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„Nie zapomnijcie, że wszyscy jesteście
ważni w tym wielkim planie, który Bóg
przeprowadza przez Medziugorje. Bóg
pragnie nawrócić cały świat i wezwać go
do zbawienia i na drogę ku Niemu.
W szczególny sposób, małe dzieci,
wszystkich was wzywam z głębi swojego
Serca: otwórzcie się na tę wielką łaskę,
którą Bóg daje wam przez moją obecność
tutaj”.
(25 czerwca 2007)
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Objawienia Matki Bożej w Medziugorju
Zarys wydarzeń
Medziugorje jest małą miejscowością położoną na
południu Europy, w Bośni i Hercegowinie. W czerwcu 1981 roku Matka Boża zaczęła się tutaj objawiać
sześciorgu dzieciom i przekazywać im orędzia skierowane najpierw do parafii w Medziugorju i pielgrzymów, a potem do Kościoła i całego świata. Określiła
siebie Królową Pokoju, przyszła z przesłaniem pokoju
i wezwaniem do powrotu do Boga. Od tamtego czasu trojgu z widzących Maryja objawia się codziennie.
Pozostałym trojgu przestała się już objawiać każdego
dnia – teraz przychodzi raz w miesiącu albo raz w roku.
Matka Boża powiedziała w Medziugorju, że są to jej
ostatnie objawienia na tej ziemi. Objawienia medziugorskie mogą więc być postrzegane jako wypełnienie
wszystkich objawień maryjnych. Wieść o wydarzeniach
w Medziugorju rozeszła się na cały świat, a orędzia Królowej Pokoju przekazywane są w wielu językach.
Medziugorje miejscem pielgrzymek i kultu
Medziugorje stało się znaczącym miejscem na mapie
światowego ruchu pielgrzymkowego. Kościół uznaje
je za miejsce kultu. Centrum życia religijnego stanowi tutaj codzienna wieczorna Msza święta odprawiana w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba, patrona pielgrzymów. Miejscami modlitwy są też
między innymi Podbrdo – Wzgórze Objawień, oraz
Križevac – Góra Krzyża. Do Medziugorja przybywają
wybrane strony
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władza zostanie zniszczona”. Maryja prosi nas o modlitwę o pokój, aby zapanował ten „czas pokoju” (25
czerwca 1995), a także o post, który pragnie ofiarować
Jezusowi na nadejście „nowej epoki, epoki wiosny”
(25 października 2000). Objawienia w Medziugorju są
zapowiedzią triumfu Niepokalanego Serca Matki Bożej na świecie. Wielu zwraca uwagę na ich wydźwięk
apokaliptyczny w kontekście możliwego bliskiego powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa.

Orędzia Matki Bożej
Pierwsze dni i lata objawień
Od samego początku objawień w Medziugorju Matka
Boża rozmawia z widzącymi, którzy przekazują światu
Jej przesłanie i orędzia. Posiadają one wyjątkowe znaczenie – są to bowiem słowa samej Najświętszej Maryi
Panny, która prowadzi nas na ścieżkach wiary do zjednoczenia z Bogiem.
W pierwszych latach objawień Matka Boża mówiła do
widzących o swoim wezwaniu do nawrócenia przy różnych okazjach, w różny sposób i z różną częstotliwością.
Regularne orędzia Matki Bożej
Od marca 1984 roku Matka Boża zaczęła przekazywać czwartkowe, cotygodniowe orędzia adresowane
w pierwszej kolejności do wiernych w parafii w Medziugorju, a za pośrednictwem parafian także do pielgrzymów i pozostałych osób – każdego, kto słyszał o tych
orędziach i zapragnął żyć przesłaniem Matki Bożej.
Od stycznia 1987 roku do dnia dzisiejszego Królowa Pokoju kontynuuje to regularne przekazywanie
orędzi, teraz jednak ma to miejsce nie co tydzień, lecz
12
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każde słowo, które wam daję. Niech będą dla was
drogocenne, ponieważ pochodzą z nieba” (25 czerwca 2002), „czytajcie każdego dnia orędzia, które wam
dałam, i przemieniajcie je w życie” (25 grudnia 1989).
Z orędziami Matki Bożej i wypełnianiem ich związana jest wielka łaska Boża, którą każdy z nas może
odkryć w swoim życiu.

Podstawowe orędzia Matki Bożej
Widzący, a zwłaszcza Vicka, podczas swoich spotkań
z pielgrzymami zawsze jednoznacznie przekazują, że
główne orędzia Matki Bożej to modlitwa, nawrócenie,
post, pokuta i pokój.
Sama Matka Boża powiedziała w orędziu z 6 czerwca 1988 roku: „Wzywam was, byście odnowili w sobie orędzia, które wam dałam. To są orędzia modlitwy, pokoju, postu i pokuty. Samemu czyńcie pokutę.
Wszystkie inne orędzia wywodzą się z tych czterech
podstawowych, ale żyjcie również tymi innymi”.
Mówi się także o pięciu kamieniach z Medziugorja,
dzięki którym można zwyciężyć złego. Jest to nawiązanie do biblijnej historii opisanej w Księdze Samuela –
pojedynku bezbronnego Dawida z potężnym wojownikiem Goliatem. Dawid przygotował sobie zawczasu
pięć kamieni oraz procę i gdy Goliat się zbliżał, z oddali
ugodził go kamieniem w czoło, dzięki czemu zwyciężył. Do pięciu kamieni z Medziugorja zaliczamy modlitwę, spowiedź, Eucharystię, post i Biblię.
Wskazuje się jeszcze na szkołę Matki Bożej – to, jak
poprzez swoje orędzia Maryja wytrwale uczy nas życia
chrześcijańskiego i prowadzi na ścieżkach duchowości. W orędziach poruszane są rozmaite tematy dotyczące spraw wiary i zjednoczenia z Bogiem.
14
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Wielkie znaczenie postu. „Szczególnie zachowujcie
post (…), by zrealizował się cały plan, który Bóg planuje tutaj w Medziugorju” (26 września 1985).
Wezwanie do regularnego postu o chlebie i wodzie
w środy i piątki. „Chciałabym, aby w tych dniach
ludzie modlili się przy mnie. I to jak najwięcej! By
pościli surowo w środę i piątek (…)”. Matka Boża
wezwała, by to orędzie zostało przyjęte nieugiętą wolą
(14 sierpnia 1984).
Wytrwałość. „Módlcie się możliwie jak najwięcej
i pośćcie! (…) Musicie być wytrwali w modlitwie
i w poście” (31 grudnia 1982).
Dla wielu post o chlebie i wodzie jest najtrudniejszym wezwaniem Matki Bożej. Nawet jeśli wydaje się
nam on teraz trudny do praktykowania, warto mieć tę
prośbę Matki Bożej w pamięci, decydując się wcześniej
na inne, lżejsze wyrzeczenia czy ofiary. Może z czasem
uda nam się spróbować podjąć post o chlebie i wodzie.
„Jeśli nie macie siły, żeby pościć o chlebie i wodzie,
możecie rezygnować z różnych rzeczy. Byłoby bardzo
dobrym zrezygnować z telewizji, bo po obejrzeniu
programów jesteście rozproszeni i nie możecie się
modlić. Możecie zrezygnować z alkoholu, z papierosów i z innych przyjemności. Sami wiecie, co powinniście robić” (8 grudnia 1991).
20
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dectwo pokoju wobec każdego serca i bądźcie tymi,
którzy niosą pokój w tym niespokojnym świecie” (25
września 2001).
Pokój na całej ziemi. „Módlcie się, ponieważ szatan chce zniszczyć moje plany pokoju. Pojednajcie
się i pomóżcie waszym życiem, by pokój zapanował
na całej ziemi” (25 grudnia 1990).

Różne tematy
Matka Boża w swoich orędziach porusza wiele tematów. Nie sposób ich w tej broszurce nawet wyliczyć.
Poniżej podane są tylko nieliczne przykłady
Łaska Boża
Konieczność łaski Boga. „Każdej duszy jest potrzebna modlitwa i łaska, aby dotarła do Boga i Bożej miłości” (6 listopada 1986).
Przebaczenie
Jezus przebacza i my przebaczajmy. „Bóg dał wam miłość i pokazał wam, jak powinniście sobie przebaczać
i się miłować” (2 lutego 1990). „Tylko miłość przebacza wszystko, tak jak mój Syn przebacza, Jego naśladujcie” (2 września 2009).
Życie duchowe
Znaczenie życia duchowego. „Troszczycie się
o wszystko inne, a o duszę i o życie duchowe najmniej. Przebudźcie się z męczącego snu waszej duszy
i powiedzcie Bogu z całej siły «tak». Zdecydujcie się
na nawrócenie i świętość” (25 marca 2001).
22
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Tajemnice medziugorskie.
Przyszłość Kościoła i świata.
Triumf Niepokalanego Serca
Maryi i czas pokoju
Tajemnice
Widzący nie mówią bezpośrednio o treści tajemnic
medziugorskich, jednak z tego, co mogli przekazać,
albo z samych orędzi wiemy w ogólności, jaki jest ich
charakter i czego będą dotyczyć.
Pierwsze tajemnice będą napomnieniem i wielkimi
ostrzeżeniami dla świata.
Trzecia tajemnica będzie nadprzyrodzonym, trwałym znakiem, który zostanie dany na Wzgórzu Objawień w Medziugorju na potwierdzenie objawień. Pojawi się on na ich zakończenie.
Ojciec Janko Bubalo wypytywał Vickę na temat znaku (Tisuću susreta s Gospom u Međugorju, Jesla 1985):
Janko: Gdzie Matka Boża zostawi ten znak?
Vicka: Na Podbrdo. Na miejscu pierwszego objawienia.
Janko: Czy ten znak będzie na niebie czy na ziemi?
Vicka: Na ziemi.
Janko: Czy wystąpi, pojawi się naraz, czy będzie się
pojawiał pomału?
Vicka: Naraz.
Janko: Czy każdy będzie mógł go ujrzeć?
Vicka: Będzie mógł, ktokolwiek przyjdzie.
Janko: Czy ten znak będzie tymczasowy, czy trwały?
Vicka: Trwały (…).
Janko: Dobrze, ale czy ten znak będzie mógł ktoś
zniszczyć?
Vicka: Nikt nie będzie mógł (…).
wybrane strony
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cie, nawracajcie się i pogłębiajcie waszą wiarę”
(wiosna 1983).
Najważniejsze jest więc nasze nawrócenie i modlitwa.
„Wzywam was, byście od podstaw zaczęli zmieniać swoje życie i zdecydowali się na nawrócenie. Nie słowami, ale życiem” (25 października
1992).
„Pragnę wezwać was do wytrwałej modlitwy
i pokuty” (26 lipca 1984).
Widząca Mirjana ponagla nas: Nawróćcie się tak szybko, jak to możliwe. Otwórzcie wasze serca na Boga.
„Nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się!”
(5 kwietnia 1984).

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 wzywam” (22 maja 1986).
wybrane strony
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„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).
O objawieniach Matki Bożej z Medziugorja napisano wiele książek, a Jej orędzia dostępne są w różnych
zbiorkach, także wydanym w tej serii zbiorku orędzi
na 40 rocznicę objawień Matki Bożej oraz w opracowaniu poświęconym jej przesłaniu zawierającym syntezę objawień oraz szerszy tematyczny wybór orędzi.
Orędzie Matki Bożej z 17 lutego 1989 roku
„Pragnę tylko, byście zaczęli żyć moimi orędziami.
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 sposób 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”.

