
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ 
Z MEDZIUGORJA

„Z woli Bożej jestem tutaj z wami (...). Pragnę, byście otworzyli mi 
swoje serca i byście przyjęli mnie jako Matkę” (2.05.2008).

Od czerwca 1981 roku do dnia dzisiejszego sześciu widzącym nieprzer
wanie ukazuje się Matka Boża. Choć objawienia zaczęły się w Medziugorju, 
małej wiosce w Bośni i Hercegowinie, to obecnie przesłanie Królowej Po
koju dociera w najodleglejsze zakątki ziemi. Matka Boża, jak sama mówi, 
przychodzi wezwać świat do nawrócenia po raz ostatni; wskazuje na po
trzebę nieustannej modlitwy i głębokiej wiary. Przekazuje widzącym orę
dzia, które pomagają wzrastać na drodze życia duchowego, prowadząc ku 
Jezusowi.

Przesłanie Matki Bożej jest powtórzeniem ewangelicznego wezwania do 
nawrócenia, jest także przywołaniem Tradycji Kościoła. Owocność obja
wień potwierdzona zostaje przez niezliczone świadectwa otrzymanych łask.

Władze Kościoła katolickiego cały czas uważnie przyglądają się objawie
niom medziugorskim; pozwalają na pielgrzymki do Medziugorja oraz na 
szerzenie przesłania Matka Bożej. Na ostateczny osąd Kościoła na temat 
objawień trzeba jednak jeszcze poczekać.

BÓG

„Jest tylko jeden Bóg i  jedna wiara” (29.06.1981). „Zdecydujcie się 
poważnie na Boga” (25.05.1989).

WIARA

„Najważniejsze jest wierzyć” (1983 lub wcześniej). „Zachowujcie 
mocną wiarę” (23.11.1981).

POKÓJ

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

NAWRÓCENIE

„Wzywam was, byście od podstaw zaczęli zmieniać swoje życie i zde-
cydowali się na nawrócenie. Nie słowami, ale życiem” (15.10.1992).

MODLITWA

„Otwórzcie się i zacznijcie się modlić” (20.03.1986). „Wzywam was 
do modlitwy sercem, a nie z nawyku” (2.05.1985).

POKUTA

„Pragnę wezwać was do wytrwałej modlitwy i pokuty” (26.07.1984), 
„lud musi się nawrócić i pokutować!” (21.07.1981).

MSZA ŚWIĘTA

„Często chodźcie na Mszę Świętą i  przystępujcie do Komunii” 
(23.06.1982). 

POST

„Szczególnie zachowujcie post” (26.09.1985). „Najlepszy post jest 
o chlebie i wodzie” (21.07.1982).

SPOWIEDŹ

„Wzywam was do całkowitego wyznania i spowiedzi z grzechów, do 
oczyszczenia” (2.07.2011).

PISMO ŚWIĘTE

„Umieśćcie, małe dzieci, Pismo Święte na widocznym miejscu w swo-
jej rodzinie, czytajcie je i żyjcie nim” (25.08.1996).

RÓŻANIEC

„Weźcie różaniec i módlcie się” (2.02.1990). „Proszę rodziny (…), by 
modliły się na różańcu” (27.09.1984).

Orędzia z Medziugorja, http://medziugorje.oredzia.net,
redakcja@medziugorje.oredzia.net, tel. (+48) 505121656


