciężeniu prób” 

da [grijeh] ovladava vama → „by grzech opanowywał was”

• svladati svoju volju i otkriti volju Božju → „przezwyciężyć swoją wolę i odkryć wolę 

Bożą”, nie „panować nad”, bo chyba chodzi oto, że właśnie mamy porzucić nasza wolę, 

nasze chęci, a nie tyle umieć zapanować nad sobą

• pobjediti → „zwyciężać”; pobjed → „zwycięstwo”

• trijumfirati → „zatriumfować”; triumf → 'triumf”

• pokój opanuje was → ogarnie was 2.04.2012
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*govoriti

• vam govorim → „mówię wam” (coś, byście coś zrobili, podkreślona jest treść 

wypowiedzi), → „mówię do was” (w ogóle, podkreślony jest fakt samego mówienia oraz 

adresata)

• zagovarati → „wstawiać się” (nie: „orędować”, które jest lekko arch.); 

zagovaram vas pred Bogom → „wstawiam się za wami przed Bogiem”, kod Boga →  „u 

Boga”

zagovaram za [dwukrotnie], za mir → „za pokojem”, za vaše obraćenje” → „za waszym 

nawróceniem” czy jest to błąd w chorwackim w polskim jest to językowy błąd „wstawiać 

się za”

zagovornik → „orędownik”, brak odpowiedniego rzeczownika od „wstawiać się”, zagovor 

„wstawiennictwo”

• tražiti zagovor + (G.)→ „prosić o wstawiennictwo + (G.)” (my wobec Matki Bożej lub 

świętych), „szukać wstawiennictwa” (Matka Boża przed Bogiem)

*kazati/*kaživati

• priniejli

• prikazati / prikazivati

→ „składać” [my ofiary, dobre dzieła, cierpienia, modlitwy]

→ „przedstawić Bogu” [M.B. nasze ofiary i modlitwy B.]

→ „ofiarować” [M.B. nas B., my nowennę, modlitwy]

→ „przekazać” [M. B. nasze dusze B.]

nie: „pokazać”, „zaprezentować”

◦ prikazujte devetnice žrtvujući

• iskazati / iskazivati → „okazać” [miłość, wdzięczność, dobroć]

• pokazati / pokazivati → „wskazać” [drogę zbawienia], „pokazywać”, „ukazywać”, 

„okazać” [miłość]

Pokazao vam se po mom Sinu (2.10.2011) [Bóg Ojciec] → „Dał się wam poznać przez 

mojego Syna" może lepiej objawił się

• ukazati (2.12.2009) → „wskazywać coś”, nie: „na coś”
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*vrs, *stvar, *stvor... , *pun...

• vršiti → „wypełnić”, „zakończyć”

se ~ ; izvršiti→ „wypełnił się” [plan Boży]

završi na slavu → „zakończył się na chwałę”

• stvoriti → „tworzyć”, raczej nie „stwarzać”, bo to Bóg

• ostvariti /ostvarivati 

→ „realizować” [plan], nie „urzeczywistniać” (choć brzmi trochę urzędniczo..., wypełnić)

→ „urzeczywistniać” [miłości w sobie, plan B. w sobie, B. Swoją wolę, sen, pokój; to, co  

zostało obiecane]

→ „stworzyć” [miejsce modlitwy]

se ~ → „zrealizuje się” [plan] zostanie zrealizowany?, wypełniony?

nie: „wcielać”

ostvaren → „spełnione” [życie] 

ostvarenje → „zrealizowanie” [planów] (czy się?)

stvar → „sprawa”, „rzecz”

zemaljskim stvarima → „ziemskim rzeczom”, „ziemskim sprawom”

stvarnost → „rzeczywistość”

◦ ostvarujete međusobnu ljubav → „wzajemnie się miłowali”

• (u)činiti → „(u)czynić” […, cuda, pokój, dobro, cud w sobie, dobre dzieła], „dokonać” 

[różaniec cudów, serce sprawiedliwych rzeczy], „sprawić” [coś], „spełniać” [dzieła],  

„popełniać” [grzech]

• ispuniti / ispunjavati 

→ „wypełniać” [coś np. radość wypełnia serce]

→ „napełnić” [M. B. lub B. nas, nasze serca; serce samo napełnia się] ispunja 

se → „spełnić się” [plan szatana, projekt Boży, pragnienie], → „wypełnić się” [plan M. B.,  

B.; to, co B. planuje]

◦ usret s njom je ispunjenje svega, osjećam se potpunom (18.03.1995) → „spotkanie z Nią 

to wypełnienie wszystkiego, czuje się pełna”

• pun → „pełen”, „pełny”

◦ punim srcem → „całym sercem”

• puno → „wiele”, „wielu”, rzadziej „dużo”

◦  ovoliko puno (2.04.2007) → „tak bardzo obficie”
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• potpuna → „pełna” [przemiana życia; radość, miłość, świętość, nawrócenie, podjęcie  

nawrócenia], → „całkowite” [zjednoczenie, zaufanie]

• potpuno →  „całkowicie” [oddać się B., M. B., zdecydować się na B.], nie: „zupełnie”

→ „zupełnie” [rozbroić szatana] (24.01.1985), [Pan oczyścił serca] (4.12.1986)

• u potpunost → „w pełni” [plany zrealizowały się, ...]

u puninni (25.05.2000) → „w pełni”  no teologicznie trzeba by zobaczyć, czy nie jakoś „w 

pełności” albo podobnie byłoby lepiej...

*slaviti oraz podobne...

• hvaliti → „dziękować”

(laudamus Te / Chwalimy Cię / Hvalimo Te)

• klanjati se → „adorować”

klanjam se u svojoj poniznosti vašoj slobodi (25.11.1987) → „poddaje się w pokorze 

waszej wolności”   „szanuję w pokorze waszą wolność” adoruję, czczę wasza wolność?

„klanjati se” (bez dopełnienia) → „adorujcie Go” (dla zachowania poprawnej polszczyzny, 

wiadomo, że chodzi o Boga, Jezusa...)

(adoramus Te / Wielbimy Cię / klanjamo Ti se)

• zahvaliti → „(po)dziękować” 

(Gratias agimus Tibi / Dzięki Ci składamy / Zahvaljujemo Ti)

dati hvalu → „oddać dziękczynienie”, bibl.

• slaviti → „wychwalać”

np. slaviti Isusa →  zwykle „wychwalać Jezusa” (nie: „wysławiać”, „wielbić”, „czcić”) 

dati slavu → „oddać chwałę”

slaviti djelima → „wysławiać dziełami”

(Glorificamus Te / Wysławiamy Cię / Slavimo Te)

• se Bog proslavlja preko svakog čovjeka (svih vas, vas) [trzykrotnie]→ „Bóg się rozsławia 

przez każdego człowieka”, nie: „Bóg jest uwielbiony w każdym człowieku”, brzmi to?

• prepustiti → „zezwolić”, „zawierzyć”, „oddać”, „pozostawić”

se meni → „oddać się” [my Matce Bożej siebie] (może lepiej: „zawierzyć”)
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*poznati, viditi, *gledati, rozumjeti, shvatiti

• poznati →  „znać”...

• spoznati →  „poznać”, „rozpoznać”, „uświadomić sobie”, raz „zrozumieć”...

• upoznati → „poznawać” [Boga, ljubav Božju]

• prepoznati → „rozpoznać”

• raspoznati →  „rozpoznawać” [dwa razy, znaki czasu], bibl. Mt 16,3

• vidjeti → „widzieć”, „ujrzeć”, „zobaczyć”, raz „dostrzec”, „spojrzeć”

uviditi [raz]

• gledati → „patrzeć”, „spojrzeć” „przyglądać się”, 

→ „troszczyć się” (25.03.2005)

ne gledajte na materialno (5.12.1985) → „nie oglądajcie się za rzeczami materialnymi”

gledam u vaša srca i gledajući ih (2.08.2007) → „patrze w wasze serca i widząc je”

nagledati → „czuwać” [Bóg nad nami]

pogledati → „spojrzeć” [w swoje serca, w samych siebie], a może „wejrzeć”, nie: 

„wpatrywać się”

→ „dostrzec”, „popatrzeć”, „zobaczyć”

progledati → „przejrzeć”

se ogledati (2.08.2008) → „odzwierciedlać się” [wielkość Boga]

• razumjeti → „rozumieć”

• shvatiti → „pojąć” [coś głęboko duchowego np. miłość, ...], „zrozumieć” [fakt, sytuację...]

*vesti, voditi, *krenuti

• povesti  → „poprowadzić” [na drogę świętości, drogą zbawienia], nie: „prowadzić”, 

„wieść”

→ „sprowadzić” [szatan na złą drogę]

• dovesti → „doprowadzić”
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• zavesti → „zwieść” [szatan dusze], odvesti → „odwieść” [szatan od życia chrześć.]

• provoditi → „spędzić” [czas]

• voditi →  „prowadzić” [drogą świętości, M. B. nas w modlitwę] może to drugie  

wprowadzać?

Ja ću vas voditi → „będę was prowadziła”, nie: „poprowadzę was”

• navoditi (4.09.1986) → „zwodził” [szatan do zła] prowadził?

• dovoditi → „posyłać” [B. do nas M. B.]

• uvoditi: uvoditi u radost života →  „wprowadzać w radość życia”

• krenuti → „wyruszyć” [drogą zbawienia, z Jezusem w sercu]

• pokrenuti → „postąpić” [w miłości, w modlitwie, bez dopełnienia], „uczynić postęp” 

(4.04.1985) [parafia – bez dopełnienia], nie: „zrobić postęp” „postąpić naprzód”, „postąpić 

do przodu”

• okrenuti → „obrócić” [coś w dobro], „zwrócić” [nas ku prawdzie], „wrócić” [do 

normalnego życia] 

okrenuti se → „rozejrzeć się”

osvrnite se oko sebe → „rozejrzyjcie się wokół siebie”

čuvati , *štiti

• čuvati 

→  „strzec” [M. B. nas w miłości, oazę pokoju, B. nas]

→ „chronić”, „ochraniać” [M. B. parafię]

Božji blagoslov mogao svakog od vas očuvati od svega zla (25.04.1987) → „ochronić”

• štititi → „ochraniać” [matczynym płaszczem], „chronić” [modlitwami, od zła] 

zaštititi → „ochronić” [w ogóle, od zła], „obronić” [Bóg nas, M. B., zwłaszcza w kontekście  

szatana] przed napaściami szatańskimi ochronić, znaczenie słowa.. ?

zaštitnik → „patron”

• uništiti → „zniszczyć” [pokój, plan, szatan rodziny], „unicestwić” [modlitwą w ludziach 

zło, nadzieję, ciemności śmierci, szatan nas]   czy ten czasownik pasuje?

• častiti (22.03.1984) → „czcić” [rany Jezusa]

• štovati → „oddawać cześć”

postovanje → „szacunek” [wobec Boga, należny kościołom]
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*staviti 

• staviti → „umieścić” [w domach, Boga, pod płaszczem, w sercu], nie: „ustawić”; „złożyć” 

[życie w ręce Boga, M. B. Jezusa i wiarę w naszym sercu, pokój w nas]; „pozostawić”; 

„postawić”; „przedkładać”

~ u praksu → „wprowadzić w praktykę” [świętość]

• nastaviti → „wytrwać” [w pokorze],

~ + inf. → „dalej” + inf.

Ti i dalje nastavi + inf. → „ty wytrwaj w” + inf.

• ostaviti → „pozostawić”; „odłożyć”; „zostawić”; „odrzucić”, „porzucić” [grzech]; 

„opuścić” odrzucić?

• zaustaviti → „przeszkodzić”; „powstrzymać” [wojnę], nie „wstrzymać”; „zatrzymać się” 

[przed żłóbkiem] przeszkodzić?

• predstavlja → „reprezentować”, predstavnik → „przedstawiciel” [ksiądz Boga]; 

„przedstawić się” [M. B.]

*misliti, razmišljati, meditati

•misliti → „myśleć”, „pomyśleć”

misliti da je nemoguće → „uważać za niemożliwe” myśleć, że jest niemożliwe?

•pomisliti → „pomyśleć”, „myśleć”

•promisliti → „rozważyć”, „zastanawiać się”, „rozmyślać” [o Jezusie]

•zamisliti → „zamierzyć” [B. wobec parafii]

◦ Boga zamišljate prema sebi (2.02.2011) → „Boga wyobrażacie sobie według 

siebie”

•razmišljati → „rozmyślać” [nad męką J., nad obecnością M. B.], „rozmyślać o” [życiu 

wiecznym]; „zastanowić się” [nad przyszłością];

bez razmišljanja → „bez namysłu” [oddać się szatanowi]

rozważyć

•meditirati → „medytować”
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Rozmaite mniejsze grupy strukturalne

• imati

će život imati smisla → „życie będzie maiło sens”, nie „nabierze sensu”

• [nie sposób tego wszystkie przejrzeć, bo „blagos” jest ponad dwieście razy występuje w 

orędziach, są ważniejsze sprawy...]

blagosloviti

→  „pobłogosławić” [dewocjonalia, kogoś raz]

dati blagoslov → „dać błogosławieństwo”

blagoslivjati

→ „błogosławić” (niedok.) [B., M. B. komuś – w sensie obdarzać łaską]

„blagoslovljen” (18.07.1985) → „poświęcony” [przedmiot, rzecz], predmete blagosloviti 

→ „poświęcać” [przedmioty]

kod svećenika su blagoslovljene ruke moga Sina (2.10.2006) → „ kapłani mają 

błogosławione ręce mojego Syna”

(benedicimus Te / Błogosławimy Cię / Blagoslivljamo T)

◦ posebni blagoslov (19.12.1985, 25.03.1987, 25.12.1988, 25.06.1990, 25.06.1992, 

25.12.2005) → „specjalne błogosławieństwo” czy to gdzieś jeszcze jest???

• svjedočiti →  „dać/dawać świadectwo” (nie: „świadczyć”, bo świadczy się w sądzie albo 

usługę...), 

svjedočite → „dajcie świadectwo” [zwłaszcza swoim życiem] (nie: „dawajcie świadectwo”, 

mimo że czasownik chorwacki jest niedokonany, bo ważna jest ciągłość świadectwa w 

jedności życia, a nie powtarzalność czynów czy wypowiedzi), może czasami 

„zaświadczcie”? albo „świadczcie” ?

svjedočenje → „dawanie świadectwa” (nie: „świadczenie”)

svjedočanstvo → „świadectwo”; svjedok → „świadek”

• poticati → „zachęcać” [M. B. nas]; nie „namawiać”

poticaj → „zachęta”; nie: „bodziec”, „inspiracja”, święci inspiracją?
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◦ Biblija potiče (18.10.2011) → „pobudza”

• [nie sposób tego wszystkie przejrzeć, bo „molit” blisko dziewięćset razy występuje w 

orędziach, są ważniejsze sprawy...]

moliti → „modlić się”, w innym znaczeniu „prosić”; 

molitva → „modlitwa”

molitvom → „modlitwą”, „przez modlitwę”

u molitvu → „na modlitwie”, czyli w sensie podczas, gdy się ktoś modli; „w modlitwie”, w 

akcie modlitwy, w sercu

kroz molitvu → „przez modlitwę” 

preko moiltve →  „przez modlitwę”, „dzięki modlitwie”

moliti bez prestanka (bibl. 1 Tes 5,17) → „modlić się nieustannie”, nie: „bez przerwy”, 

„bez ustanku”

moliti neprestano → „módlcie się nieustannie” 

obiteljska molitva →  „modlitwa rodzinna”

• „Matka Boża prosi o modlitwę w Jej intencjach” – brzmi na pierwszy rzut oka dwuznacznie, 

ale chyba nie ma lepszego rozwiązania a może „swoich intencjach”, zostawiono w tekstach 

wstępnych swoich, a w orędziach Jej... jakoś tak brzmi... [źle?]

• [nie jestem przekonany, czy wszystko jest tutaj ładnie oddane, trzeba by to wyszukać] 

nositi → „nieść” [krzyż, pokój], nie „nosić”, bo nosi to się węgiel z piwnicy albo krzesła

◦ → „nosić” [M. B. w sercu nas, J. w łonie]

◦ nositi križ → „nieść krzyż”; „niesiecie krzyż”, „nieście krzyż”, nie: „nosicie krzyż”, 

„noście krzyż”...

◦ „przynoszę wam” czy „niosę wam”

• buditi nositelji [mir, radost, ...]→  „być tymi, którzy niosą”, nie: „bądźcie nosicielami”, bo 

wyraz „nosiciel” ma inne – medyczne – znaczenie w języku polskim; też nie „nieście”, bo 

braknie tutaj istotnego aspektu podmiotowego, mamy mieć w sobie to, co nosimy, mamy 

tym być; nie „niosącymi”, bo zbyt sztucznie 

budite radosni nositelji →  „...z radością niosą”

nosim mir, Isusa → „niosę czy „przynoszę”

• postanite darovatelji mira (25.01.2000) → „stańcie się tymi, którzy obdarzają pokojem”

• a budu glasnici mira... (25.06.1995) →  „byście głosili pokój...”, aspekt podmiotowy nie 
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jest tu istotny, nacisk bardziej na czynność

• *nos

• kušnja →  najczęściej „pokusa”, raz „doświadczenie” (20.06.1985), „próba”

kušati → „doświadczyć”, „kisić”, próbować”; Bóg – poddaje próbie, doświadcza, nie kusi; 

szatan – nie próbuje, nie doświadcza, kusi;

◦ Bog vas kuša → „Bóg was doświadcza” (11.10.1984, 11.04.1985) lub → „Bóg was 

próbuje” (22.08.1985 i w tym orędziu też kušnja → „próba”)

◦ da bih vam u kušnjama pripomagala → „by wspomagać was w pokusach”

• preobraziti → „przemienić”, bibl. Mt 17,2, Rz 12,2, nie: „przeobrazić”

• mijenjati → „przemieniać” [serca], „zmieniać” [życie, siebie] 

◦ preobraziti i mijenjati (25.05 i 07.1998) → „przeobrażać i przemieniać”

• oblikovati →  „kształtować”

• otkriti → „odkryć” [Boga, miłość, radość], „ukazać” [słodycz], „odsłonić” [oblicze], bibl.; 

„odkrywają” (25.08.1990)

želim vam otkriti Boga → „pragnę wam odsłonić Boga” 

◦ On [Bog] će vam se otkriti u potpunost → „On  się wam odsłoni w pełni” (nie: 

„objawić”! na litość Boga, to prawie jak herezja...)

• otkrivati → „odkrywać” (uwaga na aspekty)

• razotkriti prijevaru (25.09.1986) → „zdemaskować oszustwo”

• objaviti, objava [znamienne, że nie występuje ani razu...]

• otvoriti se → „otworzyć się”; „otworzyli się”, nie „otwarli się” (regionalizm); „otwarty”, 

nie: „otworzony”

[„komuś” albo „na coś”]

„otwórzcie się na mnie”, nie „otwórzcie się mi”

• očitovati → różnie, ale nie objawił, bo to termin teologicznie doniosły, a jest w chorwackim 

objaviti przejrzeć to jeszcze...

• ne bojte se → „nie lękajcie się”; „nie bójcie się” (18.02.1985), nie „nie obawiajcie się”

nemojte se plašiti, ne plastite se [pojedyncze użycie]→ „nie lękajcie się”
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• se navezati → „przywiązać się” [do rzeczy materialnych], navezan → „przywiązany” 

se vezati → „przywiązywać się”,  vezan → „przywiązani” 

povezan → „związany” [my, nasze życie modlitwą z M. B., czas z niebem], „powiązany” 

[nasze życie z Bogiem]

• prihvatite molitvu sa ozbiljnošću (25.11.1998) → „przyjmijcie modlitwę z powagą”, zob. 

25.10.2001

Partes orationis

Czasowniki modalne i niewłaściwe:

• biti → „być”;

vi ste, draga djeco, …  → „wy jesteście, drogie dzieci (itp.), ...”, a może: „wy, drogie 

dzieci, jesteście ...”

• želieti →  użyte pierwszo-osobowo przez Matkę Bożą zwykle jako „pragnę”, wyjątki 

„chcę”; do szatana „chce” („pragnę” przypisywałoby mu szlachetność); do Boga i ludzi 

różnie oddawane

želja → „pragnienie”

• trebati

„potrzebować”, „być potrzebnym”, „powiineć”

biti potreba + D., treba + D.

su mi potrebne vaše molitve → „są mi potrzebne wasze modlitwy”, nie „potrzebuję 

waszych modlitw”, poz co zamieniać, skoro w polskim to brzmi?

• pomoći

• morati

• ...

Czasowniki pozostałe:

• tražiti → „prosić”, rzadziej „szukać”, „pragnąć”, 
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dwa razy jako → „żądać”

Gospa je tražila da ovu poruku prihvatimo čvrstom voljom (14.08.1984) → „Matka 

Boża wskazała, by to orędzie zostało przyjęte nieugiętą wolą” jak oddać traziti, ale nie 

żądać, bo za mocno... mocno poprosiła, wyraźnie poprosiła

tražiti od... → „oczekuję od was”, „pragnę od was”, nie „proszę od was”, raz „pragnę dla”

• postati

• pozivam vas → „wzywam was”; wyjątki „zapraszam was” [w swoje objęcia]

• približiti [Bogu, mene] → „przybliżyć” (się) [do Boga, do mnie], nie „zbliżyć się”; tak 

jakoś brzmi w uszach, choć słowniki wskazują jedno i drugie rozwiązanie...

• (se) obratiti (svrš.) →  „nawrócić się”, „zwrócić się” [do Matki Bożej]

(se) obraćati  (nsvrš.) → „nawracać” (się) , „zwracać się” [M. B.]

• odlučiti se za [Boga] → „zdecydować się na” [Boga]

• pružite ljubav (2.03.2005) →  „dawajcie miłość”

pružam svoga Sina (2.05.2009) → „daję wam swojego Syna”

Ja vam pružam svijetlo Istine i Duha Svetoga (2.06.2011) → „podaję...”

pružite (18.03.2008) → „oddajcie” [serce M. B.]

• slediti → „naśladować” [my M. B., J.], → „podążać” [drogą]

da me slijedite k njemu (18.03.2009) → „byście naśladowali mnie ku Niemu”

pođite sa mnom → „pójdźcie ze mną”, nie „za mną”; „pójdźcie” [drogą], nie bibl. „za 

mną”

pođite za mnom [hapax legomenon] (2.04.2006) → „pójdźcie za mną”, bibl. Mt 16,14

• Bog šalju → „zsyła” [znaki, radość i miłość], „posyła” [M. B.]

znakovima što im se šalju (2.03.2011) → „znaków, które są im zsyłane”

• obasjati → „oświecić” [Jezus nas], → „opromienić” (kom.) [Jezus nas swoja miłością]

• odbijati → „odrzucać” [my M. B.]

• nagraditi → „wynagrodzić”

Bog će vas nagraditi → „Bóg wam wynagrodzi” nie: „was”

• spasiti → „zbawić” [B. nas] 

→ „uratować”, nie: „ratować” [M. B. nas] czy ocalić?

se → „zbawić się”, nie: „siebie”  tak?

širenje spasenja (25.05.1996) → „szerzenie zbawienia”

molitva je vas spas (2.02.2005) → „modlitwa jest waszym zbawieniem” ratunkiem, 

ocaleniem?
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u jednostavnosti vaših srca je vaš spas → „zbawienie” ocalenie?

spasiti od zabluda (2.04.2009) → „ocalić od błędów”

• nuditi 

→ „podawać” (25.07.1987) [B. nam gorycz]

→ „proponuje” [B. nam łaski, s. coś, M. B. drogę zbawienia, szczerą pobożność, wieczne  

szczęście, królestwo Boże] tak?  

se → „ofiarowywać”, „Bóg się ofiarowuje”, nie: „ofiaruje” [B. nam]

• ne zaboravite →  „nie zapomnijcie” (nie: „nie zapominajcie”) a może zróżnicować...?

• roditi → „narodzić się” [Jezus w sercu, w duszy, w nas]

◦ da se vaš brat Slavko rodio u nebo (25.10.2000) → „że wasz brat Slavko narodził się 

w niebie”dla nieba? Inne?

◦ u proljeće zemlja (...) urodi stostruko (25.02.2006) → „na wiosnę ziemia (...) wydaje 

owoc stokrotny”, bibl. Mk 4,20; nie plon, bo na wiosnę nie ma plonów!  owocuje 

stokrotnie, byłoby z biblią łac., grecką, chorw., ale nie polską...., stukrotny?

◦ urodilo stostrukim plodom (25.07.2011) → „wydało owoc stokrotny”, bibl. Mk 4,20

◦ U vašem srcu rodit će se želja (25.08.2006) → „zrodzi się” tak?

◦ Rodite se ponovno → „Narodźcie się” (2.06.2010), nie „naródźcie się”

• rasti 10.04.1984, 25.01.2008, 2010

→ „wzrastać” [my w miłości, miłość w nas]

→ „rosnąć” [kwiat, owoc radości w sercach]

izrastiti → „wyrosnąć”

• se brinuti → „zamartwiać się”, „troszczyć się”, a może 11.10.1984 troszczcie się

• da mi vjerujte da → „byście mi uwierzyli, że” (nie: „wierzcie”) tak?

• žudjeti → „łaknąć” [kwiaty słońca, świat Boga], → „pragnąć” [serca przemiany,  

modlitwy], wyglądać, nie oddaje istoty? A też jest przestarzałe?

težiti → „tęsknić” [za niebem] czy „zdążać” [do nieba], „dążyć” [do pokoju] nie 

„pragnąć”, „rwać się”, „bardzo pragnąć”,wyglądać”

čeznuti → „tęsknić”, „pragnąć”

• srce se steže u bolu, od boli, → „serce ściska się z bólu” [M. B.]

• lutati, odlutati → „błądzić”, nie: „błąkać się”

• (za)vapiti → „(za)wołać”; bibl. np. Ps 130,1-2 

mir za kojim svi vapijete (18.03.1997) → „pokój, o który wszyscy błagacie”, a może 

„pokój, za którym wszyscy wołacie”;

39



• zagospodariti; je sotona zagospodario (25.07.1988) → „szatan zapanował”;  Bogu, da on 

zagospodari u vašem životu (25.07.1988) → „Bogu, by On zapanował waszym życiu”

• opanuje was → ogarnie was

Rzeczowniki:

Chrześcijaństwo, duchowość:

• anđeo → „anioł”

N. i V.. pl. w znaczeniu dosł. „aniołowie” m.; w znaczeniu przenośnym „anioły” f.; nie 

„anieli” m.

gdy jako mężczyźni ze skrzydłami – aniołowie, gdy jako małe bobaski inaczej

• moliti krunicu → „modlić się na różańcu”, co zachowuje oryginał, że właśnie „modlimy 

się” (podkreśla sens różańca, choć słowo „różaniec” oznacza w wyrażeniu nie modlitwę, ale 

przedmiot), a nie „odmawiamy” (nachyla się ku „odklepywaniu”) dobrze?

◦ da moli svaki dan bar krunicu (14.08.1984) → „by odmawiali każdego dnia chociażby 

różaniec”

◦ moliti obiteljsku krunicu → „modlić się na różańcu wspólnie w rodzinie”

◦ krunicom → „różańcem” (nie: „dzięki...”, „przez...”)

◦ uzmite krunicu i molite → „weźcie różaniec i módlcie się”

• pred križem → „przed krzyżem”, pod križ → „pod krzyżem”

• odricanje → „wyrzeczenia” 

◦ novi život obraćenja i odricanja (25.10.1992) → „nowe życie nawrócenia i 

wyrzeczenia”

sg. trudna i przeszkadza, może 25.02.2008 i 09 można sg.? 

• svećenik → „kapłan” (nie: „ksiądz”)

• milosno vreme → „czas łaski” [wielokrotne użycie] 

vreme milosti → „czas łaski” [użyte kilka razy]

dani milosni → „dni łaski” [raz użyte 25.06.1991]

milonse dane → „dni łaski” [raz użyte 25.03.1991]

• sjedinjenje → „zjednoczenie”

jedinstvo → „jedność”

zajedništvo

potpuno sjedinjenje → „całkowite zjednoczenie” [z Bogiem] inaczej?
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◦ sam s vama sjedinjena na poseban način, moleći (25.8.1994) → „zjednoczona” czy 

„złączona”

◦ sjedinite se s mojim molitvama (22.03.1984) → „zjednoczcie się z moimi 

modlitwami” 

• raj →  „raj” (nie: „niebo”)

• (u)činiti čudesa → „czynić cuda” [ludzie, Bóg, modlitwa], „dokonywać cudów” [różaniec]  

tak czy nie?

◦ događat će se čudesa (25.09.1993) → „dokonają się cuda”

• vašim primjerom → „własnym przykładem” [wy], „przez wasz przykład” [inni]

• postom, molitvom, odricanjimi → „przez post”, „przez modlitwę”, „przez wyrzeczenia” 

czy „postem”, „modlitwą”, „wyrzeczeniem”... jak to jest?

• nakan → „intencja”

◦ nawet nakane srdaca (7.10.1985) → „intencje serc”, nie bibl. „zamysły serc” 

zamiary...?

◦ na moju nakanu → „w moich intencjach”, choć „w mojej intencji” jest bardziej 

dosłowne, ale brzmi jakbyśmy się mieli modlić za Matkę Bożą”

• nacrt Božji → „projekt Boży”

• młodzież czy młodzi

• iščekivanje → „oczekiwanie”, nie: „wyczekiwanie”

• svijet → „świat”, wydaje się, że w orędziach jest raczej rozumiany jako jako ziemia, 

planeta, niż jako bibl. przestrzeń grzechu

◦ u  ovom  nemirnom  svijetu  →  „w  tym  niespokojnym  świecie”,  nie  „temu 

niespokojnemu światu” [nieść pokój, być pokojem]

◦ zavladati svijetom → „nad światem” [pokój, nienawiść etc.] 

◦ zavlada u svijetu → „na świecie” [pokój, modlitwa], ale „w świecie grzechu”

◦ „w świecie” / „na świecie”...

• oazu mira → „oaza pokoju”
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Różne:

• djete → „dziecko”

djeco → „dzieci”

dječice  → „małe dzieci” [występują dopiero od 1988 roku], wydaje się, że lepiej oddaje 

istotę od samego „dzieci”, zamiast nieoddających istoty rzeczy sformułowań „kochane 

dzieci” czy „drogie dzieci”; zamiast archaicznego „dziatki” czy „dziateczki”, zamiast 

infantylnie i nieco komicznie brzmiących „dzieciątka” czy „dzieciąteczka”) [sprawdzenie 

ilości użytych wyrażeń wskazuje, że cztery gdzieś są w tekście jeszcze „dječice” oddane 

jako „dzieci”, ale trudno wytropić gdzie...]

• u ovom trenutku (2.04.2005) → „w tym czasie”, a może w tej chwili? 

• svaki pojedinac → „każdy jeden”, ale kolokwialny jest... (nie: „każdy z was”, „każdy 

człowiek”)

pojedinačno → „z osobna”, „pojedynczo”

• važnost → „znaczenie”, „jak ważna”

• današnjica

◦ grijeha današnjice (2.10.2010) → „grzech dnia dzisiejszego” 

◦ u mraku današnjice (18.03.1999) → „w mroku dzisiejszych dni”   dnia dzisiejszego, 

dzisiejszości??? jest takie słowo w języku polskim jak podaje słownik „dzisiejszość”, ale 

bardzo swojskie, mniejszościowe...dzisiejszych dni?, dzisiejszości?, naszego czasu.. 

obecnego czasu...

• plod → „owoc”, dlaczego było oddawane raz „plon”, raz „płody” czy jest inne lokalne 

znaczenie tego rzeczownika? Czy znaczy on „plon” czy „płody”, słowniki podają chyba 

tylko „owoc”...

• biće → „istnienie”, „istota”, „byt”, trzymano się języka potocznego, a nie dystynkcji 

filozoficznych

• posao → w tych kontekstach „praca”

• u ruke → „ ręce” [złożyć życie w ręce B. itp.] 

ispružiti ruke → „wyciągnąć ręce”

ispružene ruke → „wyciągnięte ręce”, „wyciągniętymi rękami”, nie: „rękoma”

◦ bit ćete ispružene Božje ruke → „wyciągnięciem Bożej ręki”

◦ raširenih ruku (2.08.2005) → „z otwartymi rękami”

◦ da ne diže ruke od nas (2.12.2007) → „by nie zabierała od nas swojej ręki”

◦ Moje će vas ruke držati sve do kraja (2.05.2008, 18.03.2008) → „Moje ręce będą 
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podtrzymywały was do końca”

dati ruke → „podać ręce”

u rukama → „na rękach” [M. B. niesie Jezusa], „ w rękach” [M. B. ma Jezusa]

◦ u naručju sa djetetom Isusom →  „na ręku” np. „z Dzieciątkiem Jezus”

◦ u naručje svoga Sina (25.02.2011) → „w objęcia mojego Syna”

• iz dubine srca→ „z głębi serca”, iz dna srca (24.02.2004) → „ z dna serca”

• boje → „kolory”, nie „barwy” [przyrody]

• cvjetić → „mały kwiat”, „kwiatek”

• beznađa (2.03.2011) → „beznadzieja, choć może wobec potocznego znaczenia tego słowa 

w języku polskim można by oddać je jako „braku nadziei”, by to potoczne znaczenie nie 

wchodziło

• osvjet → „oświecać”;

rasvijétliti → „oświecać”; rasvjetljenje → „oświecenie”

◦ [biblijnie]

svjetlo [lux, φώς] → „światłość” (np. pocz. J.)

tama [tenebrae, σκοτία] → „ciemność” (np. pocz. J.)

buditr svjetlo → „bądźcie światłem” (Mt 5,14) 

djeca svjetla (25.08.1993) → „dzieci światłości”

◦ [nie bezpośrednio biblijne znaczenie:]

svjetlo Isusa (25.03.2009) → „światło Jezusa”

svjetlo spasenja i svjetlo zdravog razuma (2.12.2007) → „światło zbawienia i światło 

zdrowego rozsądku” 

obasjati novom svjetlošću (2.06.2008) → „oświecić nowym światłem”

• svjetlost  →  „światło” (25.02.2003, 2.10.2007) [w znaczeniu fizykalnym] →  „światłość” 

[w znaczeniu duchowym]

• obsjajati → „oświecać”; „opromieniać” [słońce symbolizujące Jezusa i jego miłość]

• krilo → „łono” (25.12.1996);

◦ držeći maloga Isusa u krilu → „trzymając małego Jezusa w swoich ramionach”

◦ sve vas pozivam u svoje krilo → „wszystkich was zapraszam w swoje ramiona”

• u zagriljaju → „w objęciach”; zagrliti → „obejmować”

• svatki od vas, svatko od vas → zamienione na „każdy z was” [oba wyrażenia występuje 18 

razy w tekście]  czy zachować oryginał nijaki.... ?
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• s ozbiljnošću → „z powagą”, „na poważnie” [poświęcić czas Bogu]; nie „na serio”

ozbiljno se odlučite za Boga → „zdecydujcie się poważnie na Boga”

• na kraju →  „na końcu” [drogi, objawienia], a nie niż „na koniec” znaczy wreszcie, 

ostatecznie, na zakończenie; „w końcu”; [uwaga! Ale na koniec nie bierze dopełniacza, a na 

końcu wymaga dopełniacza!, czyli na przykład „na koniec powiedziała”]

Przymiotniki i odpowiadające im przysłówki:

• koji → „jaki” (ogólnie, cecha, porównawczo), „który” (w konkrecie);   jakoś do 

doszlifować?

• pravi → „prawdziwy” [pokój, radość], → „właściwy” [droga]

◦ prava istina → „czystą prawdą” (2.03.2009)

◦ vidite pravu istinu, pravi put i pravi život (18.03.2007)→ „zobaczyli prawdziwą 

prawdę, prawdziwą drogę i prawdziwe życie” (z przypisem końcowym, że to nie 

dyletanctwo tak oddać, ale konieczność)

• pravim istinskim svjedocima (2.06.2009) → „prawdziwymi świadkami”

• zauzetija → „bardziej zaangażowana” [młodzież w modlitwy], „aktywniejsza” [modlitwa], 

w co a w czym?

zauzeta → „aktywna” [w modlitwie], „zaangażowani” (5.06.1986) [w przeżywanie i  

przekazywanie orędzi], 

zauzeto → „aktywnie” [podejść do modlitwy]

• umorna → „zmęczona”, neumorna → „niestrudzona” (14.11.1985)

• [straszna robota to posprawdzać]

poseban → „szczególny”, czasem „specjalny”, nie „wyjątkowy”

na poseban način → „w szczególny sposób”, nie: „w sposób szczególny”

posebne milosti → „szczególne łaski” 

poseban posvet → „specjalne poświęcenie”

poseban blagoslov → „specjalne błogosławieństwo” (zob. blagosloviti)

posebno → „szczególnie”, „zwłaszcza”

napose →  „zwłaszcza”, „szczególnie”

• radosna → „radosna” [M. B.], nie „uradowana” (z konkretnego powodu), „szczęśliwa”
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radovati →  „radować się”, bibl.; nie: „cieszyć się”, nie „weselić się”

vesela  →  „radosna” [M. B.], „weselić się” (zmiana kat. gram.), nie „wesoła” bo oddaje 

płytki stan ducha „rozweselona”

veseliti → „weselić” (wyższej półki); „cieszyć” [każdym nawracającym się]

razveseljavati druge → „radować innych” (25.12.1992), „pocieszyć” (25.12.1982) ??? nie 

„rozweselić”, opisowo „nieść”, „sprawić” radość

utješiti → „pocieszyć”, utjeha → „pocieszenie”

• neizmjeran → „niezmierzony” [radość w sercu, miłość do kogoś, dobroć Boga], podkreśla 

zarówno znaczenie etymologiczne, dosłowne jak i ekspr. (vrlo velik), nie „niezmierny”, 

„bezgraniczny”, „niezmierzony”, „nieogarniony”, „bezmierny”, „nieskończony”, 

„ogromny”; może jakoś to zróżnicować?, a może inaczej?

bezgraniczny też się pojawia ???

neizmjerno Dobro [Bog] → „bezgraniczne Dobro” 

neizmjerno → „niezmiernie”

Božanska neizmjernost (2.04.2010) → „Boska nieograniczoność”

bezgranična ljubav (2.10.2010) → „bezgraniczna miłość”

• drag → „drogi”

omiljo srcu → „drogi sercu”, nie „miły sercu”

da mu omilite → „by się Mu podobać” [Bogu], nie: „sprawić przyjemność”, „być drogim, 

przyjętym”, bibl. 2 Kor 5,9

mio, miła → „miła” [parafia M. B.]

miljia → „milszy” [Bogu] 

• jaki → „mocni” [w modlitwie], nie „silni”

• sljepi [my] → „ślepi”, „zaślepieni” 

Przysłówki:

• „jak?”

kao

„jak” „tak jak” - podkreślenie tak a nie inaczej...

 a „jako”

kako tako kako onako kako kao 

„.., tak jak” „tak, jak” „..., tak, jak”
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kako biste

„tak, by”, nie „tak by” itp. 

• gdje → dziwne użycie tego spójnika „gdzie”, wypiera „który”, także w innych językach dla 

których brak oryginału tak jest, ale chyba zostawiamy

• „kiedy?”, „gdy?”

• Sve, svake → „każdy” „wszelkie” (staropolskie, szlachetne), „wszystkie”

svakojakim grijesima (5.04.1984) → „grzechami wszelkiego rodzaju”

Miejsca i czasu:

• tu → „tutaj”,

„tu” - na końcu nie bardzo

• večeras →  „dzisiejszego wieczoru” (nie: „tego wieczoru”, „dzisiaj wieczorem”, „dziś 

wieczorem”)

• danas → „dzisiaj” (nie: „dziś”);

często na początku orędzia: I danas → „Również dzisiaj” (nie „Dziś także”, „I dzisiaj”, 

„dzisiaj znów” itp.)

a może „dziś” jako prostsze w użyciu zastosować? Jak względy brzmieniowe?

◦ Svemogući i dan danas pati → „ Wszechmogący i w dniu dzisiejszym cierpi”  dobrze?, 

„do” brzmi zbytnio dziwnie, ciągłość, nieustannie, a przecież i raduje się też jak się 

ludzie nawracają...

• iz dana u dan (co znaczy „dan za danom”)

→ „dzień po dniu”, nacisk na ciągłość w czasie, powtarzalność czynności, zwiększenie 

intensywności czynności 

czasem → „dzień w dzień”, nacisk że na każdy dzień, 

oba powyższe oznaczają „stale, regularnie” 

może oddać → „dzień za dniem” ? 

nie „z dnia na dzień”, co jest kalką, faux amis, co w języku polskim oznacza, że będzie już 

po nocy, następnego dnia, na nowy dzień, a także oznacza „nagle, szybko” albo 

„stopniowo”, tutaj nie znajdujemy chyba tego znaczenia...
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Reszta:

• zajedno → „razem”, nie „wspólnie”

• ponovno, ponovo → „ponownie”  

opet →  „ponownie”, znowu”, nie „znów”

iznova →  „na nowo”, „ponownie”, czasem „od nowa”, można doszukiwać się głębi 

teologicznej ?

nanovo (2.08.2011) → „na nowo”

• uporno → „wytrwale”, „konsekwentnie”, nie „z uporem”

ustrajnost, ustrojno etc. → „wytrwałość”, „wytrwale” etc.

◦ put je težak, ali ustrajan (2.02.2007) → „droga jest ciężka, ale pewna”

• protiv → „przeciw”, „przed”, [bronić się przed złem], nie: „przeciwko”

• samo → „tylko”, nieco arch. „jedynie”

tako → zwykle „w ten sposób”, czasem „tak” albo „wtedy”; nie „w taki sposób”

samo tako → „tylko w ten sposób”; „tylko tak”

• neprestano → „nieustannie”

• [każdy przypadek zanalizować]

dosta → „wielu”, „sporo”, „jeszcze wielu” [domyśl. ludzi, osób], w zależności od kontekstu

sotona je dosta jak → „szatan jest bardzo silny”

mnogo [ludzi] → „wielu”

• osobno → „indywidualnie” (nie: „osobiście”)

zaboravite na ono osobno → „zapomnieli o tym, co wasze”

osobno za mene → „wyłącznie dla mnie”

što osobno od mene želi moj Bog → „czego ode mnie chce mój  Bóg”

• najprije →  „najpierw”, nie arch. „wpierw”

• zaista → „prawdziwie”, „na prawdę”, nie „zaiste”

• blizu → „blisko”

biti blizu komu (D.), koga (G.) → „być blisko kogoś (G.)”, nie: „być bliskim komuś”, nie 

„być bliższym komuś, kogoś”

• jedni druge → „wzajemnie”
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Zaimki:

Osobowe:

• ja →  pominięto albo zachowano;

[poza ewidentnymi rzeczami, raczej zostawiano tak jak jest, ponieważ wymaga 

dokładniejszej analizy filologicznej, są rozbieżności w stosowaniu]

w języku polskim nie ma konieczności pisania „ja mówię”, „ja przyjechałem” – wiadomo, o 

którą osobę chodzi, wynika to z formy czasownika, wstawienie takiego zaimka jest bardzo 

wyraźnym podkreśleniem wykonawcy czynności 

tłumaczymy zaimek pierwszej osoby („ja”) tylko wtedy, gdy w języku chorwackim jest 

specjalnie wyróżniony, gdy wyraźnie podkreślona jest osoba Matki Bożej, a nie jest użyty ze 

względów składniowych

np. s vama sam → „jestem z wami..”, nie: „z wami jestem” ?

Ja sam z vama → „jestem z wami”, nie: „ja jestem z wami” ?

uvijek sam z vama → „zawsze jestem z wami” ?

ja sam uvijek s vama → „ja zawsze jestem z wami” ?

• w języku chorwackim pozycja „vam, „vas” jest usztywniona 

• pragnę was wezwać – naturalny

pragnę wezwać was – „was” podkreślone

• pragnę dać wam orędzia – naturalny

pragnę wam dać orędzia – „wam” podkreślone

• pragnę wam w sposób szczególny dzisiaj dać moje orędzia – podkreślenie straszne „wam”

pragnę w sposób szczególny dzisiaj dać wam moje orędzia – naturalnie bardziej...

pragnę w sposób szczególny dzisiaj wam dać moje orędzia – ”wam” podkreślone

• wam, was + wszystkim

• czasownik nie na końcu – naturalnie

Zwrotny:

• se → „się”

• sebe → „siebie” (forma mocna „się”), po przyimkach, na końcu zdania...

czasem → „samych siebie”

• „się” przed czasownikiem, ale nie na początku i nie na końcu zdania i nie po przyimku

trzeba sprawdzić miejsce użycia tego zaimka, wydaje się, ze w wielu miejscach można 
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przepracować tekst tak, by zaimek ten znalazł się na odpowiednim miejscu – może coś się 

uda

Dzierżawcze:

• zaimki – formy pełne czy skrócone, używamy pełnych form, bo w języku polskim jest to 

elegancie mówienie, a krótkie formy to takie sobie takie sobie mówienie nieeleganckie, 

czyli: „swoją” (nie: „swą”), „swoim” (nie: „swym”),  „mojego” (nie: „mego”), „mojemu” 

(nie: „memu”), „mojej” (nie: „mej”), „moją” (nie: „mą”)

• zaimek „swój” czy pozostałe zaimki dzierżawcze

„swój” czy „mój” do Matki Bożej i „twój”, „wasz” do nas – tak jak jest w oryginale, 

ponieważ w języku potocznym można stosować obie formy; 

„swój” w odniesieniu do osoby trzeciej Boga czy kogo innego – zawsze „swój”, nie „Jego”, 

bo użycie zaimka osoby trzeciej jest niepoprawne

czasem svoj → „własny”

• „mnie” na początku /„mi” w środku

jest akcentowane na końcu i na początku zdania, a „mi” w środku

czy mi na końcu jest niewłaściwe użyte?

Pozostałe:

• ovo

• sve ono što →  „to wszystko” czy „wszystko to” (nie ma w orędziach ono sve)

• onoj, onoga 

• onima, onih, pozycja jak w chorwackim w zdaniu 

tych a takich

Przyimki (niewyłapane przy czasownikach):

• preko → „przez” – konkret, proste , „poprzez” – bardziej wzniosłe, może też „dzięki”, „ze 

względu na”

• među → „pośród”, „między”, „wśród”

„między” a „pomiędzy”

• wokół, wokoło

około
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• k' → k…, ku … zachować jak można...

• kod →  do , u...

Spójniki i reszta:

• i → „również”, „także”, „i”, „nawet”, /skutkowe/, ;∅
często występujące nagromadzenie kolejno po różnych sformułowaniach litery „i” jako 

spójnika, wynikające ze sposobu w jakim Matka Boża mówi i w jakim widzący relacjonują 

orędzia, przypominając sobie to wszystko, co Matka Boża powiedziała, tłumaczymy 

zostawiając ten spójnik, nie próbując upiększać stylu, jeśli taki jest sens

• a → rozmaicie oddane

• da... 

◦ wzywam was, byście; pragnę, byście

gdy Matka Boża wzywa nas i prosi → „ byś”, „byście”, „by”, zamiast „abyście”, które 

brzmi nieco pretensjonalnie i jest zbyt górnolotne i poetyckie, mimo że może bardziej 

grzecznościowe, ale jakby zanadto grzecznościowe, czasem „żeby”, „żebyście...”, 

mocniejsze, prostsze, bardziej imperatywne i konkretne; 

◦ [frazy, co poszły z automatu]

pragnę, abyście → pragnę, byście (14)

wezwać, aby → wezwać, by (2)

was, aby → was, by (53)

wam, aby → wam, by (3)

◦ nie: „chcę, abyście”, dysonans stylistyczny ???

◦ samodzielnie rozpoczynające zdanie → „By”, gdy Matka Boża mówi, by coś czynić, 

wzywa do czegoś → „Aby”, gdy pierwsze zdanie podrzędne wprowadza warunek, nie: 

„Żeby”

◦ w innych kontekstach: bezosobowych, do Boga → różnie oddane

◦ kiedy to możliwe przez bezokolicznik czasownika, a nie formę

• jer →  „bo”, „ponieważ”; wyraz „gdyż” jest zbyt sztuczny, nieco patetycznie-archaiczny

• ali → „ale”, rzadziej „lecz”; „jednak”

• već → „już”, „ale” 

• ako → „jeśli”, bardziej potoczna, nie ”jeżeli”  
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• iako → „choć”, bardziej potoczna, nie ”chociaż”  

• zato → „dlatego”, często jest na początku zdania (nie archaiczne „przeto”, nie „zatem”); czy 

wtedy przecinek np. „Dlatego, pragnę dzisiaj...

„zato što” →  „dlatego, że” (wyakcentowane dlatego), „..., dlatego że” (normalny 

rozszerzony spójnik podrzędności), także na początku zdania

stoga →  „dlatego” (też na początku zdania jest)

i zato → „dlatego też”, „i dlatego”, nie: „dlatego więc” (pleonazm)

• neka →  „niech”, nie „niechaj”

• bih (7.02.1985, 16.01.1986, 18.09.1986, 30.10.1986, 1.01.1987, 25.02.1988, 25.05.1991, 

25.03.1992, 23.10.1992, 25.11.1992, 25.01.1997, 25.05.1999, 25.08.2002, 25.12.2007), nie 

tłumaczono przez coniunctivus, ale zgodnie z polska składnią; trzeba by zbadać w jaki 

sposób występuje w języku chorwackim, czy jest to tam specjalnie użyty mocny archaizm i 

wtedy można by oddać po polsku też jako archaizm, czy po prostu jest to pewne w miarę 

normalne użycie  

także bez bih, np. 2.08.2005 

nie: w miejscach gdzie można by inaczej oddać, nie uciekać od tego trybu lepiej jednak 

zachować go, a nie uciekać, niewiele takich miejsca, zostawić klimat

ale np. 8.01.1987 i kilka innych zachowano „bym”, bo jest celowe

Polska składnia, szyk zdania i inne:

• starać się trzymać grupę podmiotu i orzeczenia? zdaje się, że w niejednym przypadku nie 

jest ta grupa zachowana w oryginale i co wtedy? 

• jak jest inna rekcja przypadka zestawienia dwóch czasowników i jednego zaimka czy 

rzeczownika

◦ jeśli w oryginale jet to niezgrabność stylistyczna mówienia potocznego należałoby ją 

zostawić i w tłumaczeniu 

◦ jeśli w oryginale jest poprawnie brzmiące, wtedy dodać zaimek po drugim czasowniku 

np. prihvatite s ozbiljnošću i oživotvorujte poruke (25.12.1989, 25.04.1990) 

„przyjmijcie z powagą orędzia i żyjcie nimi” lepiej niż nieskładnie „przyjmijcie z 

powagą i żyjcie orędziami”, jest w orędziach: 21.03.1985, 24.10.1985, 5.06.1986, 

20.11.1986, 25.12.1989, 25.04.1990, 25.11.1992, 25.01.1993, 25.05.2006
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◦ k miru, koji samo Bog daje i obogaćuje svako srce (25.07.1990)

zagovaram i molim za vas (25.04.2001)

• pozycja „nie” w zdaniu powinna zostać zachowana jak w oryginale

„nie będzie tylko dla was, ale i dla”

„będzie nie tylko dla was, ale i dla”

• pozycja „niech” w zdaniu tak samo zachowana jak w oryginale

„niech wszystko, co posiadacie, będzie w rękach Bożych” czy „wszystko, co posiadacie, 

niech będzie w rękach Bożych”

• zdanie zaczynające się od spójników jak „Jer” („Bo”, ewentualnie „Ponieważ”), „Ali” 

(”Ale”, „Jednak”) itp. w języku polskim w tekstach oficjalnych pisanych i mówionych nie 

zaczyna się od nich zdania, w mowie potocznej jest to dopuszczalne, dlatego można to 

zostawić w orędziach

• początek zdania: „To są”, gdy wprowadzamy, przedstawiamy; „Są to” gdy wymieniamy coś 

dopowiadając

Pozostałe różne wyrażenia:

Medziugorje, Fatima

25.08.1991  (o Fatimie)

Pozivam vas na odricanje za devet dana, tako da se s vašom pomoći ostvari sve što ja želim 

ostvariti preko tajna koje sam započela u Fatimi. → 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.

26.09.1985

Napose živite u postu, jer ćete postom postići i učiniti mi radost, da se ostvari čitav plan koji  

Bog planira ovdje u Međugorju.

→ Szczególnie żyjcie postem, bo przez post osiągniecie i sprawicie mi radość, by zrealizował się 

cały plan, który Bóg planuje tutaj w Medziugorju.
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30.01.1986

Pomozite da se obrate drugi, napose oni koji dolaze u Međugorje.

→ Pomóżcie, by się inni nawrócili, szczególnie ci, którzy przybywają do Medziugorja.

25.04.1992

Međugorje je znak svima vama i poziv da molite, a i oživotvorujete dane milosti koje vam Bog 

daje.

→ Medziugorje jest znakiem dla was wszystkich i wezwaniem do modlitwy, a także przeżywania 

dni łaski, które Bóg wam daje.

25.06.2007

Dječice, ne zaboravite da ste svi važni u ovom velikom planu koji Bog vodi kroz Međugorje.

→ Małe dzieci, nie zapomnijcie, że wszyscy jesteście ważni w tym wielkim planie, który Bóg 

przeprowadza przez Medziugorje.

18.03.1991

My children, how many times I have already invited you here in Medjugorje to prayer and I will  

invite you again...

→ Moje dzieci! Ileż to już razy wzywałam was tutaj w Medziugorju do modlitwy, i nadal będę 

wzywać....

… I seek you to spread peace and love which I am asking you in Medjugorje already nearly ten 

years.”

→ ...wzywam was, byście szerzyli pokój i miłość, o co proszę was w Medziugorju już od prawie 

dziesięciu lat.

23 i 24.08.1981

LL

→ Głównym celem ich podróży oraz ich obowiązkiem jest szerzyć orędzie z Medziugorja i głosić 

Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jedynie dla chwały mojego Syna.

29.09.1983

LL

→ Głoście moje orędzia. Mówcie o wydarzeniach w Medziugorju. Nadal więcej się módlcie.
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1984-1985

LL

→ Zależy mi na tym, aby wiedziano, co się dzieje w Medziugorju. Mówcie o tym, aby wszyscy się 

nawrócili.

1985

LL

→ Każdego wieczoru róbcie wasz rachunek sumienia, ale tylko, aby dziękować z wdzięcznością za 

wszystko, co Jego miłość daje nam w Medziugorju.

12.09.1986

LL

→  Wielu zaczęło modlić się o uzdrowienie, tutaj, w Medziugorju. Jednak, po powrocie...

Orędzia czwartkowe:

1984

22.03  da mu muke budu podnosive → „aby Jego męki były mniej dojmujące”  możliwe 

do zniesienia?

17.05  Niste se prevarili. →  „Nie ulegliście złudzeniu” nie bardzo „nie zawiedliście się” 

Izabela też coś zaproponowała

1985

10.01 zbog → „z powodu” może być i przyczyna sprawcza i celowa, „dzięki” jest już 

interpretacją

25.06  Krunicom ćete pobijediti sve nedaće koje sotona sada želi nanijeti Crkvi 

katoličkoj! → „Przezwyciężycie wszelkie trudności, którymi szatan chce teraz obarczyć Kościół 

Katolicki”.

pokonacie – przeciwności - nałożyć, narzucić
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Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca:

1987

2  Radost će se očitovati u vašim srcima → „radość pojawi się w waszych sercach” 

by uniknąć nieszczęsnego teologicznie brzemiennego objawi

6 da slijedite moj put i da živite u skladu s njim→ „byście podążali moją drogą i 

byście żyli przyjaźnie z nią” ???

9  sve više prema Bogu →  „coraz bliżej do Boga” (wzrastać)

1988

5 Ne budite tjeskobni ni zabrinuti → „Nie obawiajcie się ani nie zamartwiajcie się”

1991

11    Tako Isusovom ljubavlju moći pobijediti svu bijedu u ovom žalosnom svijetu... 

→ „W ten sposób miłością Jezusa możecie zwyciężyć całą nędzę w tym świecie pełnym bólu...”

1992

6  Gospa je ovom prigodom dala → „Pani dała wszystkim”

7 u ovim tužnim danima u molitvi ne osjeća žalost → „w tych smutnych dniach w 

modlitwie nie odczuwał smutku” dwa razy smutku, drugie rozżalenia?

10  da ispočetka počnete mijenjati svoj život → „byście od podstaw zaczęli zmieniać 

swoje życie” nie chodzi, że na nowo, ale że od początków, od samego podstaw...  życia

1993

1 Ja sam s vama i vodim vas prema novom vremenu, vremenu koje vam Bog daje 

kao milost → „Jestem z wami i prowadzę was do nowego czasu; czasu, który Bóg wam daje jako 

łaskę”

1994

7 da se strpljivo odlučite dati vrijeme za molitvu → „byście cierpliwie zdecydowali 

się przeznaczyć czas na modlitwę”

8 Ja molim i zagovaram pred svojim Sinom Isusom da se ostvari san koji su imali 

vaši oci → „Modlę się i wstawiam się przed swoim Synem Jezusem, by urzeczywistnił się sen, 

który mieli wasi ojcowie” proszę?
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1995

2  tako da rijeka ljubavi poteče u narod pun mržnje i nemira  → „tak, by rzeka 

miłości popłynęła w ludzie pełnym nienawiści i niepokoju”

6 da što prije zavlada vrijeme mira, što moje srce očekuje s nestrpljenjem →  „by 

jak najszybciej zapanował czas pokoju, czego moje serce oczekuje z niecierpliwością”

1996

10 da ste vi danas sol zemlji i svjetlo svijetu → „dzisiaj wy jesteście solą ziemi i 

światłem świata”

12 Ne želim da vaš život bude u žalosti, nego da bude u radosti ostvaren za vječnost 

po evanđelju → „Nie chcę, by wasze życie było w smutku, ale by było spełnione w radości na 

wieczność według Ewangelii”

1997

12 Kažite, dječice, svakomu: Ja ti želim dobro i on će ti uzvratiti dobrim → 

„Mówcie, małe dzieci, każdemu: «pragnę dla Ciebie dobra», a on ci się odwzajemni dobrem”

1998

2 živite po vašim malim žrtvama Isusovu muku i smrt → „żyjcie poprzez wasze 

małe ofiary męką i śmiercią Jezusa”

2000

4 Previše se brinete za materijalne stvari a malo za duhovne → „Zbyt wiele 

troszczycie się o rzeczy materialne, a mało o duchowe”

10 koji želim prikazati svome sinu Isusu za dolazak novog doba, doba proljeća → 

„postu, który pragnę przedstawić swojemu synowi Jezusowi na nadejście nowej ery, ery wiosny”

11  da se vaš brat Slavko rodio u nebo → „wasz brat Slavko narodził się dla nieba”

2002

4 tražite od Boga obraćenje vaših srca, a sve ostalo on vidi i proviđa → „proście 

Boga o nawrócenie waszych serc, a wszystko pozostałe On widzi i zadba o to”
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2009

5 da molite za dolazak Duha Svetoga na svako kršteno stvorenje → „byście modlili 

się o przyjście Ducha Świętego na każde ochrzczone stworzenie”

11 koji nemaju više vjere i nade → „ którzy nie mają więcej wiary i nadziei”

2010

5 ali i sotona ne spava i preko modernizma svrće vas i vodi na svoj put → „ale i 

szatan nie śpi i przez modernizm odciąga was i prowadzi na swoją drogę” ukierunkowuje 

was?

Orędzia z drugiego dnia:

2003 ili 2004 gledajući vas, srca puna ljubavi, želim vam reći da → „patrząc na was sercem 

pełnym miłości, pragnę wam powiedzieć”

2005 

7 Neka moje majčinsko srce klikće od radosti → „Niech moje matczyne Serce 

wznosi radosne okrzyki”, bibl. Iz 52,8, Iz 55,12

2007

3 To sto sam medu vama ovoliko mnogo vašeg  vremena → „To dlatego jestem z 

wami tak długo w waszym czasie”

Neka vam post i molitva budu vodilja → „Niech post i modlitwa będą dla was 

przewodnikami”

4 Ne budite srca tvrda prema Božjem milosrđu koje na vas izlijeva ovoliko puno 

vašeg vremena → „Nie bądźcie twardego serca wobec Bożego miłosierdzia, które wylewa się na 

was tak bardzo obficie w waszym czasie”.

2008

8 Misa, najuzvišeniji i najači čin vaše molitve → „Msza, najwznioślejszy i 

najmocniejszy akt waszej modlitwy”

2009
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10 Grijehom se pravdate i po njemu živite  → „Grzechem się usprawiedliwiacie i nim 

żyjecie”   chyba lepiej niż według niego?

2010

6 Pod koniec objawienia, kiedy Matka Boża odchodził, Mirjana widzi białą gołębicę. 

Mirjana stwierdziła po objawieniu, że był to Duch Święty.

Żeby nie popełnić w tym herezji, że stwierdza się tożsamość ducha św. i gołębicy...

2011

1 pozvani ste da sami spoznate istinu, dobro ili zlo → „jesteście wezwani, by 

samemu rozpoznawać prawdę, dobro lub zło”

2 Boga zamišljate prema sebi → „Boga wyobrażacie sobie według siebie”
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TŁUMACZENIA Z INNYCH JĘZYKÓW

Tam, gdzie wersja oryginalna nie jest dostępna.

Zasadniczo  nie  powinny  być  to  tłumaczenia  proste  na  język  polski,  ale  powinno  się 

sproblematyzować kwestię i zastanowić się, jak mogło dane orędzie brzmieć w wersji chorwackiej, 

i  gdzie  to  możliwe i  na  ile  to  właściwe,  tłumaczyć  z  uwzględnieniem tej  domniemanej  wersji 

chorwackiej. Metoda rekonstrukcji oryginału, ostrożnie stosowana.

W mniejszej części orędzi, gdy niemożliwe było dotarcie do źródła chorwackiego, albo gdy ono 

zaginęło,  tłumaczy  się  z  tekstów  w  innym  języku,  z  najbardziej  pierwotnej  wersji,  czasami 

porównując różne dostępne wersje, z próbą wykorzystania metody rekonstrukcji oryginału, czyli 

zastanawiając się, jak mogło to orędzie brzmieć w języku oryginalnym chorwackim i w jaki sposób 

mogłoby to wpłynąć na oddanie tego wyrażenia w języku polskim.

Różne motywy wielojęzyczne

• „gioiosa”, „heureuse”, „happy” → radosna → „radosna”, bardzo charakterystyczny dla 

Matki Bożej zwrot, zresztą teologiczny mocno, Maryja jest „radosna” z czegoś, w danym 

czasie, kiedy jest z nami, kiedy się modlimy, raz przychodzi radosna, innym razem smutna; 

Maryja jest „radosna, że ktoś lub coś”, jest „radosna, widząc”, zazwyczaj nie „szczęśliwy”, 

choć pozostawiono czasem także to rozumienie; Matka Boa często przychodzi „happy and 

joyful”, „felice e gioiosa” ; dodano logiki pewnym wyrażeniom, czyli nie: „jestem radosna i 

pragnę, byście wy byli szczęśliwi”, jak jest „happy” razy dwa w oryginale

• Matka Boża i Bóg:

◦ „obdarzać” [pokój], bibl. choć „pokój mój wam daję” (J 14,27); to błogosławieństwo (2 

Tes 3,16) oryginał gr. i łac. „dać”, oddane jako „obdarzy”; ale może też „dać”?

◦ „dać” [miłość] bibl. choć 1 Jan 3,1 gr. i łac „dać” oddane jako „obdarza”
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◦ „dać” [radość], „obdarzyć” [szczęściem]

◦ tak samo my wobec innych ludzi a może nie obdarzać pokojem tylko dawać 

innym pokój?

• → „udzielić”, czasem jest...

• „Festiwal Młodych” – „spotkanie modlitewne młodzieży” (nie „Festiwal Młodzieży” etc.)

„rok młodych”, nie: „rok młodzieży” (1988/1989)

• [rekonstrukcja do przeprowadzenia]

young → „młodzi”

young people → „młodzi ludzie”

youth → „młodzi”

giovanni → „młodzi”

gioventù → „młodzi”

wezwać „wszystkich młodych”, nie: „całą młodzież”

w chr. jest raczej młodzież

• [rekonstrukcja do przeprowadzenia]

„nadchodzący dzień”, „dzień, który nadchodzi”

„dzień, który się zbliża”

• W orędziach chorwackich po czasownikach wzywających czy zachęcających do pewnych 

postaw i praktyk, Matka Boża o wiele częściej posługuje się formą osobową np. „byście 

odnowili” „byście modlili się”, niż rzeczownikiem „do odnowienia”, „do modlitwy” (czy to 

jakaś konieczność języka, a mojej wiedzy tu braknie), co podkreśla osobę, która ma to 

uczynić (podkreślenie aspektu podmiotowego), dlatego, gdy pojawia się taka forma w 

angielskim, nie unikamy jej  i nie uciekamy od niej dla piękna języka czy innych racji, a 

pozostajemy przy wierności

• w trzeciej osobie: „wasza Matka pragnie”, „wzywa was” – dlaczego Matka boża miałaby tak 

mówić, a nie w pierwszej osobie? – pozostawiamy to jednak, bo taki jest styl orędzi Ivana; 

choć pewne wyjątki pokazują, że 5.09.1988 angielskie „your Mother” jest we włoskim 

zachowane jako „come vostra madre” możliwość, że było zamiennie oddawane, a w 

orędziach chorwacki jest zwykle w pierwszej osobie (Ja sam vaša majka, kao vaša 

Majka, Ja, vaša Majka, ...), to trzeba przyznać, że w orędziach chorwackich zdarzają się 
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też trzecioosobowe użycia, a przede wszystkim nowsze oryginały chorwackie orędzi Ivana 

pokazują, że Matka Boża tak właśnie trzecio-osobowo mówi 

• „io aiuterò/à voi”, „will help” →  zwykle lepiej „będzie pomagać”, niż „pomogę”

• „... in practica”, „praticare messaggi” → „wprowadzać w praktykę”

• „continuare”, „continue” → nastaviti → „nadal”, „dalej”, „wytrwać”, „kontynuować” 

raczej unikano, bo to kalka...

• „stasera”, „tonight” → večeras → „dzisiejszego wieczoru”, nie „dzisiejszej nocy”, nawet 

jak Ivan mówi po zachodzie słońca, o 23, to przecież spotkanie modlitewne zaczęło się 

wcześniej, nie „dzisiaj wieczorem” i podobne

• → „zrobić”, często lepiej „uczynić”

• „with (the) heart”, „con cuore” →  zwykle „sercem”, nie „z sercem”

• „modlić się dużo” „modlić się wiele”

• [Jezus]

pójść z Jezusem, „set out with Him”, „andate con lui” (27.08.2010)

(„pójść za Jezusem” (opiso mou elthein, post me venire) „za mno”, „biti mojim 

sljedbenikom”, „venire dietro a me”, „come after me”, w orędziach chr. inaczej...

„naśladować Jezusa” (akolouthein moi, sequatur me), „ide za mna”, w orędziach chr. 

inaczej...)

• [Maryja] „naśladować” 

„mi seguire”, „follow me” → „naśladujcie mnie” 

• accomplish, fulfilment, realize plans...

• offrire →  „oddawać”, „ofiarować”

se offrire → „oddać się”, „ofiarować się”

• silny, mocny

• „multiplay” [prayers], „moltiplicare”, „aumentare” [le preghiere], też fr. jest → 

„wzmocnić”, „wzmóc” [modlitwy], nie „nasilić”, „zwiększyć”, „zintensyfikować”, 

„nasilić”

• [przeprowadzić rekonstrukcje, a jeśli już to porządną z orędziami chorwackimi, wydaje się, 

że jest w porządku w miarę]
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sotona:

„destroy” → „zniszczyć nas”, nie „unicestwić nas” co z tym unicestwić, jest w 

chorwackich...?

„disturb(are)” [planom] → „przeszkodzić”

at work, l'azione → „działa”

cerca di distruggere → „dąży do tego, aby zniszczyć”

„sviarvi” → „odwieść was od drogi dobra”

• „means of prayer”, „mezzo di preghiera” → po prostu „przez modlitwę”

• „sacerdoti”, „priests” → „kapłani”, chyba lepiej niż „duchowni”, „księża”

• „świetlisty krzyż”, chyba lepiej niż „oświecony”, „jaśniejący”

• „zmęczyć” a „znużyć”

• „niosąc wam pokój” czy „przynosząc wam pokój”

Francuski

◦ 27 lipca 1981 

◦ 29 lipca 1981

◦ 10.01.1983

◦ styczeń-luty 1985

Do całości:

• Kościół Katolicki

• zmniejszono ilość  „by” szczególnie po wzywam was, pragnę itd.

• „By” nowe zdanie, jak w zwykłej prostej odpowiedzi, a „Niech” raczej unikać (zależy od 

kontekstu)

• Matka Boża na Ty u widzących, tak jak wszyscy się modą zwykle na ty i jest to obecne w 

modlitwach

• „nadprzyrodzony”, nie „nadnaturalny”

• „Boga” a „Boże” różnie...
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ale „Idźcie w pokoju Bożym”, nie „pokoju Boga”

Wielokrotne:

• en train oddane w teraźniejszym z „właśnie” 2.08.1981, 15.11.1981 

• „continuer” → „trwać”, „dalej”, „nadal”

• „przyzwyczajenie” a „zwyczaj” nie to samo

• wytrwajcie czy bądźcie wytrwali

trwajcie czy wytrwajcie... na czy w, bądźcie wytrwali...

trwają, wytrwają...

Que le peuple croie et persévère dans la foi. Żeby lud wierzył i trwał (wzrastał) w wierze. 

• spełnić czy wypełnić obietnice...

• cierpieć a znosić cierpienia... a wycierpieć...

• „mocna wiara”, „wierzyć mocno”, bo w coś, szczególny charyzmat wiary, a nie „głęboko” 

w Boga, bo to zawsze trzeba mieć

• czynić pokutę, pokutować

• czekać a oczekiwać...

• cieszyć...

• ofiarować się czy ofiarować siebie

• żałować za grzechy repetrie...

• „bać się” mocniej, konkretniej, „lękać” mniej intensywne, bardziej w ogólności 

craignez aves 

avez peur

• konieczne a potrzebne

• niebiosa czy niebo

• nerwica

• protetrice → opiekunka, obrończyni, ochraniająca...

• jako słowa Matki Bożej i widzących zawsze „orędzie”, w komentarzach i tekstach czasem w 

znaczeniu całości jako „przesłanie”

• „komunikować” jako arch. → przyjmować komunię czy podobnie

• „góra Križevac”, albo „Križevac” odmieniane (np. „Križevcu”), wzgórze po prostu w 

pierwszych miesiącach objawienia, „Wzgórze Objawień”, raz „Góra „ (Brdo) w orędziu 

samym; „góra Tabor”; „wzgórzu” w orędziu (wiadomo o które chodzi), we wstępie „Góra 
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Krzyża”

• 13.03.1985, 18.03.1985 coroczne faute  Ivana grzech...

Poszczególne orędzia

Pierwsze dni

• 25.06.1981 → „jesteśmy szaleni”, może „straciliśmy głowę”?

1981

• 27.07.1981 → „objawię się wam jeszcze”, wydaje się bardziej odpowiadać oryginałowi i 

podkreślać kolejne objawienie, niż ich ciągłość (czyli nie: „będę się wam objawiać jeszcze”)

„je vous envoie mon Fils” →  pružam svoga Sina (2.05.2009) → „daję wam mojego Syna”

• 29.07 → „pocałować”, nie „uściskać”, „objąć”, chyba to ma większy sens, choć WFH 

embrace

• 7.08.1981 → „By czyniono pokutę za grzeszników”

• 14.09.1981 nie rozumiem: ! Elle l'avertit aussi qu'elle a fait des reproches à Mirjana et 

Ivanka sur un comportement non précisé. Powiadamia ją także, że uczyniła zarzuty Mirjanie 

i Ivance z powodu bliżej nie określonego zachowania.

• 12.10.1981 → „Królestwo Boże”, nie „Boga”; → „oprze się”

• 21.10.1981 → „bardzo was pozdrawia”, nie: ”ciepło”, choć tak cieplej po polsku

• 2.11.1981 → „których Bóg miłuje”, lepsze chyba niż „kocha” 

„malgré tout” (dwa razy) → „mimo wszystko”; nie: „niemniej”, „jednak”

• 8.11.1981 → „zmaga się” lepsze, ale „walczy” też pasowałoby

• 15.11.1981 „est en train de recevoir” → „właśnie otrzymuje”, nie „ma otrzymać”

„faveurs” →  jak „łaski” oddane, ale może też „oparcie, pomoc, błogosławieństwo, opiekę”

• 12.12 „entretenir” → „być ze sobą”, może też „rozmawiać”

• 18.12.1981 „allez” →  nie tłumaczone

• 21.12.1981 „” → svakojakie? → „osoby wszelkiego rodzaju”; nie „wszelkie”

• 31.12 La foi est un élément vital → „wiara jest czynnikiem ożywiającym”, nie: 

„niezbędnym składnikiem”

1982
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• 19.02 „słuchajcie na Mszy”

• 21.02 „je vous rends attentifs” → „uwrażliwiam was”, nie „czynię was uważnymi”

• 2.03 „słuchajcie Mszy”

• 5.03 → „wezwę”, nie „poproszę”

• 8.03.1982 de noumbress miseres → „licznych kłopotów”, nie „wielkiej nędzy”

• 21.04.1982 czy każdy, czy wszyscy, bo żeby nie do samych widzących...ceux tych a takich...

• 23.06.1982 → „ostygnie”, nie „ochłonie”, „zobojętnieje”

„l'Eglise a l'Ouest” →  „Kościół na Zachodzie”, nie „Kościół Zachodni”

• 25.07.1982 →  „zaznać lepszego losu”

• przed.26.12.1982 → „odrzuca go”, nie „wyrzeka się”, „odtrąca”

→ „wystawić go”, nie „Kościół”, bo nie ma w oryginale

→ „diabła”, choć w oryginale jest „demona”

→ „wywołuje obsesje, zabójstwa”

1983

• 6.08.1983 ne allez pas...

• 12.09 il ne tient

• 26.12.1983 – zamienione na bezpośrednie słowa Matki Bożej...  podejmie/podejmuje/ tą/ją

• 1983 → „ostygnie”, por. 23.06.1982

1984

• pocz.1984 → „pokój objawień”

• 24.04  „chez vous” → do domów

• 26.06.1984 -. „stan ducha przepojony modlitwą”, nie dosłownie „skąpany modlitwą”, choć 

też ładnie brzmi

• 8.10.1984 „faute” → grzechu

• 1984 → „skoro są to czyny ludzkie”, lepiej niż dzieła

• 1984-1985 opis zmieniony do tej zakonnicy

„si pressee” → tak jak do tej pory „spieszno mi”, tylko kilkakrotnie mówi Matka Boża, a nie 

że w ogóle do tej pory

„délibérément” →  „umyślnie”, nie „rozmyślnie”, „dobrowolnie”

„prononce le jugement” → „wydaje osąd”
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1985

• 14.01 ostatnie trzy zdania do przejrzenia

• 5.08  „sensibiles” →  „odczuwając”, nie „wrażliwi”...

• 15.08 „repentir” → „żałować za grzechy”

• 10.09 naprawić go? Pokus szatana?

pokora powinna być dumna

• 21.10.1985 „repentance” → „pokuta” (kontekst)

„messenger” → „głosili moje orędzia” (rekonstrukcja)

• 1985 „célébrer l'Eucharistie” → „przeżywać Mszę Świętą”, nie „sprawować Eucharystię”, 

jest to najprawdopodobniej przeinaczenie stylu Matki Bożej która nigdy tak nie mówi, 

dokonane w trakcie przekazywania informacji ze źródła do źródła (zawsze używa Msza 

Święta, a nie Eucharystia, i nigdy nie mówi o celebracji, ale o życiu bądź przeżywaniu czy 

przychodzeniu - wielokrotnie)

1986

• 6.06 „dla mnie”, „dla Jezusa”

• 1986 przemyśleć...

Angielski

Wyrażenia częste, szczególnie charakterystyczne dla Matki Bożej:

• „I ask you” → molim vas → „proszę was”

     ale też → pozivam vas → „wzywam was”

• „I call you” → pozivam vas → „wzywam was”

• „I invite you” → pozivam vam → „wzywam was”, nie: „zapraszam was”

        ale też → vas potičem  → „zachęcam was”

• „I encourage you” →  vas potičem  → „zachęcam was”

„encourage” [others] → potičite → „zachęcajcie” [innych]
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• „I woluld like” → želim →  „pragnę”, „chcę” (nie „chciałabym”)

Matka Boża w orędziach nie stosuje formy „chciałabym” (Htjela bih).

• „I wish” → želim → „pragnę”, ale możliwe też „chcę” 

• „because of that” → zato → „dlatego”

• „this is why” → zato → „dlatego”, nie „to dlatego”

Różne wyrazy czy zwroty:

• „period” → vrijeme → „czas” [Wielkiego Postu], nie „okres”

• „in such large number” „...numbers”→ u ovolikom broju →  „w tak wielkiej liczbie”

• special blessing → posebni blagoslov → „specjalne błogosławieństwo”

• pozostawiono „w mojej intencji” raz (18.06.1999), zgodnie z oryginałem, nie zamieniano 

„w moich intencjach”, choć na pierwsze podejście może być rozumiane dziwnie, nie chodzi 

jednak wyraźnie o modlitwę za Matkę Bożą, ale za intencję, którą ona ma; w chorwackich 

występuje dwukrotnie i też jest zostawione

• „hardship” → „trud”

• [do przeanalizowania, ale są ważniejsze sprawy...]

„go home” → „pójść do domu”

„come home”, „go back in”, „return” → „wrócić do domu”

• → „Modlitwa Pańska” [wielokrotnie], zostawiono (nie przeprawiano „Ojcze nasz”), choć 

nie ma tej formy w orędziach chorwackich, być może naleciałość językowa Ivana ze 

Stanów, albo tłumaczenie złe

• „collaborate”, „cooperation” → „współpraca”, „współpracować”, nie: „współdziałanie” 

w chor. „współpracować” jest dwukrotnie, a poza tym to ma większy sens, także w 

kontekście

• „workers of peace” (27.06.1988) → „tymi, którzy niosą pokój”

• „go deeper into messages” (27.02.1989) → „zgłębiać orędzia”

• „extend, spread” + „peace, love” → „szerzyć”
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• „my announcers” → „moimi apostołami”

• „offer”, „make sacrifices” → „podejmujcie wyrzeczenia”, niekoniecznie, bo jest w 

chorwackich orędziach „składali ofiary”

złożyć w ofierze → „ofiarować”, „wyrzekać się”

• perserve →  „nie ustawajcie”

• „projects”, „progetti” → „plany”, ale przecież w chr. jest też o projektach

Włoski

Wyrażenia częste, szczególnie charakterystyczne dla Matki Bożej:

• vi chiedo → molim vas → „proszę was”

    ale też → pozivam vas → „wzywam was”

• „vi raccomando” → pozivam vas → „wzywam was”

• „vi invito”, „invito voi” → pozivam vas → „wzywam was”

                     ale też →   vas potičem  → „zachęcam was”

„invitiate” [altri] → potičite → „zachęcajcie” [innych]

• „desidero” → želim → „pragnę”, „chcę”

• „quindi”, „pertanto” → zato → „dlatego”

Inne:

• „vi accompagno con la mia preghiera” → „wspomagam was swoja modlitwą”

Inne języki: niemiecki, hiszpański
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WYRAŻEŃIA ZAWIERAJĄCE SŁOWO „PORUKA” („ORĘDZIE”)

Wyrażenia z wersji chorwackich

czwartkowe, z dwudziestego piątego, inne

Jako całość (przesłanie) i jako pojedyncze

poruka (jako całość wezwania Matki Bożej ) →  „orędzie”, nie: „przesłanie”, choć to drugie 

ładniej oddaje oryginał, ale dla jasności, spójności wewnętrznej zdaje się lepiej zostawić pierwsze

poruka, poruke (jako pojedyncze orędzia oraz całość) – „orędzie”, „orędzia”; ładnie byłoby też 

„przesłanie”, ale lepiej pozostać przy tradycji dotychczasowej jako „orędzie”

Różne „techniczne”:

• ovom porukom → „tym orędziem” (25.01.2003)

• poruke četvrtkom  → „czwartkowe orędzia” (30.04.1984)

• poruka korezmenih dana jest da → „orędzie na wielkopostne dni jest, byście...” 

(20.02.1986)

• Mirjana: Ja to ne bih nazvala porukom (2.04.2005)

• Poruka za Božic preko Jelene Vasilj → „Orędzie na Boże Narodzenie, przekazane Jelenie 

Vasilj” (21.12.1984, przeniesione do Jeleny)

• Gospina poruka preko Vicke →  własny opis (10.05.1984)

• Poruka je upućena preko Ivanke →  własny opis (5.04.1985)

• biti poruke (župi) →  „orędzie jest (dla parafii)” (komentarz: 28.06.1984, 19.09.1985)

Epitety:

• moje poruke → „moje orędzia” (wielokrotnie)

• sve poruke → „wszystkie orędzia” (kilkukrotnie)
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• posebna poruka →  „specjalne orędzie”, nie: „szczególne orędzie”

(1.03.1984, 30.04.1984; 

komentarz: 14.06.1984, 28.06.1984, 19.09.1985)

• glavne poruke →  „główne orędzia” (22.11.1984)

• najvažnija poruka → „najważniejsze orędzie” (25.02.1996)

• Nek vam budu dragocjene jer dolaze iz neba → „Niech będą dla was drogocenne, 

ponieważ pochodzą z nieba” (25.06.2002)

• poruke mira → „orędzia pokoju” (25.10.1990), poruka mira → „orędzie pokoju” 

(25.05.1991)

• poruke evanđelja → „orędzia Ewangelii” (25.12.1996)

• da shvatite veličinu ove poruke koju vam dajem → „byście pojęli wielkość tego orędzia, 

które wam daję” (25.10.1988)

Bóg:

• poruka koje preko mene Bog šalje → „orędzia, które przeze mnie Bóg przesyła” 

(8.11.1984)

• poruka koju mi je Gospodin dao da je vama dam →  „orędzie, które Pan mi dał, bym 

dała wam je” (23.10.1986)

• Bog vas želi spasiti i šalje vam poruke preko ljudi, prirode i mnogih stvari  → „Bóg 

pragnie was zbawić i zsyła wam orędzia przez ludzi, przyrodę i liczne rzeczy” (25.03.1989)

Matka Boża:

• imati poruke (za župu) → „mieć orędzie (dla parafii)” (30.04.1984)

• ću reći poruku (za vas) →  „powiem orędzie (dla was)” (1.03.1984)

            widzący 2.05.2009, 2.01.2010

• govoriti poruke (za župu) →  „mówić orędzia (dla parafii)” (komentarz: 10.05.1984)

• upućivati poruke (za, komu)→ „kierować orędzia (do)”; 

...vam poruke za... → … do was orędzie dla... 
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6.12.1984, 10.01.1985 (x2), 14.02.1985, 21.02.1985, 21.03.1985, 4.04.1985, 28.06.1985, 

20.09.1985, 26.09.1985, 6.02.1986, 20.11.1986, 1.01.1987 (x2), 8.01.1987 (x2), 

25.03.1989, 25.06.1989, 24.04.1990 25.11.1991 

parafraza słów Matki Bożej: 31.05.1984; 

komentarz: 26.04.1984, 31.05.1984 (x2), 14.06.1984, 25.06.1985

• davati poruke → „dawać orędzia”

(15.11.1984, 6.12.1984, 4.04.1985, 5.06.1986, 17.07.1986,  23.10.1986, 30.10.1986 (x3), 

25.10.1988 (x2), 25.11.1989, 25.08.1990 (x2), 25.03.1994, 25.04.1994, 25.06.1994, 

25.02.1995 (x2), 25.02.1996 (x3), 25.06.2002, 25.05.2006

• dati poruke → „dać orędzie”, pytanie Mariji: 30.04.1984; dala poruke jest wielokrotnie w 

komentarzach corocznych

• ponavljati poruke → „ponawiać orędzie” (25.12.1996)

• pozivam ovim porukama → „wzywam tymi orędziami” (25.11.1989)

Czytać, rozumieć, mówić:

• čitati poruke → „czytać orędzia” (25.12.1989)

• slušati poruke → „słuchać orędzi” (10.01.1985, 14.02.1985, 21.03.1985, 25.07.1985 (x2), 

24.10.1985, 26.12.1985, 8.01.1987, 25.06.2008, 18.03.2003)

• biti svjesni poruka → „być świadomym orędzi” (8.11.1984, 15.11.1984)

• osjetiti se pogođeni poruku → „być wstrząśniętym orędziem” (komentarz: 10.05.1984)

• čuti poruku → „usłuchać orędzia” (25.05.1991)

• shvatiti poruke → „rozumieć orędzia” (25.05.1991, 25.08.1993, 25.08.2002, 25.12.1982)

widzący 18.03.1995

shvatiti veličinu ove poruke → „pojąć wielkość tego orędzia” (25.10.1988)

• upitati za poruku → „pytać o orędzie” (30.04.1984)

• pričajući o porukama → „mówić o orędziach” (25.05.1991)

• izreći poruku → „ogłosić orędzie” (31.05.1984)

Przyjęcie orędzi:

• budite otvoreni mojim porukama → „bądźcie otwarci na moje orędzia” (25.07.2004)
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• otvoriti se (srce) porukama → „serca otworzyły się na orędzia” (25.05.1994, 25.04.2010)

otvoriti srca porukama → „otworzyć serca na orędzia” (25.02.2004)

• prihvatiti poruke → „przyjąć orędzia”

(30.04.1984, 6.12.1984, 14.02.1985, 21.03.1985, 20.11.1986, 

25.12.1989, 25.04.1990, 25.11.1992, 25.01.1993, 25.08.1993, 25.09.1993, 25.06.2002, 

25.06.2006, 25.10.2007, 18.03.1996)

parafraza słów Matki Bożej (14.08.1984)

• prihvaćati → „przyjmować” 25.10.1998, 

• primiti poruke → „przyjąć orędzia” (6.02.1986)

• uzeti poruke →  „przyjęli orędzia”, nie „wzięli” ze względu kolejnego wyrazu, brzmi 

prawie pretensjonalnie, 30.10.1986, 25.08.1990 (x2), 25.03.1992

• biti poslušni porukama → „być posłusznym orędziom” (25.04.1994)

• staviti poruke u praksu → „wprowadzić orędzia w praktykę” (25.05.2006)

• odziv na poruke → „odpowiedź na orędzia” (8.01.1987)

Życie orędziami:

• održavati poruke → „trzymać się orędzi” (9.10.1986), nie: „przestrzegać”, „zachowywać”

• pratiti poruke → „podążać za orędziami” (20.11.1986)

• slijediti poruke → „podążać za orędziami” (25.02.2007)

• ostvariti poruke → „realizować orędzia”, nie „wypełniać orędzia”, „urzeczywistniać 

orędzia”

(10.10.1985, 5.06.1986, se ostvari „się zrealizuje” 23.10.1986, 30.10.1986, 

25.03.1989, 25.06.1989, 

ostvariti u životu → „realizowali w życiu” 25.05.1991)

da se odlučite želite li ostvariti poruke → „byście się zdecydowali czy chcecie 

realizować” (5.06.1986)

• vršiti poruke → „wypełniać orędzia” 30.10.1986 (x2), 20.11.1986, 1.01.1987 (x2), 

25.03.1987)

• živjeti prema porukama → „żyć według orędzi” (16.08.1984, 22.11.1984, 20.09.1985 

(x3))

• živjeti po porukama → „żyć orędziami” (14.02.1985 (x2), 15.08.1985, 8.01.1987, 
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25.03.1992)

• živjeti poruke → „żyć orędziami”

(25.05.1991, 25.03.1992, 25.11.1992, 25.01.1993, 25.10.1993 (x2), 25.05.1994, 25.06.1994 

odlučite, 25.02.1995, 25.06.1995 došli, 25.02.1996 (x2), 25.12.1996, 25.06.1998, 

25.09.1998 počnite, 25.06.1999, 25.11.2001, 25.06.2002, 25.12.2002, 25.06.2003, 

25.04.2004, 25.05.2005, 25.08.2005, 25.05.2006, 25.01.2009, 25.06.2010, 25.06.2011)

trebate živjeti  (25.08.1990) → „powinniście żyć”

pokušao ih živjeti (25.08.1990) → „próbuję żyć nimi” 

ne zaboravite živjeti poruke (25.10.1990) → „nie zapomnijcie żyć”

svjedočiti da živite poruke → „dajecie świadectwo, że żyjecie orędziami” (25.04.1999)

• proživljavati poruke → „żyć orędziami” (nie: „przeżywać orędzia”, które brzmi jakby 

Matka Boża chciała wywołać silne emocje, w tym wyrażeniu wątpliwy) 21.03.1985, 

20.09.1985, 24.10.1985, 27.02.1986, 5.06.1986, 17.07.1986, 25.03.1992 (x2), 25.06.1993

budite zauzeti u proživljavanju poruka → „byli zaangażowani w życie orędziami 

(5.06.1986)

• oživotvoriti poruke → „żyć orędziami” (25.08.1987 odluči, 25.10.1988, 25.12.1989, 

25.04.1990)

• pretočili poruke u život →  „wprowadzić orędzia w życie” (25.06.2006)

• pretvorite ih u život →  „przemieniajcie je w życie” (25.12.1989, 25.03.1993)

• pretvorite u životnu stvarnost → „przemieniali w rzeczywistość życia” (25.03.1992)

• provodite u život → „wprowadzili w życie” (25.08.1990)

• staviti poruke u  život, u djelo → „wprowadzajcie orędzia w życie, w dzieło” (25.06.1993, 

25.08.2002)

Różne związane z  życiem orędziami:

• nositi poruke u sercu → „nosić orędzia w sercu” (20.09.1985)

• ukorjenjivati poruke u serca→ „zakorzeniać orędzia w sercu” (22.11.1984)

• obnovite poruke → „odnowić orędzia” (26.09.1985, 25.06.2003)

• ostavili poruke → „zostawić orędzia” (25.03.1992)

• se obnovite živeći moje poruke → „siebie odnowić żyjąc orędziami” (25.10.1997)
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• preko mojih poruka doživjeli obraćenje → „przez moje orędzia przeżyliście nawrócenie” 

(25.07.1994)

• ja vam s porukom dajem blagoslov → „z orędziem daję wam błogosławieństwo” 

(25.12.1993)

• biti odgovorni za poruke → „być odpowiedzialnym za orędzia” (8.05.1986)

Dawać świadectwo i przekazywać orędzia:

• svjedočiti poruke → „dawać świadectwo o orędziach” (25.10.1993, 25.06.1999)

• prenositi poruke → „przekazywać orędzia”  (9.06.1984, 16.08.1984, 5.06.1986)

parafraza słów Matki Bożej  (14.08.1984)

• širiti poruke srcem → „szerzyć orędzia sercem” (10.01.1985)

• nosite poruke u svijet → „nieść orędzia w świat” (25.03.1994)

• buditi nositelj poruke → „być tym, który niesie orędzia” (25.02.1996, 25.05.2002)

• da postanete misionari mojih poruka  → „byście stali  się misjonarzami moich orędzi” 

(25.02.1995), 

prenosite poruke u čitav svijet → „przekazywać orędzia całemu światu” (25.02.1995)

Różne inne o orędziach:

• 9.06.1984 – o przekazywaniu orędzi takimi, jakimi są

• tražite znakove i poruke → „żądacie znaków i orędzi” (25.09.1998)

• žaliti za ovim porukama → „odczuwać żal za orędziami” (25.08.1997)

• porukama želim napraviti prelijep mozaik u vašim srcima → „przez te orędzia chcę 

uczynić przepiękną mozaikę w waszych sercach” (25.11.1989), 

• preko Svetog pisma otkrili poruku za vas preko mojih dolazaka → „przez Pismo Święte 

odkryli orędzie dla was przez moje przyjście” (25.06.1991)

• ja vam s porukom dajem blagoslov → „z orędziem daję wam błogosławieństwo” 

(25.12.1993)

• ste osjetili miris svetosti, preko ovih poruka → „odczuliście wonność świętości przez 

orędzia” (25.03.1994)
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Pozostałe orędzia poza chorwackimi

Sprawdzić wszędzie pozostałe też jako „przesłanie”

ang. message

fr message

wł. messaggio 

jak występują?

Motywy z tym związane

Słowa Matki Bożej 

rječ

• stavite u život riječ → „wprowadzić w życie słowo” (25.06.2002)

• ne shvaćate moje riječi srcem → „nie przyjmujecie moich słów sercem” (22.05.1986)

govoriti

reći

Wyrażenia o tym, że Matka Boża mówi pewne rzeczy, o jej słowach....

Przyjęcie samej Matki Bożej
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