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„Czytajcie każdego dnia orędzia, które 
wam dałam, i przemieniajcie je w życie”.

(25 grudnia 1989)
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Objawienia Matki Bożej w Medziugorju

Medziugorje jest małą miejscowością położoną na po-
łudniu Europy, w Bośni i Hercegowinie. Od roku 1981 
do dnia dzisiejszego Najświętsza Maryja Panna uka-
zuje się tutaj kilku osobom, określanym jako widzący.

Matka Boża przyszła z pilnym przesłaniem poko-
ju. Prosi widzących, by mówili o nim i przekazywali 
wszystkim orędzia, które im daje. 

Choć orędzia odnosiły się początkowo w szczegól-
ny sposób do parafii w Medziugorju i do pielgrzymów, 
to Matka Boża poprzez swoje objawienia, jak wyraźnie 
zaznacza, kieruje swoje słowa do całego świata. Przy-
szła wezwać do modlitwy i nawrócenia całą ludzkość. 
W orędziach wszyscy jesteśmy przez Nią zaproszeni 
do podążenia drogą zbawienia – do powrotu do Boga 
lub pogłębienia naszej wiary.

Najświętsza Maryja Panna przedstawiła się jako 
Królowa Pokoju – to właśnie pokój jest Jej głównym 
przesłaniem. Pokój musi jednak najpierw zagościć 
w serach ludzi, dopiero potem będzie mógł zapanować 
na świecie. Matka Boża pragnie nam w tym dopomóc 
i poprowadzić nas drogą pokoju. Już w pierwszych 
dniach powiedziała: „Pokój, pokój, pokój – i tylko po-
kój! Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem 
a Bogiem, a także pomiędzy ludźmi”.

Objawienia w Medziugroju są zupełnie wyjątko-
we. Zgodnie ze słowami Matki Bożej są to Jej ostatnie 
objawienia na tej ziemi, a więc stanowią wypełnienie 



wszystkich objawień maryjnych. Widzącym zostały 
przekazane tajemnice, które dotyczą bliskich, donio-
słych dla Kościoła i świata wydarzeń. Zapowiadają one 
nadejście nowej epoki w dziejach ludzkości – poprzez 
triumf Niepokalanego Serca Maryi.

Orędzia Królowej Pokoju w ciągu czterdziestu lat 
objawień zdążyły rozejść się na cały świat, do wszyst-
kich krajów i narodów. Matka Boża pragnie dotrzeć ze 
swoim naglącym przesłaniem do każdego z nas. Ob-
jawienia trwają po dziś dzień, a Medziugorje cały czas 
odwiedzają niezliczeni pielgrzymi. 

Matka Boża pragnie poprzez objawienia przepro-
wadzić swój plan – plan pokoju i zbawienia – i w tym 
celu prosi nas tylko o jedno – abyśmy czytali Jej orę-
dzia i żyli nimi.
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Przesłanie Królowej Pokoju i Jej orędzia

Matka Boża prowadzi nas do Swojego Syna, Jezusa. 
W swoich orędziach wzywa każdego przede wszyst-
kim do modlitwy i nawrócenia. Mówi o odnowieniu 
wiary. Prosi o podjęcie postu i pokuty. Najświętsza 
Maryja Panna chciałaby, aby cały świat znalazł drogę 
do Boga w Jezusie i przez to się pojednał.

Królowa Pokoju wzywa do regularnego uczestni-
czenia we Mszy świętej, do częstej spowiedzi, do odno-
wienia praktyki postu o chlebie i wodzie, do czytania 
Pisma Świętego oraz codziennego odmawiania Różań-
ca. Maryja twierdzi, iż obudzenie wiary na nowo jest 
rzeczą konieczną. Powiedziała: „Jest tylko jeden Bóg 
i jedna wiara” (29 czerwca 1981).

Przesłanie Matki Bożej zawarte jest w przekazywa-
nych przez nią orędziach. Dlatego też bardzo ważne 
jest, by potraktować je na poważnie. Orędzia to są te 
wszystkie słowa, które Ona do nas kieruje – tak licz-
ne i bogate w treść, a zarazem tak proste i piękne. Jest 
z nimi związana szczególna moc łaski Bożej, potęga 
Miłości i siła zrozumienia Słowa Bożego. 





13wybrane strony

O zbiorku orędzi

Niniejsza książka zawiera orędzia Najświętszej Maryi 
Panny przekazane w Medziugorju.

Wszyscy, którzy ich jeszcze nie znają, będą mogli 
dzięki niej dobrze się z nimi zapoznać.

Książka przeznaczona jest jednak także dla tych, 
którzy podjęli decyzję przyjęcia orędzi Matki Bożej 
i chcą w swoim życiu odpowiedzieć na Jej matczyną 
zachętę do ich czytania i wypełniania.

Niniejszy zbiorek orędzi pomoże w nieustannym 
powracaniu do orędzi Królowej Pokoju – tak, jak to 
jest tylko dla nas możliwe. Być może zachęci nas nawet 
do ich choć krótkiej, ale codziennej lektury – bo także 
o to prosi nas sama Matka Boża – abyśmy jak najpeł-
niej zrealizowali Jej orędzia w swoim życiu.

W książce zaprezentowane są wszystkie orędzia 
czwartkowe – początkowo dane dla parafii w Medziu-
gorju i pielgrzymów, zasadniczo jednak przeznaczone 
są one dla każdego z nas. Publikacja zawiera także orę-
dzia dla świata dawane każdego dwudziestego piątego 
dnia miesiąca. Wszystkie te orędzia – zarówno czwart-
kowe, jak i z dwudziestego piątego dnia miesiąca – za-
wierają istotę przesłania Matki Bożej. 

W książce zamieszczono ponadto bardzo ważne, 
szczególne orędzia przekazywane Mirjanie drugiego 
dnia miesiąca. Dotyczą one przyjęcia miłości Boga 
i także są skierowane do nas wszystkich. W szczególny 
sposób dotyczą jednak też apostołów Matki Bożej.
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Wszystkie te orędzia przedstawiają w pełni wezwa-
nie Matki Bożej do podjęcia nawrócenia i modlitwy. 
To w nich zawarte jest przesłanie Królowej Pokoju.

Orędzia powinniśmy poznawać i czytać stopniowo, 
dając sobie czas do namysłu, i wprowadzać je w życie 
krok po kroku. Nie zachęcamy do szybkiego, jedno-
razowego przeczytania książki od deski do deski – co 
też byłoby nużące – a potem odłożenia jej na półkę. 
Orędzia powinny stanowić stały pokarm dla naszego 
życia duchowego i być zachętą w podjęciu kilku kro-
ków naprzód w naszej wierze.

Orędzia warto czytać nawet codziennie, jeśli nam 
się to uda, tak jak zachęca nas do tego Matka Boża: 
„Czytajcie każdego dnia orędzia, które wam dałam, 
i przemieniajcie je w życie” (25 grudnia 1989). Warto 
podejść do nich uważnie i z namysłem – z szacunkiem 
i w modlitwie. One są źródłem łaski Bożej. Pozwólmy 
Duchowi Świętemu przemówić do nas przez nie.

Orędzia Matki Bożej mogą stanowić na przykład 
wprowadzenie do tajemnic Różańca. Możemy pochy-
lić się nad nimi przez chwilę w ramach dłuższej mo-
dlitwy albo uczynić je przedmiotem choćby krótkiej, 
osobnej medytacji w domu lub podczas adoracji Naj-
świętszego Sakramentu.

Jeśli przyjmiemy orędzia, warto o nich zawsze pa-
miętać i często do nich wracać. Nie odrzucajmy tej ła-
ski Bożej. Matka Boża przestrzega nas: „Teraz, drogie 
dzieci, nie pojmujecie tej łaski, ale szybko nadejdzie 
czas, kiedy będziecie tęsknić za tymi orędziami. Dla-
tego, małe dzieci, żyjcie wszystkimi słowami, które 
dawałam wam w tym czasie łaski” (25 sierpnia 1997).



Orędzia czwartkowe

„Proszę was (…), byście żyli według moich orę-
dzi i przekazywali je innym, kogokolwiek spo-
tkacie” (16 sierpnia 1984).
„Pragnę dzień po dniu przyoblekać was w świę-
tość, dobroć, posłuszeństwo i miłość Bożą, 
byście dzień po dniu byli piękniejsi i bardziej 
przygotowani dla swojego Pana. Drogie dzieci, 
słuchajcie moich orędzi i żyjcie nimi. Pragnę 
was prowadzić” (24 października 1985).
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Od początku objawień Matka Boża – poprzez swoją 
obecność i w swoich orędziach – prowadziła drogą na-
wrócenia nie tylko samych widzących, ale także para-
fię w Medziugorju. Rozbudzała wiarę, wzywała do mo-
dlitwy. Parafianie zaczęli częściej przychodzić na Mszę 
świętą, starali się regularnie odmawiać Różaniec i po-
ścić w piątki. Także częściej przystępowali do spowie-
dzi. Aby dalej prowadzić wiernych na ścieżkach życia 
duchowego, Matka Boża zaczęła przekazywać orędzia 
regularnie – co tydzień, we czwartki. Powiedziała, że 
ma wobec parafii w Medziugorju szczególny plan.

Same objawienia oraz podjęte w Medziugorju na-
wrócenie i pokuta oddziaływały od początku na po-
bliskie miejscowości. Z czasem wieść o objawieniach 
zaczęła się rozchodzić po świecie. O orędziach Mat-
ki Bożej dowiadywali się pielgrzymi przybywający na 
miejsce objawień nie tylko z okolic, ale i z dalekich 
krajów. Starając się żyć przesłaniem Matki Bożej także 
w swoich ojczystych stronach, szerzyli matczyne we-
zwanie do powrotu do Boga.

Od samego początku oczywiste było, że orędzia 
czwartkowe – choć pierwotnie skierowane do parafii 
w Medziugorju i pielgrzymów – stanowią szczegól-
ne zaproszenie dla wszystkich wierzących, każdego, 
kto styka się z objawieniami, a ostatecznie dla całego 
świata.





19wybrane strony

1984

1 marca 1984
„Drogie dzieci! Wybrałam tę parafię w sposób szcze-
gólny i pragnę ją prowadzić. Strzegę ją w miłości 
i pragnę, by wszyscy byli moi. Dziękuję wam, że od-
powiedzieliście dzisiejszego wieczoru. Pragnę, byście 
zawsze byli w coraz większej liczbie ze mną i moim 
Synem. W każdy czwartek powiem szczególne orę-
dzie dla was”.

8 marca 1984, czwartek po Popielcu
„Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje we-
zwanie! Drogie dzieci, nawracajcie się wy w parafii. 
To jest moje następne pragnienie. Wtedy będą mogli 
nawrócić się ci, którzy będą tutaj przybywać”.

15 marca 1984
„I dzisiaj wieczorem jestem wam, drogie dzieci, 
w szczególny sposób wdzięczna, że tutaj jesteście. 
Nieustannie adorujcie Najświętszy Sakrament Ołta-
rza. Ja jestem zawsze obecna, kiedy wierzący adorują. 
Wtedy otrzymują szczególne łaski”.
Jak w każdy czwartek wieczorem w kościele po Mszy 
ma miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Tego 
dnia jednak zostaje na niej wielu parafian, pomimo że 
ciężko pracowali w ciągu dnia w polu.

22 marca 1984
„Drogie dzieci! W szczególny sposób dzisiaj wieczo-
rem wzywam was, byście w Wielkim Poście czcili 
rany mojego Syna, które otrzymał przez grzechy tej 
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parafii. Przyłączcie się do moich modlitw za parafię, 
aby Jego męki były mniej dojmujące. Dziękuję wam, 
że odpowiedzieliście na moje wezwanie! Starajcie się 
przychodzić w coraz większej liczbie!”.

29 marca 1984
„Drogie dzieci! W szczególny sposób dzisiaj wie-
czorem pragnę wezwać was do wytrwałości podczas 
pokus. Rozważcie, jak Wszechmogący i w dniu dzi-
siejszym cierpi z powodu waszych grzechów. A kiedy 
będą cierpienia, złóżcie je jako ofiarę Bogu. Dziękuję 
wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

5 kwietnia 1984
„Drogie dzieci! Tego wieczoru szczególnie proszę 
was, byście czcili Serce mojego Syna, Jezusa. Ofiaruj-
cie zadośćuczynienie za ranę zadaną Sercu mojego 
Syna. To Serce zostało zranione grzechami wszelkie-
go rodzaju. Dziękuję wam, że przyszliście także dzi-
siejszego wieczoru!”.

12 kwietnia 1984
„Drogie dzieci! Dzisiaj proszę was, byście skończyli 
z obmawianiem i modlili się o jedność parafii. Bo 
ja i mój Syn mamy szczególny plan wobec tej pa-
rafii. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje 
wezwanie”.

19 kwietnia 1984, Wielki Czwartek
„Drogie dzieci! Współodczuwajcie ze mną. Módlcie 
się, módlcie się, módlcie się!”
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26 kwietnia 1984, czwartek w oktawie Wielkanocy
Matka Boża nie przekazuje szczególnego orędzia para-
fii. Marija stwierdza, że być może Matka Boża dawała 
orędzia czwartkowe tylko w Wielkim Poście.

30 kwietnia 1984, poniedziałek
Marija zadaje pytanie Matce Bożej: Droga Pani, dlacze-
go nie dałaś mi we czwartek orędzia dla parafii?
„Nie chcę nikogo zmuszać do tego, czego sam nie 
czuje i nie pragnie, choć miałam dla parafii szcze-
gólne orędzia, poprzez które chciałam obudzić wiarę 
każdego wiernego. Jednak tylko całkiem mała licz-
ba przyjęła orędzia czwartkowe. Początkowo było 
ich sporo, ale jakby im to spowszedniało. A teraz, 
w ostatnim czasie, niektórzy pytają o orędzie z cie-
kawości, a nie z wiary i pobożności do mojego Syna 
i mnie”.

3 maja 1984
Matka Boża nie przekazuje żadnego orędzia.

10 maja 1984
Wielu wiernych jest wstrząśniętych ostatnim orędziem 
Matki Bożej. Niektórzy mają wrażenie, że Najświętsza 
Pani nie będzie już przekazywać orędzi dla parafii. Ale 
wieczorem widzący przekazują nowe słowa Matki Bożej:
„Mówię do was i pragnę nadal mówić. Wy jedynie 
słuchajcie moich zaleceń!”.

17 maja 1984
„Drogie dzieci! Dzisiaj jestem bardzo radosna, po-
nieważ jest wielu tych, którzy pragną mi się ofiaro-
wać. Dziękuję wam! Nie pomyliliście się. Mój Syn, 
Jezus Chrystus, pragnie przeze mnie udzielić wam 
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szczególnych łask. Mój Syn jest uradowany z powodu 
waszego oddania. Dziękuję wam, bo odpowiedzieli-
ście na moje wezwanie”.

24 maja 1984
„Drogie dzieci! Już wam powiedziałam, że wybrałam 
was w szczególny sposób – takich, jakimi jesteście. 
Ja, matka, miłuję was wszystkich i w każdej chwili, 
gdy jest wam ciężko, nie lękajcie się! Miłuję was na-
wet wtedy, kiedy jesteście daleko ode mnie i mojego 
Syna. Proszę was, nie pozwólcie, aby moje Serce pła-
kało krwawymi łzami z powodu dusz, które zatraca-
ją się w grzechu. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, 
módlcie się, módlcie się! Dziękuję wam, że odpowie-
dzieliście na moje wezwanie”.

31 maja 1984, Wniebowstąpienie Pańskie
Na uroczystość przybywa do Medziugorja wielu ludzi 
spoza parafii. Matka Boża nie przekazuje jednak orę-
dzia. Mówi widzącej Mariji, że przekaże orędzie w so-
botę, by w niedzielę ogłosić je podczas sumy.

2 czerwca 1984, pierwsza sobota miesiąca
Trwa nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego.
„Drogie dzieci! Tego wieczoru pragnę wam powie-
dzieć, byście w dniach tej nowenny modlili się o wy-
lanie Ducha Świętego na wasze rodziny i na waszą 
parafię. Módlcie się, nie pożałujecie. Bóg udzie-
li wam darów, za które będziecie Go wychwalać do 
końca waszego życia na tej ziemi. Dziękuję wam, że 
odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

7 czerwca 1984
Matka Boża nie przekazuje żadnego orędzia dla para-
fii. Mówi, że orędzie da w sobotę.
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9 czerwca 1984, sobota, wigilia Zesłania Ducha Świę-
tego
„Drogie dzieci! Jutro wieczorem módlcie się o Du-
cha prawdy, zwłaszcza wy, z parafii, bo potrzebujecie 
Ducha prawdy, byście mogli przekazywać orędzia ta-
kimi, jakimi są, nie dodając do nich, ani nie ujmując 
niczego – tak, jak ja powiedziałam. Módlcie się, by 
Duch Święty natchnął was duchem modlitwy, byście 
się więcej modlili. Ja, wasza matka, mówię wam, że 
się mało modlicie. Dziękuję wam, że odpowiedzieli-
ście na moje wezwanie”.

14 czerwca 1984
Matka Boża nie przekazuje orędzia.

21 czerwca 1984, Boże Ciało
„Módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dziękuję 
wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

28 czerwca 1984
Nie ma orędzia dla parafii.

5 lipca 1984
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam powiedzieć, by-
ście modlili się przed każdą pracą i modlitwą kończy-
li swoją pracę. Jeśli tak będziecie czynić, Bóg będzie 
błogosławił i was, i waszą pracę. W tych dniach mało 
się modlicie, a dużo pracujecie. Dlatego módlcie się! 
W modlitwie odpoczniecie. Dziękuję wam, że odpo-
wiedzieliście na moje wezwanie”.

12 lipca 1984
„Drogie dzieci! W tych dniach szatan chce udarem-
nić moje plany. Módlcie się, by jego plan się nie speł-
nił. Będę prosiła swojego Syna Jezusa, by dał wam 



Orędzia z dwudziestego 
piątego dnia miesiąca

„Drogie dzieci, pragnę, by każdy z was żył no-
wym życiem” (25 marca 1987).
„Oddajcie swoje życie w ręce Jezusa, by On 
was prowadził i chronił od wszelkiego zła” 
(25 grudnia 2008).
„Ja jestem z wami i prowadzę was ku wieczno-
ści” (25 sierpnia 2009).





Matka Boża po kilku latach regularnego przekazy-
wania orędzi czwartkowych postanowiła dawać orę-
dzia już nie co tydzień, jak miało to miejsce do tego 
czasu, ale co miesiąc, każdego dwudziestego piątego 
dnia miesiąca. Są one skierowane już wprost do całe-
go świata. Razem z przekazanymi wcześniej orędziami 
czwartkowymi zawierają istotę wezwania Matki Bożej, 
są najważniejsze ze wszystkich Jej orędzi – to właśnie 
w nich najpełniej zawarte jest Jej przesłanie.

Najświętsza Maryja Panna wzywa w tych orędziach 
Kościół, aby nieustannie odnawiał swoją wiarę, a także 
świat, aby się nawrócił i podążył drogą życia z Bogiem. 
Jej orędzia stanowią więc szczególną drogę duchową 
dla wszystkich, którzy je rozeznają i przyjmą, a także 
zdecydują się wprowadzać w życie.
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1987

25 stycznia 1987
„Drogie dzieci! Oto i dzisiaj pragnę was wezwać do 
tego, byście od zaraz wszyscy zaczęli żyć nowym ży-
ciem. Drogie dzieci, pragnę, byście zrozumieli, że 
Bóg wybrał każdego z was, by go użyć w wielkim pla-
nie zbawienia ludzkości. Wy nie możecie pojąć, jak 
wielka jest wasza rola w projekcie Bożym. Dlatego, 
drogie dzieci, módlcie się, byście w modlitwie mogli 
zrozumieć plan Boży wobec was. Jestem z wami, by-
ście go mogli w pełni zrealizować. Dziękuję wam, że 
odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25 lutego 1987
„Drogie dzieci! Dzisiaj wszystkich was pragnę otu-
lić swoim płaszczem i wszystkich poprowadzić dro-
gą nawrócenia. Drogie dzieci, proszę was, oddajcie 
Panu całą swoją przeszłość, wszelkie zło, które na-
gromadziło się w waszych sercach. Pragnę, by każ-
dy z was był szczęśliwy, a z grzechem to nikt być nie 
może. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, a w modli-
twie poznacie nową drogę radoś ci. Radość pojawi się 
w waszych sercach i w ten sposób będziecie radosny-
mi świadkami tego, czego od każdego z was oczeku-
jemy, ja i mój Syn. Błogosławię was. Dziękuję wam, 
że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

25 marca 1987
„Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam za waszą obec-
ność w tym miejscu, gdzie daję wam szczególne łaski. 
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Wzywam każdego z was, by od dzisiaj rozpoczął żyć 
życiem, jakiego Bóg pragnie od was i byście zaczę-
li spełniać dobre dzieła miłości i miłosierdzia. Nie 
chcę, byście wy, drogie dzieci, wypełniali orędzia 
i popełniali grzech, który nie jest mi miły. Dlatego, 
drogie dzieci, pragnę, by każdy z was żył nowym ży-
ciem bez zabijania tego wszystkiego, co Bóg tworzy 
w was i co On wam daje. Daję wam swoje specjalne 
błogosławieństwo i pozostaję z wami na waszej dro-
dze nawrócenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście 
na moje wezwanie”.

25 kwietnia 1987
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wszystkich was wzy-
wam do modlitwy. Wiecie, drogie dzieci, że Bóg 
daje specjalne łaski podczas modlitwy. Dlatego pro-
ście i módlcie się, byście mogli zrozumieć wszystko, 
co wam daję tutaj. Wzywam was, drogie dzieci, do 
modlitwy sercem. Wiecie, że bez modlitwy nie mo-
żecie zrozumieć tego wszystkiego, co Bóg planuje 
przez każdego z was. Dlatego módlcie się! Pragnę, by 
przez każdego spełnił się projekt Boży, by wzrastało 
wszystko to, co Bóg dał wam w sercu. Dlatego mó-
dlcie się, by Boże błogosławieństwo mogło każdego 
z was ochronić od wszelkiego zła, które wam zagraża. 
Błogosławię was, drogie dzieci! Dziękuję wam, że od-
powiedzieliście na moje wezwanie”.

25 maja 1987
„Drogie dzieci! Wzywam każdego z was, by zaczął 
żyć w miłości Bożej. Drogie dzieci, wy jesteście 
skłonni popełniać grzech i bez namysłu oddać się 
w ręce szatana. Wzywam was, by każdy świadomie 
zdecydował się na Boga i przeciw szatanowi. Jestem 
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waszą Matką, dlatego pragnę was poprowadzić do 
pełnej świętości. Pragnę, by każdy z was był szczęśli-
wy tutaj na ziemi i by każdy z was był ze mną w nie-
bie. To jest, drogie dzieci, cel mojego przyjścia tutaj 
i moje pragnienie. Dziękuję wam, że odpowiedzieli-
ście na moje wezwanie”.

25 czerwca 1987, rocznica objawień
„Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam i pragnę we-
zwać was wszystkich do Bożego pokoju. Pragnę, by 
każdy z was w swoim sercu doświadczył tego pokoju, 
który daje Bóg. Chcę was dzisiaj wszystkich pobłogo-
sławić. Błogosławię was błogosławieństwem Bożym 
i proszę was, drogie dzieci, byście podążali moją dro-
gą i byście żyli przyjaźnie z nią. Kocham was, drogie 
dzieci. I dlatego nie wiem, który raz wzywam was 
i dziękuję wam za wszystko, co czynicie dla moich 
intencji. Proszę was, pomóżcie, bym ofiarowała was 
Bogu i bym was uratowała i prowadziła drogą zba-
wienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje 
wezwanie”.

25 lipca 1987
„Drogie dzieci! Proszę was, byście od dzisiaj przyjęli 
drogę świętości. Kocham was, i dlatego pragnę, byście 
byli święci. Nie chcę, by szatan przeszkadzał wam na 
tej drodze. Drogie dzieci, módlcie się i przyjmujcie 
wszystko, co Bóg wam podaje na drodze, która jest 
gorzka. Ale właśnie w ten sposób, temu, kto pójdzie 
tą drogą, Bóg ukaże wszelką słodycz i odpowie on 
chętnie na każde Boże wołanie. Nie zwracajcie uwa-
gi na drobne sprawy. Zmierzajcie ku niebu. Dziękuję 
wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
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1990

2 lutego 1990
Objawienie w Portland, Oregon, w Stanach Zjedno-
czonych. Mirjana płacze podczas objawienia.
„Jestem z wami od dziewięciu lat. Przez dziewięć lat 
pragnęłam wam mówić, że Bóg, wasz Ojciec, jest je-
dyną drogą, prawdą i życiem. Pragnę pokazać wam 
drogę do życia wiecznego. Pragnę być waszym łącz-
nikiem, waszą więzią z głęboką wiarą. Słuchajcie 
mnie!
Weźcie różaniec i zbierzcie wokół siebie dzieci, wa-
sze rodziny. To jest droga wiodąca do zbawienia. 
Dawajcie dobry przykład waszym dzieciom; dawaj-
cie dobry przykład tym, którzy nie wierzą. Nie za-
znacie szczęścia na tej ziemi, a także nie pójdziecie 
do nieba, jeśli nie będziecie czystego i pokornego 
serca i jeśli nie wypełniacie Bożego prawa. Proszę 
was o pomoc: zjednoczcie się ze mną w modlitwie 
za tych, którzy nie wierzą. Bardzo mało mi pomaga-
cie. Macie tak mało miłosierdzia i miłości dla swoich 
bliskich, a Bóg dał wam miłość i pokazał wam, jak 
powinniście sobie przebaczać i się miłować. Dlatego 
pojednajcie się i oczyśćcie swoją duszę. Weźcie róża-
niec i módlcie się. Wszystkie cierpienia przyjmujcie 
cierpliwie. Powinniście pamiętać, że Jezus cierpliwie 
cierpiał za was. Pozwólcie mi być waszą Matką, wa-
szym łącznikiem z Bogiem i z życiem wiecznym. Nie 
narzucajcie niewierzącym swojej wiary. Pokazujcie 
im ją swoim przykładem i módlcie się za nich. Moje 
dzieci, módlcie się!”
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Mirjana wyjaśnia, że Matka Boża nawiązała do sakra-
mentu pojednania w odniesieniu do katolików, kiedy 
powiedziała: „pojednajcie się i oczyśćcie swoją duszę”.

1991

2 października 1991
„Dzieci moje! Teraz bardziej niż kiedykolwiek po-
trzebuję waszej pomocy. Pragnę, byście modlili się 
za waszych braci, którzy nie poznali jeszcze miłości 
Boga. Módlcie się za nich! Módlcie się z całego ser-
ca! Pragnę, byście mogli rozpoznać miłość Ojca we 
wszystkim, co czynicie. Pomóżcie im i oczekujcie, bo 
Ojciec będzie wam pomagać, tak jak i wy będziecie 
pomagać innym. Nie bądźcie niewrażliwi na wezwa-
nie do tej mojej modlitwy. Pomóżcie waszej Matce! 
Dziękuję wam z serca”.

1992

2 lutego 1992
„Wszystkie moje dzieci, które szukają pomocy Ojca, 
są przez niego wysłuchane, ponieważ On ich kocha 
bardzo i chce widzieć pełnych radości. Jedyną rze-
czą, którą powinni czynić, aby otrzymać pomoc, jest 
modlić się, powiedzieć Ojcu o wszystkim tym, czego 
pragną. Jedynym sposobem, by rozmawiać z Bogiem, 
jest właśnie modlitwa. Módlmy się wszyscy do na-
szego drogiego Ojca, aby odkrył swoje oblicze przez 
tymi, którzy są smutni, chorzy i samotni. Dlatego 
zachęćcie ich, by poświęcili się modlitwie, postowi 
i ofierze. Ja, Matka, będę modlić się za nich. Ale nie 
można niczego otrzymać, jeśli także oni nie szukają 
tego kontaktu z Ojcem”.
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1997

2 lutego 1997
Mirjana: Objawienia Pani dla mnie z drugiego dnia 
miesiąca będą teraz jak zwyczajne objawienia dla Vicki, 
Jakova, Ivana i Mariji. Pani powiedziała, że każdy, kto 
chce być obecny podczas tego objawienia, może przyjść. 
Pani powiedziała, że potrzeba wiele modlitwy za tych, 
którzy nie poznali jeszcze miłości Boga.

2 marca 1997
Matka Boża płacze przez całe objawienie, od samego 
jego początku aż do czasu swojego odejścia.
„Drogie dzieci! Módlcie się za waszych braci, którzy 
nie doświadczyli miłości Ojca, za tych, którzy przy-
wiązują wagę jedynie do życia na ziemi. Otwórzcie 
dla nich wasze serca i zobaczcie w nich mojego Syna, 
który ich miłuje. Bądźcie moim światłem i oświeć-
cie wszystkie dusze, gdzie panuje ciemność. Dziękuję 
wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

2000

2 stycznia 2000
„Nigdy jeszcze tak bardzo, jak dzisiaj moje serce nie 
błagało o waszą pomoc. Ja, wasza Matka, błagam 
moje dzieci, by pomogły mi zrealizować to, po co Oj-
ciec mnie posłał. Posłał mnie pomiędzy was, ponie-
waż Jego miłość jest wielka. W tym wielkim i świętym 
czasie, w który weszliście, módlcie się w szczególny 
sposób za tych, którzy nie doświadczyli jeszcze miło-
ści Boga. Módlcie się i czekajcie!”
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dziecie się troszczyć także o swoją duszę, a ona jest 
najdrogocenniejszą rzeczą, która naprawdę do was 
należy. Dziękuję wam”.

2 grudnia 2019
„Drogie dzieci! Kiedy patrzę na was, którzy kocha-
cie mojego Syna, moje Serce napełnia się błogością. 
Błogosławię was matczynym błogosławieństwem. 
Matczynym błogosławieństwem błogosławię także 
waszych pasterzy – was, którzy głosicie słowa mo-
jego Syna, błogosławicie Jego rękami i kochacie Go 
tak bardzo, że jesteście gotowi z radością podjąć 
każdą ofiarę dla Niego. Wy podążacie za Nim, który 
był pierwszym pasterzem, pierwszym misjonarzem. 
Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, żyć i pra-
cować dla innych – dla tych wszystkich, których ko-
chacie w moim Synu – jest radością i pocieszeniem 
ziemskiego życia. Jeśli przez modlitwę, miłość i ofia-
rę Królestwo Boże jest w waszych sercach, to życie 
jest dla was radosne i pogodne. Pośród tych, którzy 
kochają mojego Syna i którzy wzajemnie się miłują 
przez Niego, nie potrzeba słów. Wystarczy spojrze-
nie, aby słyszało się niewypowiedziane słowa i nie-
wyrażone uczucia. Tam, gdzie panuje miłość, nie li-
czy się już czasu. Jesteśmy z wami. Mój Syn was zna 
i kocha. To miłość doprowadza was do Mnie i dzięki 
tej miłości będę przychodzić do was i mówić wam 
o dziełach zbawienia. Pragnę, aby wszystkie moje 
dzieci miały wiarę i odczuwały moją matczyną mi-
łość, która prowadzi ich do Jezusa. Dlatego wy, dzie-
ci moje, tam, gdzie idziecie, promieniejcie miłością 
i wiarą jako apostołowie miłości. Dziękuję wam”.
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2020

2 stycznia 2020
„Drogie dzieci! Wiem, że jestem obecna w waszym 
życiu i w waszych sercach. Odczuwam waszą miłość, 
słyszę wasze modlitwy i kieruję je do mojego Syna. 
Jednak, dzieci moje, pragnę, przez matczyną miłość, 
być w życiu wszystkich moich dzieci. Wszystkie moje 
dzieci pragnę zgromadzić wokół siebie, pod moim 
matczynym płaszczem. Dlatego wzywam was i nazy-
wam was apostołami mojej miłości, abyście mi pomo-
gli. Dzieci moje, mój Syn wypowiedział słowa „Ojcze 
nasz” – Ojcze nasz, któryś jest wszędzie i w naszych 
sercach – bo pragnie nauczyć was modlić się słowa-
mi i odczuciami. Pragnie, abyście zawsze byli lepsi, 
abyście żyli miłością miłosierną, która jest modlitwą 
i bezgraniczną ofiarą za innych. Dzieci moje, dajcie 
mojemu Synowi miłość do bliźniego, dajcie słowa 
pocieszenia, współczucia i uczynki sprawiedliwości 
względem bliźnich. Wszystko, co ofiarujecie innym, 
apostołowie mojej miłości, mój Syn przyjmuje jako 
dar. I ja jestem z wami, bo mój Syn pragnie, aby moja 
miłość, jak promień światła, ożywiła wasze dusze; 
abym wam pomogła w poszukiwaniu pokoju i szczę-
ścia wiecznego. Dlatego, dzieci moje, miłujcie się 
wzajemnie. Bądźcie zjednoczeni w moim Synu, bądź-
cie dziećmi Bożymi, które wszystkie razem pełnym, 
otwartym i czystym sercem mówią „Ojcze nasz”. I nie 
lękajcie się. Dziękuję wam”.

2 lutego 2020
„Drogie dzieci! Drogie dzieci, przez akt decyzji i mi-
łości Boga zostałam wybrana, aby być Matką Boga 
i waszą matką. Ale także poprzez moją wolę i moją 
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niezmierzoną miłość do Ojca Niebieskiego oraz moje 
całkowite zaufanie Jemu moje ciało było kielichem 
Boga-Człowieka. Byłam na służbie prawdzie, miło-
ści i zbawieniu, tak jak i teraz jestem między wami, 
abym was, dzieci moje, apostołowie mojej miłości, 
wezwała do niesienia prawdy; abym was wezwała, by-
ście z własnej woli i miłości do mojego Syna szerzyli 
Jego słowa, słowa zbawienia. Byście swoimi uczynka-
mi pokazali tym wszystkim, którzy nie poznali Mo-
jego Syna, Jego miłość. Siłę znajdziecie w Euchary-
stii, w moim Synu, który karmi was swoim Ciałem 
i umacnia swoją Krwią. Dzieci moje, złóżcie ręce 
i w ciszy patrzcie na krzyż. W ten sposób czerpiecie 
wiarę, byście mogli ją przekazywać, czerpiecie praw-
dę, byście potrafili rozróżniać, czerpiecie miłość, by-
ście wiedzieli, jak prawdziwie kochać. Dzieci moje, 
apostołowie mojej miłości, złóżcie ręce, patrzcie na 
krzyż. Tylko w krzyżu jest zbawienie. Dziękuję wam”.

2 marca 2020
„Drogie dzieci! Wasza czysta i szczera miłość przycią-
ga moje matczyne serce. Wasza wiara i zaufanie Ojcu 
Niebieskiemu są pachnącymi różami, które mi przy-
nosicie – najpiękniejszymi bukietami róż złożonymi 
z waszych modlitw, uczynków miłosierdzia i miłości. 
Apostołowie mojej miłości, wy, którzy szczerze, czy-
stym sercem staracie się naśladować mojego Syna, 
wy, którzy Go szczerze kochacie, pomóżcie, bądźcie 
przykładem dla tych, którzy jeszcze nie poznali miło-
ści mojego Syna. Ale dzieci moje, nie tylko słowami, 
ale też uczynkami oraz czystymi uczuciami, którymi 
wychwalacie Ojca Niebieskiego.



Apostołowie mojej miłości, jest czas czuwania i pro-
szę was o miłość, abyście nie osądzali nikogo, bo 
Ojciec Niebieski będzie sądził wszystkich. Proszę, 
abyście kochali, byście nieśli prawdę, bo prawda jest 
stara. Ona nie jest nowa – ona jest wieczna, ona jest 
prawdą. Ona daje świadectwo o Bożej wieczności. 
Nieście światło mojego Syna i rozpraszajcie ciem-
ność, która coraz bardziej pragnie was ogarnąć. Nie 
lękajcie się. Z łaski i miłości mojego Syna jestem 
z wami. Dziękuję wam”.

18 marca 2020
Tego dnia podczas objawienia Matka Boża powiedzia-
ła Mirjanie, że odtąd nie będzie się jej już objawiać 
każdego drugiego dnia miesiąca.
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Jak żyć orędziami Matki Bożej?

Potraktować Jej orędzia na poważnie

„Dzisiaj wzywam was, byście z powagą przyjęli 
orędzia, które kieruję do was, i żyli nimi” (25 
kwietnia 1990).
„Żyjcie moimi orędziami i wprowadzajcie 
w życie każde słowo, które wam daję. Niech 
będą dla was drogocenne, ponieważ pochodzą 
z nieba” (25 czerwca 2002).

Przyjąć Matkę Bożą i słuchać orędzi

„Drogie dzieci, przyjmijcie mnie w swoim 
życiu, a w ten sposób będziecie mogli przyjąć 
wszystko, co do was mówię i do czego was wzy-
wam” (22 maja 1986).
„Przyjmijcie mnie, drogie dzieci, i dla waszego 
dobra. Słuchajcie moich orędzi!” (21 marca 
1985).

Podjąć decyzję życia orędziami

„Dzisiaj wzywam was, byście się zdecydowali, 
czy chcecie wypełniać orędzia, które wam daję. 
Pragnę, byście byli zaangażowani w życie orę-
dziami i przekazywanie ich” (5 czerwca 1986).
„Zdecydujcie się na nowy początek, początek 
szczerego umiłowania Boga samego” (2 stycz-
nia 2010).
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Prosić o łaskę i błogosławieństwo
Życie orędziami jest przede wszystkim łaską, o którą 
trzeba prosić. Powinniśmy więc oddać Matce Bożej 
swoje pragnienie i decyzję życia orędziami, a także 
prosić Ją o błogosławieństwo. 

„Drogie dzieci, bez błogosławieństwa Bożego 
nie możecie wzrastać. Powinniście dzień po 
dniu prosić o błogosławieństwo, byście mogli 
normalnie wzrastać” (10 kwietnia 1986).
„Małe dzieci, otwórzcie swoje serca na łaskę, 
do której wszyscy jesteście wezwani” (25 maja 
2017).

Oddać swoje serce Matce Bożej

„Zastanawiacie się, drogie dzieci, dlaczego nie 
możecie odpowiedzieć na to, o co was proszę. 
Nie możecie, dlatego że nie daliście mi swojego 
serca, bym je przemieniała” (15 maja 1986).
„Otwórzcie wasze serca na łaskę, którą przeze 
mnie daje wam Bóg jak kwiat, który otwiera się 
na ciepłe promienie słońca” (25 kwietnia 2014).

Codziennie czytać orędzia
Choćby jedno orędzie lub fragment, albo potem krót-
ka refleksja nad nim. Nie wolno nam stracić kontak-
tu z orędziami w codzienności. Może poprzez lektu-
rę orędzi coś zrozumiemy, coś zmienimy w naszym 
życiu, coś zapadnie nam w pamięć albo nas dotknie 
w jakiś sposób. 

„Czytajcie każdego dnia orędzia, które wam 
dałam, i przemieniajcie je w życie” (25 grudnia 
1989).
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Wypełniać orędzia stopniowo poprzez konkretne 
postanowienia
Widzący zawsze powtarzają, że wezwania Matki Bożej 
powinniśmy przyjąć stopniowo, nie jest możliwe wy-
pełnienie od razu tego wszystkiego, o co Ona nas pro-
si. Na drogę życia orędziami wchodzimy pomału, krok 
po kroku – jednak przez konkretne postanowienia.

Widząca Vicka tłumaczy to w ten sposób:
Orędzia trzeba przyjmować powoli, zacząć nimi 
żyć i modlić się, a wtedy się nie zmęczymy, jeśli 
zwyczajnie przyjmiemy je sercem. Trochę trudno 
jest to wyjaśnić ludziom. Jeśli Matka Boża w tym 
momencie mówi: „Módlcie się trzema różań-
cami”, Ona nie miała na myśli, że w tym momen-
cie będziemy modlić się trzema różańcami. Ona 
najpierw powiedziała: „Módlcie się co najmniej 
siedem Ojcze nasz”, po siedmiu Ojcze nasz powie-
działa: „Módlcie się tajemnicami radosnymi”, ale 
powoli: dzisiaj będziemy żyć jednym Ojcze nasz, 
jutro dwoma itd. A potem za pół roku powie-
działa: „Módlcie się tajemnicami bolesnymi”, a za 
rok będziemy się modlić tajemnicami chwaleb-
nymi itd. I tak nic nie było od razu. W tej chwili 
ludziom wydaje się to dużo, ale w danej chwili nie 
jest dużo, bo wszystko było stopniowo. Dzisiaj, 
kiedy mówię o przesłaniu Matki Bożej, po wielu 
latach, nie mogę powiedzieć: „Ty się módl dzisiaj 
dziesiątek Różańca”, bo ja muszę w całości powie-
dzieć to, co poleciła nam Matka Boża (z wywiadu 
z 1996 roku)
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Widząca Mirjana dzieli się swoim doświadczeniem, 
szczególnie na temat postu, który dla wielu okazuje się 
najtrudniejszym z wezwań Matki Bożej:

Dla Matki Bożej post jest o chlebie i wodzie. Prosi 
o środy i piątki (…). Jeśli nie pościliście jeszcze dwa 
razy w tygodniu o chlebie i wodzie, jeśli nie mówi-
liście całego Różańca we wszystkie dni, zasugero-
wałabym wam, byście zaczęli tak, jak Matka Boża 
zaczęła z nami, kiedy objawiła się w Medziugorju. 
Poprosiła o siedem Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 
Chwała Ojcu oraz Wierzę w Boga na kolanach 
każdego dnia. Potem po czasie poprosiła o róża-
niec chwalebny i poprosiła o post w piątki. A potem 
po kilku miesiącach poprosiła o radosny, później 
bolesny i potem o post w środy. Szła więc krok po 
kroku. I wy możecie wziąć to za przykład. Idźcie 
krok po kroku. Ważne jest, by próbować czynić to 
z miłością (wypowiedź z 2008 roku).

Być wytrwałym i nie zniechęcać się

„Kiedy mówiłam wam: «nawróćcie się, módl-
cie się, pośćcie, pojednajcie się», wy te orędzia 
przyjęliście powierzchownie. Zaczęliście nimi 
żyć, ale potem odłożyliście je, ponieważ było to 
dla was trudne. Nie, drogie dzieci, kiedy coś jest 
dobre, trzeba w dobrym wytrwać (…) Dlatego 
módlcie się, żyjcie moimi orędziami, a wtedy 
ujrzycie cuda miłości Bożej w swoim codzien-
nym życiu” (25 marca 1992).
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Szerzyć orędzia
Orędzia szerzymy w świecie przede wszystkim wła-
snym życiem, dając przykład i świadectwo wiary. Poza 
tym każdy może to uczynić na swój sposób, według 
własnego rozeznania. 

„Wy jesteście odpowiedzialni za orędzia. Tutaj 
jest źródło łaski” (8 maja 1986).
„Małe dzieci, niech modlitwa będzie dla was 
życiem, i bądźcie przykładem dla innych. Małe 
dzieci, pragnę, byście stali się tymi, którzy 
niosą pokój i Bożą radość dzisiejszemu niespo-
kojnemu światu” (8 maja 1986).
„Pragnę, małe dzieci, byście wszyscy, którzy 
odczuliście wonność świętości przez orędzia, 
które wam daję, nieśli je temu światu głodnemu 
Boga i miłości Bożej” (8 maja 1986).

Dziękować Bogu i oddać Mu chwałę

„Dziękujcie Bogu za dar mojej obecności 
pośród was” (25 czerwca 2009).
„Pragnę wam powiedzieć, byście dziękowali 
Bogu za wszelkie łaski, które Bóg wam dał” (25 
czerwca 2016).
„Bóg pragnie przybliżyć was do siebie i zachęca 
was, byście oddali Mu chwałę i dziękczynienie” 
(25 sierpnia 2003).





Orędzie Matki Bożej z 17 lutego 1989 roku

„Pragnę tylko, byście zaczęli żyć moimi orę-
dziami.
Drogie dzieci, potrzebuję waszych czynów, 
a nie waszych słów.
Jesteście wszyscy radośni, kiedy daję wam 
piękne orędzie, ale żyjcie orędziem, które daję!
Niech każde orędzie będzie dla was nowym 
wzrostem.
Weźcie to orędzie do swojego życia, w ten spo-
sób będziecie wzrastać w życiu.
Wasza Matka nie może dać wam innych orędzi, 
jeśli nie żyjecie tymi, które już wam dałam.
Zacznijcie tego wieczoru żyć orędziami”.


