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Miriam z Nazaretu, Matka Chrystusa – 
Najświętsza Maryja Panna

Maria (hebrajskie Miriam, staropolskie Maryja), po-
chodząca z Nazaretu prosta dziewczyna, już przed 
wiekami zostaje wybrana przez Opatrzność na Matkę 
Syna Bożego. Żyje na ziemi w ostatnich latach starej 
ery i w początkach nowej, naszej ery – to właśnie od 
narodzin Jej Syna, Syna Bożego, zaczynamy od począt-
ku liczyć czas.

Maryja już od pierwszych chwil swojego istnienia 
zostaje obdarzona nadzwyczajną łaską Boga – mocą 
przewidzianych przyszłych zasług Jej Syna, Odkupi-
ciela świata, jest zachowana od grzechu ciążącego na 
ludzkości od czasu wygnania z raju Adama i Ewy. Zo-
staje obdarzona łaską niepokalanego, bezgrzesznego 
poczęcia. Maryi od początku życia w nadzwyczajny 
sposób towarzyszy łaska Wszechmogącego, sama jest 
przybytkiem Ducha Świętego.

Kiedy Maryja ma kilkanaście lat, archanioł Gabriel 
przychodzi do Niej i pozdrawia ją: „Raduj się, pełna ła-
ski, Pan z Tobą”. Oznajmia Jej wolę Boga: oto za sprawą 
Ducha Świętego pocznie i porodzi Syna Najwyższego, 
któremu nada imię Jezus. Maryja wierzy i wypowiada 
swoje „tak”, przez co staje się Matką Boga, przyjmując 
w pokorze Jego wolę. Przed poczęciem jest dziewicą 
i po poczęciu nią pozostaje, jest Zawsze Dziewicą. Po 
zwiastowaniu odwiedza swoją krewną Elżbietę, przez 
którą Duch Święty potwierdza, że jest wybraną przez 
Boga, błogosławioną wśród wszystkich kobiet.
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Maryja rodzi Jezusa w stajence betlejemskiej. Ofia-
rowuje go Bogu w świątyni. Opiekuje się Nim, gdy jest 
dzieckiem, wraz ze św. Józefem wychowuje Go. Gdy Je-
zus ma dwanaście lat i gubi się w świątyni, Maryja peł-
na zatroskania stara się go odnaleźć. Sercem, jak nikt 
inny, jest całkowicie zjednoczona ze swoim Synem.

Przed początkiem publicznej działalności Jezu-
sa przychodzi z Nim na wesele do Kany Galilejskiej, 
gdzie mówi Mu, że zabrakło wina. Już wtedy poleca 
nam czynić to wszystko, co mówi Jezus – co Bóg wska-
zuje. Kiedy Chrystus otwarcie podejmuje Swoją misję 
wśród ludzi, Maryja jest także obecna, choć w sposób 
ukryty. 

Maryja podąża za Jezusem w Jego drodze krzyżo-
wej, pełna cierpienia stoi pod krzyżem, na którym wisi 
Jej Syn, Zbawiciel świata. Jej serce przebija miecz bole-
ści – duchowo w pełni jest przy Jezusie, odczuwając to, 
co On. Współcierpi z Nim do końca, przez co staje się 
Współodkupicielką. Jezus, konając na krzyżu, powie-
rza swojej matce św. Jana, a jemu z kolei powierza Ją.

Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa wraz apo-
stołami jest w Wieczerniku świadkiem zesłania Ducha 
Świętego. Razem z pierwszymi chrześcijanami uczęsz-
cza na sprawowanie ofiary Mszy Świętej, przyjmuje 
Ciało Chrystusa. Zostaje nazwana Niewiastą Eucha-
rystii.

Po zakończeniu swojego ziemskiego życia, nie za-
znając śmierci, zostaje wzięta do Nieba z duszą i cia-
łem. Maryja towarzyszy Kościołowi jako Jego Matka.
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Szczególne miejsce Maryi w Kościele 
a objawienia w Medziugorju

Od czasu swojego wniebowzięcia Maryja towarzyszy 
Kościołowi w sposób szczególny. Jest już w Niebie i zo-
staje tutaj ukoronowana na Królową Nieba i ziemi.

Przede wszystkim jest naszą Orędowniczką – wsta-
wia się za nami, którzy pielgrzymujemy jeszcze na tej 
ziemi w drodze do Nieba. Modli się do Boga o dary 
i łaski dla nas, prosi Go w naszych potrzebach. Jest 
Pośredniczką wszelkich łask, Bramą Nieba, więzią po-
między człowiekiem a Bogiem – prowadzi do Jezusa, 
jedynego, który daje nam Zbawienie, który łącząc w so-
bie naturę Bożą i ludzką, pojednał ludzkość z Bogiem. 
Jest Matką łaski Bożej, wspomożeniem wiernych. Jest 
Matką Kościoła, Królową rodzin i Królową Pokoju.

Maryja jest jednak obecna w Kościele nie tylko po-
przez swoje wstawiennictwo i pośrednictwo z wyżyn 
niebieskich. Czasem także za łaską Bożą przychodzi 
do nas na ziemię, by wskazać ludziom drogę do Boga, 
by pouczyć nas i pomóc nam. Ten sposób Jej obecno-
ści jest niezwykły, ale bardzo ważny. Maryja niekiedy 
przemawia także poprzez głos wewnętrzny w duszy 
wierzących obdarzonych charyzmatem słyszenia Jej 
słów. Niekiedy jest obecna w wizjach i proroctwach. 
Wielokrotnie jednak po prostu się objawia, przychodzi 
z Nieba na chwilę do wybranych osób jako żywa oso-
ba. Tę nadzwyczajną obecność Maryi wśród nas moż-
na dostrzec od początków Kościoła aż po współcze-
sność. Być może w obecnych czasach nawet w sposób 
bardziej doniosły.
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Objawienia Matki Bożej w Medziugorju

Zarys wydarzeń
Medziugorje jest małą miejscowością położoną na po-
łudniu Europy, w Bośni i Hercegowinie. W czerwcu 
1981 roku Matka Boża zaczęła się tutaj objawiać sze-
ściorgu dzieciom oraz przekazywać im orędzia skie-
rowane najpierw do parafii w Medziugorju i pielgrzy-
mów, a potem do Kościoła i całego świata. Określiła 
siebie Królową Pokoju, przyszła z przesłaniem pokoju 
i wezwaniem do powrotu do Boga. Od tamtego czasu 
do dnia dzisiejszego trojgu z widzących Maryja ob-
jawia się codziennie. Pozostałym trojgu przestała się 
już objawiać każdego dnia – teraz przychodzi do nich 
raz w miesiącu albo raz w roku. Osoby widzące Matkę 
Bożą i rozmawiające z Nią na początku objawień były 
dziećmi w wieku od dziesięciu do szesnastu lat, obec-
nie są już dorosłe, mają swoje rodziny i dzieci.

Dzisiaj wieść o objawieniach medziugorskich roz-
chodzi się na cały świat, a orędzia Królowej Pokoju 
przekazywane są w wielu językach.

Przesłanie Matki Bożej
Matka Boża przynosi światu przesłanie pokoju i pojed-
nania. Prowadzi ludzi do Boga. W swoich orędziach 
prosi każdego przede wszystkim o modlitwę i nawró-
cenie.

Królowa Pokoju wzywa do regularnego uczest-
niczenia we Mszy świętej, do częstej spowiedzi, do 
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by moje, Jezusa i wasze serce przemieniły się w jedno 
serce miłości i pokoju” (25 lipca 1999).

Widzący
Mirjana Dragićević-Soldo urodziła się w 1965 roku 
w Sarajewie. Ostatnie codzienne objawienie miała na 
Boże Narodzenie w 1982 roku. Tego dnia Matka Boża 
powierzyła jej ostatnią, dziesiątą tajemnicę, i obiecała, 
że przez całe życie będzie się objawiać raz w roku, każ-
dego osiemnastego dnia marca. Oprócz tego Mirjana 
przez wiele lata miała też objawienia każdego drugiego 
dnia miesiąca. Modliła się wówczas z Maryją za nie-
wierzących. Mirjana jest mężatką, ma dwoje dzieci. 
Wraz z rodziną mieszka w Medziugorju. W począt-
kach objawień uczyła się w Sarajewie, nie mając na co 
dzień kontaktu z pozostałymi widzącymi. To ona wraz 
z wybranym przez siebie księdzem franciszkaninem, 
ojcem Petarem Ljubičićem, ma ogłosić światu dziesięć 
przekazanych jej tajemnic. Mirjana modli się z Mat-
ką Bożą także specjalną modlitwą, którą będzie mogła 
w swoim czasie ujawnić dla pożytku wiernych. Kró-
lowa Pokoju powierzyła jej szczególną intencję – ma 
modlić się za niewierzących – osoby, które nie poznały 
miłości Bożej.

Ivanka Ivanković-Elez urodziła się w 1966 roku 
w Bijakovići, wiosce należącej do parafii Medziugorje. 
Zobaczyła Matkę Bożą jako pierwsza. Codzienne ob-
jawienia miała do maja 1985 roku, kiedy otrzymała od 
Matki Bożej ostatnią, dziesiątą tajemnicę. Od tamtego 
czasu Matka Boża ukazuje się jej raz w roku, w roczni-
cę objawień – 25 czerwca. Ivanka jest mężatką, ma 
troje dzieci, wraz z rodziną mieszka w pobliżu Me-
dziugorja. Prowadzi życie ciche, spokojne i rodzinne. 
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a także świadczyć o dobru i nawróceniu, jakie dokonu-
je się za przyczyną Matki Bożej z Medziugorja.

Ostatnio objawienia medziugorskie badała komisja 
powołana przez papieża Benedykta XVI w marcu 2010 
roku. Przewodniczył jej kard. Camillo Ruini. Komisja 
zakończyła prace w styczniu 2014 roku. Wyniki swo-
ich badań przedstawiła Kongregacji Nauki Wiary. Nie 
są one jeszcze publicznie ogłoszone. 

Zgodnie z praktyką Kościoła uznanie objawień pry-
watnych zazwyczaj następuje po ich zakończeniu, na-
tomiast negatywna ocena, na przykład w przypadku 
rozbieżności z prawdami wiary, zapada często w czasie 
ich trwania. Tymczasem, co trzeba podkreślić, Kościół 
wciąż przygląda się objawieniom medziugorskim, 
trwającym już od czterdziestu lat, i nie widzi w nich 
nic niezgodnego z zasadami wiary i moralności chrze-
ścijańskiej. Warto też zauważyć, iż istnieje wielka licz-
ba świadectw nawróceń i innych łask otrzymanych za 
sprawą Medziugorja.

Tajemnice
Już w pierwszych miesiącach objawień Matka Boże 
zaczęła przekazać widzącym tajemnice. Docelowo 
każdy z widzących ma ich otrzymać dziesięć. Troje 
widzących – Mirjana, Ivanka oraz Jakov – otrzymali 
już wszystkie tajemnice, pozostali – Ivan, Marija i Vic-
ka – znają ich po dziewięć. Choć widzący nie ujaw-
niają treści tajemnic, to możemy wywnioskować z ich 
wypowiedzi, że dotyczą one przyszłych losów Kościo-
ła i świata oraz mają wielkie znaczenie dla ludzkości. 
Wiemy jedynie, że trzecia z nich dotyczy nadprzyro-
dzonego, pięknego, trwałego znaku, który ma zostać 
dany na Wzgórzu Objawień w Medziugorju. Jeszcze 
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po zrealizowaniu się tej tajemnicy jedno z widzących 
będzie miało codzienne objawienia. Pierwsze trzy ta-
jemnice stanowią ostrzeżenia dla świata, pozostałe 
związane są z jego bolesnym oczyszczeniem, karą dla 
niego. Mogą one zostać złagodzone dzięki naszej mo-
dlitwie i postowi. Większość tajemnic, które otrzyma-
li widzący, jest identyczna, jednak pojedyncze z nich 
różnią się od siebie. Mirjana wybrała franciszkanina 
ojca Petara Ljubičića, któremu na dziesięć dni przed 
wypełnieniem się każdej tajemnicy wyjawi jej treść, po 
czym razem będą modlić się i pościć o chlebie i wodzie 
przez siedem dni. Dopiero na trzy dni przed wskazaną 
datą zrealizowania się tajemnicy ojciec Petar wyjawi 
światu jej treść.

Tajemnice i objawienia w Medziugorju zapowia-
dają nowy czas w dziejach ludzkości – epokę pokoju. 
Matka Boża powiedziała widzącej Mirjanie w 1982 
roku: „Ten wiek jest we władzy diabła, ale kiedy wy-
pełnią się tajemnice, które zostały wam powierzone, 
jego władza zostanie zniszczona”. Maryja prosi nas 
o modlitwę o pokój, aby zapanował ten „czas poko-
ju” (25 czerwca 1995), a także o post, który pragnie 
ofiarować Jezusowi na nadejście „nowej epoki, epoki 
wiosny” (25 października 2000). Objawienia w Me-
dziugorju są zapowiedzią triumfu Niepokalanego Ser-
ca Matki Bożej na świecie, a wielu zwraca uwagę na 
ich wydźwięk apokaliptyczny w kontekście możliwego 
bliskiego Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa.

Nawrócenia, uzdrowienia i cuda
Od początku objawieniom medziugorskim towarzy-
szy niezwykłe nadprzyrodzone działanie Boga. Me-
dziugorje jest przede wszystkim miejscem nawrócenia 
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Matka Boża ma pewien plan do zrealizowania – 
wielki plan, który w istocie jest zamysłem Bożym do-
tyczącym każdego człowieka, jest zamysłem dotyczą-
cym całego świata.

„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” (25 czerwca 
2007).
„Pragnę, byście zrozumieli, że Bóg wybrał każ-
dego z was, by go użyć w wielkim planie zbawie-
nia ludzkości. Wy nie możecie pojąć, jak wielka 
jest wasza rola w projekcie Bożym” (25 stycznia 
1987).

Realizacja planu Królowej Pokoju
Wszyscy jesteśmy wezwani, by włączyć się w plan zba-
wienia ludzkości.

Jest to plan w istocie chrystocentryczny, jego istotą 
jest przyjęcie Jezusa i zjednoczenie się z Nim.

„W życiu zjednoczcie się z Jezusem” (20 lutego 
1986).
Człowiek może jednak wybrać zło i opowiedzieć 

się w swojej wolności przeciw Bogu, zwiedziony przez 
działanie szatana.

„Szatan nieprzerwanie próbuje zniweczyć moje 
plany” (11 sierpnia 1984).

„Módlcie się nadal, by [moje] plany zreali-
zowały się w pełni” (27 września 1984), „by 
wypełnił się plan Boży i aby każdy czyn szatana 
zakończył się na chwałę Bożą” (17 lutego 1985).
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Wyjątkowa obecność Maryi 
w Medziugorju i Jej orędzie pokoju

Pierwszym przesłaniem Matki Bożej jest sama Jej 
obecność, a także fakt przekazywania przez Nią orędzi.

„Módlcie się, byście mogli pojąć, co Bóg pra-
gnie wam powiedzieć przez moją obecność 
i przez orędzia, które do was kieruję” (25 listo-
pada 1991).
Jest to dla nas wielki dar i łaska. Maryja prowadzi 

nas bowiem do Jezusa na drodze nawrócenia i zbawie-
nia.

„Moja obecność tutaj jest po to, bym was popro-
wadziła nową drogą, drogą zbawienia. Dlatego 
dzień w dzień wzywam was do nawrócenia” 
(25 czerwca 1992).
„Dziękujcie Bogu za dar mojej obecności 
pośród was” (25 czerwca 2009).
Matka Boża wzywa nas do dawania świadectwa 

o Jej obecności, prosi nas o nie.
„Wzywam was i proszę, byście swoim życiem, 
w codziennym życiu, dawali świadectwo o mojej 
obecności. Jeśli się modlicie, Bóg wam pomoże 
odkryć prawdziwy powód mojego przyjścia” 
(25 czerwca 1991).
„Wzywam was, drogie dzieci, byście modlili 
się o dary Ducha Świętego, które są wam teraz 
potrzebne, byście mogli dawać świadectwo 



„Wzywam was wszystkich, byście modlili się 
o pokój (…), tak, by pokój stał się największym 
skarbem na tej niespokojnej ziemi. Ja jestem 
waszą Królową Pokoju i waszą Matką. Pragnę 
prowadzić was drogą pokoju, który pochodzi 
jedynie od Boga” (25 kwietnia 2009).
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Matka Boża przychodzi do nas

Maryja przychodzi do nas poprzez objawienia w Me-
dziugorje. Przychodzi w miłości. Miłuje nas. Jest naszą 
niebieską Matką.

„Nie zapomnijcie: ja jestem waszą Matką (…) 
nie zostawiam was samych” (25 września 2005).
„Przychodzę do was jako Matka, która ponad 
wszystko miłuje swoje dzieci” (2 listopada 2004).
„Wiecie, drogie dzieci, że miłuję was niezmier-
nie i że dzień po dniu proszę Pana, by pomógł 
wam, byście pojęli miłość, którą wam okazuję” 
(21 sierpnia 1986).
Modli się za nas, wstawia się za nami. Jest z nami. 

Łączy nas z Bogiem, jest Pośredniczką.
„Modlę się za was i wstawiam się przed Bogiem” 
(25 września 1993).
„Pomagam wam swoją modlitwą, by Bóg dał 
wam moc, byście miłowali” (25 kwietnia 1993).
Prowadzi nas do Chrystusa, do królestwa niebie-

skiego, do raju i życia wiecznego.
„Prowadzę was do zmartwychwstania w moim 
Synu” (2 marca 2012), „Za sprawą Ducha Świę-
tego w waszych sercach narodzi się królestwo nie-
bieskie. Prowadzę was ku temu” (2 grudnia 2010).
„Prowadzę was do życia wiecznego. Życiem 
wiecznym jest mój Syn” (18 marca 1995).
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Obecność Maryi oraz jej życie

Matka Boża na pytanie widzących: Kim jesteś?, odpo-
wiada:

„Jestem Błogosławioną Dziewicą Maryją” 
(26 czerwca 1981).

Mówi o sobie: „Jestem Królową Pokoju i Pojednania” 
(6 sierpnia 1981), i po wielu latach objawień potwier-
dza swoje szczególne imię, które wcześniej wypowie-
działa: „przedstawiłam się jako Królowa Pokoju” 
(23 czerwca 2006).

Matka Boża przychodzi w Medziugorju, by prowa-
dzić nas do Boga i do zbawienia.

„Prowadzę ku miłości, do drogiego Ojca. Pro-
wadzę was do życia wiecznego” (18 marca 1995).
„Prowadzę was do zmartwychwstania w moim 
Synu” (2 marca 2012).
„Podaję wam światło prawdy i Ducha Świętego” 
(2 czerwca 2011).

Wielokrotnie odnosi się do Jezusa jako do Swojego 
Syna, „Bez miłości nie możecie przyjąć ani mnie, ani 
mojego Syna” (27 marca 1986) – Maryja jest Matką 
Jezusa, „Jestem Matką Bożą” (12 października 1981).

Wciąż powtarza, że jest naszą Matką, pragnie Nią 
być nie tylko deklaratywnie, ale w rzeczywistości. 

„Przychodzę między was, ponieważ pragnę być 
waszą Matką” (18 marca 2012).



w wielu krajach, na wszystkich kontynentach. Matka 
Boża zachęca wszystkich nas, którzy słyszymy o Me-
dziugorju, byśmy najpierw żyli Jej orędziami, a potem 
przekazywali Jej przesłanie tym, którzy go jeszcze nie 
znają. Prosi także o modlitwę zwłaszcza za tych, któ-
rzy nie poznali miłości Boga. Wezwanie Matki Bożej 
trzeba dobrze poznać, czytając Jej orędzia i starając się 
wypełniać je. W pierwszej kolejności nawrócić się po-
winni ci, którzy stykają się z Medziugorjem, żeby po-
przez swój przykład mogli dalej szerzyć pokój i miłość 
ostatecznie do całego świata.

Znaczenie orędzi
Orędzia, które stanowią treść wezwania z Medziu-
gorja, posiadają wyjątkowe znaczenie – są słowami sa-
mej Najświętszej Maryi Panny. Matka Boża nieustan-
nie zachęca nas i przynagla, byśmy przyjęli Jej orędzia: 
„Żyjcie moimi orędziami i wprowadzajcie w życie 
każde słowo, które wam daję. Niech będą dla was 
drogocenne, ponieważ pochodzą z nieba” (25 czerw-
ca 2002), „czytajcie każdego dnia orędzia, które wam 
dałam, i przemieniajcie je w życie” (25 grudnia 1989). 

Z orędziami Matki Bożej i wypełnianiem ich zwią-
zana jest wielka łaska Boża, którą każdy z nas może 
odkryć w swoim życiu.
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Bóg
Jest jeden Bóg. „Jest tylko jeden Bóg i jedna wiara” 
(29 czerwca 1981), „musicie wiedzieć, że jest tylko 
jeden Bóg i tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus” 
(1984).
Miłość Boga. „Nie jesteście świadomi, jak wielką mi-
łością Bóg was miłuje” (28 marca 1988), „Bóg jest mi-
łością!” (2 marca 2006).
Decyzja przyjęcia Boga. „Zdecydujcie się poważnie 
na Boga, ponieważ wszystko inne jest przemijają-
ce. Tylko Bóg jest nieprzemijający!” (25 maja 1989). 
„Nie oszukujcie się, że możecie bez Niego, ani kroku, 
dzieci moje” (2 września 2006), „wzywam was do cał-
kowitego oddania się Bogu” (25 marca 1989), „zde-
cydujcie się od dzisiaj na poważnie poświęcić czas 
Bogu” (25 października 1989).
Bóg na pierwszym miejscu. „Umieśćcie Boga na 
pierwszym miejscu w waszym życiu. Bóg będzie was 
błogosławił (25 lutego 2005). „Umieśćcie Boga w swo-
ich rodzinach na pierwszym miejscu, by On dał wam 
pokój i by was obronił” (25 grudnia 1991).
Tylko w Bogu jest zbawienie. „Bóg pragnie was zba-
wić i zsyła wam orędzia przez ludzi, przyrodę i liczne 
rzeczy (…), byście zrozumieli, że powinniście zmie-
nić kierunek waszego życia” (25 marca 1990). „Bóg, 
wasz Ojciec, jest jedyną drogą, prawdą i życiem” 
(2 lutego 1990), „bez Niego nie ma przyszłości ani 



65wybrane strony

chrześcijańskiego, którzy żyją jak poganie. Wciąż jest 
zbyt mało prawdziwych wierzących” (1984-1985), 
„szukam wszystkich uśpionych serc, by obudziły się 
ze snu niewiary” (5 czerwca 2011).
Pogłębianie naszej małej wiary. Dar wiary. „Wy, którzy 
wierzycie, nawracajcie się i pogłębiajcie waszą wiarę” 
(wiosna 1983). „Zachęcam was, małe dzieci, byście 
jeszcze bardziej żyli swoim życiem wiary, bo jeste-
ście jeszcze słabi i nie jesteście pokorni” (25 września 
2010), „małe dzieci, wasza wiara jest mała i nawet nie 
jesteście świadomi, jak bardzo, a mimo to nie jeste-
ście gotowi, aby prosić Boga o dar wiary” (25 sierp-
nia 2002), „modlę się przed Bogiem, aby dał wam dar 
wiary” (25 listopada 2005), „nie ustawajcie w modli-
twie o dar wiary” (2 października 2007).
Doświadczenia i umocnienie w wierze. „To jest czas 
waszej próby” (2 marca 2012). „Bóg chce doświad-
czyć w szczególny sposób, by (…) mógł umocnić 
w wierze” (11 kwietnia 1985).
Stałość w wierze. „Nie ustępujcie. Strzeżcie waszej 
wiary” (10 listopada 1981). „Zachowujcie mocną 
wiarę” (23 listopada 1981), „wiara jest jedyną, która 
w próbach życiowych da wam siłę” (2 października 
2008). Czego pragniesz? „By lud wierzył i wytrwał 
w wierze” (28 czerwca 1981).
Przykład i świadectwo. „Niech wasza wiara będzie 
zachętą dla innych, by mocniej wierzyli i miłowali” 
(25 grudnia 2001). „Nie narzucajcie niewierzącym 
swojej wiary. Pokazujcie im ją swoim przykładem 
i módlcie się za nich” (2 lutego 1990), „radośnie da-
wajcie świadectwo waszej wiary” (25 października 
2009). „Wzywam was, byście stali się moimi świadka-
mi, żyjąc w wierze swoich ojców” (25 września 1988).
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Życie duchowe
Znaczenie życia duchowego. „Troszczycie się 
o wszystko inne, a o duszę i o życie duchowe naj-
mniej. Przebudźcie się z męczącego snu waszej du-
szy i powiedzcie Bogu z całej siły «tak». Zdecyduj-
cie się na nawrócenie i świętość.” (25 marca 2001). 
„Małe dzieci, wciąż jesteście przywiązani do rzeczy 
ziemskich, a mało do życia duchowego” (25 stycznia 
2002). „Latami wzywam was i zachęcam do głębo-
kiego życia duchowego i prostoty, a wy jesteście tacy 
zimni” (25 grudnia 1989).
Dar Ducha Świętego. „Najważniejsze w życiu ducho-
wym jest prosić o dar Ducha Świętego. Kiedy przy-
chodzi Duch Święty, nastaje pokój. Kiedy to następu-
je, wszystko wokół was się zmienia. Rzeczy zmienią 
się” (10.1984), „wzywam was do duchowej odnowy. 
Módlcie się, małe dzieci, by zamieszkał w was w pełni 
Duch Święty” (25 maja 2000).
Centrum życia duchowego. „Msza, najwznioślejszy 
i najmocniejszy akt waszej modlitwy, niech będzie 
centrum waszego życia duchowego” (2 sierpnia 2008).
„Pragnę szczególnie, byście wyrzekli się rzeczy, do 
których jesteście przywiązani, a które szkodzą wasze-
mu życiu duchowemu” (25 lutego 1990). „Wzywam 
was do całkowitego oddania się Bogu (…). W ten 
sposób Bóg może przeze mnie prowadzić was w głę-
bię życia duchowego” (25 lipca 1988).
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„Pracujcie i przemieniajcie swoje serca, by w waszych 
sercach zamieszkał nowy duch od Boga” (15 kwietnia 
1985). „Z wiarą, modlitwą i miłością wspinajcie się 
na górę zbawienia” (2 sierpnia 2008).

Wolna wola, rozeznanie dobra i decyzje
Wolność człowieka. „Bóg dał każdemu wolną wolę, 
by mógł podejmować decyzje” (22 marca 1984). „Bóg 
dał wszystkim wolność, którą ja z miłością szanuję 
i poddaję się w pokorze waszej wolności” (25 listopa-
da 1987), „pragnę, by wasze decyzje były wolne przed 
Bogiem, ponieważ On dał wam wolność” (25 listopa-
da 1989).
Poznanie dobra. Ukierunkowanie wolności. „Przez 
duchową wolność woli, którą dał wam Ojciec Nie-
bieski, jesteście wezwani, by samemu rozpoznawać 
prawdę, dobro lub zło” (2 stycznia 2011). „Bóg was 
stworzył z wolną wolą, byście poznali i wybrali: życie 
albo śmierć” (2 lipca 2006). 
Matczyna pomoc. „Ja jako Matka, z matczyną miło-
ścią, pragnę wam pomóc w poznaniu i w wyborze 
życia” (2 lipca 2006). „Nie zapomnijcie, małe dzieci: 
wasza wolność jest waszą słabością, dlatego podążaj-
cie za moimi orędziami z powagą” (25 lutego 2007). 
„Sercem słuchajcie moich orędzi, byście rozpoznali, 
co macie czynić i jak znaleźć drogę do życia” (18 mar-
ca 2003).
„Bóg każdemu człowiekowi daje poznać dobro i zło. 
Ja wzywam was do światłości” (14 marca 1985). „Pra-
gnę, by ten czas był czasem decyzji (…). Wasze decy-
zje są mało stanowcze!” (19 sierpnia 1988).
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Przebaczenie
Jezus przebacza. „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). „Zobaczcie swoje grzechy i módlcie się o prze-
baczenie” (2 listopada 2010), „każdego dnia modlę 
się do mojego Syna, by przebaczył grzechy świata” 
(31 grudnia 1981).
Przebaczenie. „Matczynym sercem wzywam was, by-
ście nauczyli się przebaczać, całkowicie i bezwarun-
kowo (…)” (2 września 2009). „Nawracajcie się, prze-
baczajcie sobie” (24 czerwca 1984). „Abyście poszli ze 
mną, przebaczcie sobie, przebaczcie innym i pokłoń-
cie się mojemu Synowi” (2 lipca 2009).
Droga do przebaczenia. „Musicie nauczyć się prze-
baczać i prosić o przebaczenie” (2 września 2010), 
„wzywam was, byście modlili się o dar przebaczenia” 
(10 lipca 2009). „Módlcie się sercem, byście umieli 
przebaczać i by wam było przebaczone” (25 czerw-
ca 1997). „Módlcie się, a będziecie mogli z miłością 
przyjąć innych i przebaczać wszystkim, którzy wy-
rządzili wam zło” (25 września 1997).

Pojednanie
„W Jezusie, moim Synu, rozpoznajcie ofiarę pojedna-
nia za grzechy całego świata” (2 marca 2008).
Pojednanie się z sobą, z Bogiem i z bliźnimi. „Pokój, 
pokój, pokój! Pojednajcie się!” (26 maja 1981). „Po-
jednajcie się ze sobą, z Bogiem i ze swoimi bliźnimi” 
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(2 grudnia 2004), „trwajcie dalej w radości, modli-
twie i pojednaniu” (24 czerwca 1986).
Pojednanie świata. „Pragnę być z wami, by nawrócić 
i pojednać cały świat” (26 czerwca 1981), „niech świat 
się nawróci i niech się pojedna” (26 września 1983), 
„pojednajcie się i pomóżcie waszym życiem, by po-
kój zapanował na całej ziemi.” (25 grudnia 1990).

Wyrzeczenia i ofiary
Modlitwa. „Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, 
módlcie się w tym czasie i podejmujcie wyrzeczenia” 
(9 sierpnia 1991). „Kiedy ostatni raz wyrzekliście się 
czegoś dla Pana?” (28 stycznia 1987).
Wyrzeknięcie się grzechu. „Jestem radosna z powodu 
wszystkich waszych wyrzeczeń (…), ale jestem wam 
szczególnie wdzięczna za wyrzeknięcie się grzechu” 
(22 lutego 1988). „Wyrzeknijcie się grzechu i wybierz-
cie życie wieczne” (25 stycznia 2008).
Wyrzeknięcie się rzeczy szkodzących życiu duchowe-
mu. „Pragnę szczególnie, byście wyrzekli się rzeczy, 
do których jesteście przywiązani, a które szkodzą 
waszemu życiu duchowemu” (25 lutego 1990). „Małe 
dzieci, wyrzeknijcie się tego, co przeszkadza wam być 
bliżej Jezusa” (25 marca 1998).
Wzrastanie w wyrzeczeniach. „Jestem z wami i pra-
gnę wam pomóc, byście wzrastali w wyrzeczeniach 
i umartwieniach, byście mogli pojąć piękno życia 
tych ludzi, którzy się mi ofiarowują w szczególny 
sposób” (25 maja 1990). „Droga do nich [wyrze-
czeń] prowadzi przez miłość, post, modlitwę i dobre 
uczynki” (18 marca 2006). „Wyrzeknijcie się wszyst-
kiego, czyńcie pokutę” (24 czerwca 1983).
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Post i wyrzeczenia. „Wzywam was do postu i wyrze-
czeń” (25 marca 1998). „Przez post i wyrzeczenia, 
małe dzieci, będziecie mocniejsi w wierze” (25 marca 
2007).
Ofiary. „Żyjcie poprzez wasze małe ofiary męką 
i śmiercią Jezusa za każdego z was” (25 lutego 1988), 
„potrzebuję waszych modlitw i ofiar, szczególnie 
w tym czasie” (10 października 1990). „Bądźcie wy-
trwali w modlitwie i ofiarach” (31 grudnia 1982).
Czasowe wyrzeczenia, przed świętami. „Wzywam 
was, byście przez swoje małe ofiary przeżywali Wiel-
ki Post” (13 marca 1986), „byście przez modlitwę 
i ofiarę przygotowali się na przyjście Ducha Święte-
go [przed Zesłaniem]” (25 maja 1998). „Proszę was, 
by każdy z was podczas trzech nadchodzących dni 
[przed uroczystością Wniebowzięcia] (…) wyrzekł 
się czegoś, co jest drogie dla was w życiu, złożył to 
w ofierze” (11 sierpnia 1989). „Wyrzeknijcie się cze-
goś, co najbardziej lubicie [nowenna przed Bożym 
Narodzeniem]” (15 grudnia 1989).
Podziękowanie. „Dziękuję wam za wszystkie wasze 
ofiary, które (…) złożyliście” (25 czerwca 1996).

Łaska Boża i Boże błogosławieństwo
Konieczność łaski Boga. „Każdej duszy jest potrzeb-
na modlitwa i łaska, aby dotarła do Boga i Bożej mi-
łości” (6 listopada 1986).
Błogosławieństwo Boże. „Biedne moje dzieci, rozej-
rzyjcie się wokół siebie i popatrzcie na znaki czasu. 
Czy myślicie, że możecie bez Bożego błogosławień-
stwa?” (2 maja 2009). „Umieśćcie Boga na pierwszym 
miejscu w waszym życiu. Bóg będzie was błogosła-
wił” (25 lutego 2005).
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Znaczenie łaski szczególnie w tych czasach. „Wsta-
wiam się przed Bogiem za każdym z was, by wasze 
serca przyjęły dar nawrócenia. Małe dzieci, tylko 
w ten sposób pojmiecie, jak ważna jest łaska w tych 
czasach, a Bóg stanie się wam bliższy” (25 kwietnia 
1998).
Otwartość i modlitwa. „Otwórzcie wasze serce na 
łaskę” (6 czerwca 1988). „Módlcie się o łaskę od 
Boga” (28 stycznia 1987). „Przez modlitwę jesteście 
bogatsi w łaskę Bożą” (25 sierpnia 1989), „ofiarujcie 
czas Bogu, by On was przemieniał i napełniał swo-
ją łaską, tak, byście wy byli łaską dla innych” (25 li-
stopada 2007). „Niech modlitwa będzie dla was jak 
powietrze, którym oddychacie, a nie obciążenie (…). 
Bóg będzie was błogosławił i da wam obfitość łaski” 
(25 lipca 2007).
Błogosławieństwo Maryi zjednuje łaskę. „Każdego 
dnia błogosławię was swoim matczynym błogosła-
wieństwem, by Bóg obdarzył was wszystkich obfi-
tością łaski w waszym codziennym życiu” (25 lipca 
1992).
Orędzia. „Wy jesteście odpowiedzialni za orędzia. 
Tutaj jest źródło łaski” (8 maja 1986). „Wzywam was, 
byście jeszcze bardziej żyli moimi orędziami w poko-
rze i miłości, tak, by Duch Święty napełnił was swoją 
łaską i mocą” (25 kwietnia 2004).
„Drogie dzieci, napełniajcie się łaską, szczerze żałuj-
cie za grzechy i pragnijcie dobra” (2 maja 2010).

Świętość
Wezwanie do świętości. „Wszystkich was, jako Matka, 
pragnę wezwać do świętości” (10 października 1985). 
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„Pragnę prowadzić was drogą świętości, ale nie chcę 
was zmuszać, byście byli świętymi na siłę” (9 paź-
dziernika 1986). „Już od lat jesteście wzywani do 
świętości, a jeszcze jesteście daleko” (25 marca 1989).
Decyzja na dążenie do świętości w życiu. „Powin-
niście zmienić kierunek swojego życia” (25 marca 
1990), „zmieniajcie swoje życie, byście byli świętymi” 
(13 listopada 1986), „niech wasze nawrócenie i decy-
zja o świętości zacznie się dzisiaj, nie jutro” (25 listo-
pada 1998). „Porzućcie grzech i zdecydujcie się, małe 
dzieci, na świętość” (25 maja 2011). „Bez świętości 
nie możecie żyć” (10 lipca 1986).
Droga świętości. „Proszę was, byście od dzisiaj przy-
jęli drogę świętości. (…) 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” (25 lipca 1987).
Wzrastanie. „Niech dla was świętość w waszych my-
ślach i w każdej sytuacji zawsze będzie na pierwszym 
miejscu – w pracy i w mowie. W ten sposób wpro-
wadzicie ją w praktykę, a powoli, powoli, krok po 
kroku, do waszych rodzin wejdą modlitwa i decyzja 
o świętości” (25 sierpnia 2001).
Potrzeba świętości i jej pełnia. „Żyjąc każdego dnia 
Mszą świętą, odczujecie potrzebę świętości i będzie-
cie wzrastać w świętości” (25 stycznia 1998). „Pragnę 
was poprowadzić do pełnej świętości” (25 maja 1987).
Świadectwo świętości. „Raduję się z powodu was 
wszystkich, którzy jesteście na drodze do świętości 
i proszę was, pomóżcie swoim dawaniem świadectwa 
tym, którzy nie potrafią żyć święcie” (24 lipca 1986). 
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Niewierzący, nasza modlitwa za nich i nasz przy-
kład
Niewierzącymi określa Matka Boża tych, którzy nie 
poznali miłości Boga (18 marca 1995).
Potrzeba modlitwy za niewierzących. Nasza Święta 
Matka poprosiła nas, byśmy modlili się za niewierzą-
cych, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga (Mirja-
na, 2 lutego 2012). „Błagam was, módlcie się, byście 
swoimi modlitwami pomogli niewierzącym – tym, 
którzy nie mają łaski poznania Boga w swoim ser-
cu żywą wiarą” (18 marca 1989), „zjednoczcie się ze 
mną w modlitwie za tych, którzy nie wierzą” (2 lute-
go 1990). „Pragnę, byście ofiarowywali modlitwy za 
moje dzieci, które nie znają mojej miłości ani miłości 
mojego Syna” (18 marca 1991).
„Módl się za niewierzących. Ludzie będą sobie rwać 
włosy, brat będzie błagał brata, będzie przeklinał 
swoje minione życie, przeżyte bez Boga. Będą żało-
wać za grzechy, ale będzie za późno. Teraz jest czas na 
nawrócenie” (15 sierpnia 1985).
Niewierzący nie żyją prawdziwym życiem w Koście-
le. Gdy Matka Boża dała mi zadanie, by modlić się za 
niewierzących, zapytałam «Którzy to są niewierzący?». 
A Ona odpowiedziała: „Ci, którzy nie odnajdują Ko-
ścioła jako swojego domu i Boga jako swojego Ojca” 
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(Mirjana, 25 czerwca 2009). Tak wiele złych rzeczy 
w świecie pochodzi od niewierzących: wojny, rozwody, 
samobójstwa, narkotyki, aborcja. Możemy ich zmienić 
naszą modlitwą (Mirjana, 2 lutego 2012).
Niewierzący są też wśród deklaratywnie wierzących. 
„Kiedy wzywam was do modlitwy za tych, którzy 
jeszcze nie poznali miłości Bożej, gdybyście spojrze-
li w swoje serca, zrozumielibyście, że mówię o wielu 
z was” (2 czerwca 2011). Dla Niej [Matki Bożej] wie-
lu niewierzących to także Ci, którzy chodzą do kościo-
ła, ale chodzą z przyzwyczajenia, z tradycji (Mirjana, 
15 sierpnia 1991). Kto z nas może powiedzieć, że jest 
prawdziwie wierzącym, który rzeczywiście podąża za 
wszystkim, czego chce Bóg? (Mirjana, 1 października 
2010).
Postawa wobec niewierzących. „Nie narzucajcie nie-
wierzącym swojej wiary” (2 lutego 1990). Najpierw 
odczujcie miłość do nich (…). Nigdy nie osądzajcie, 
nigdy nie krytykujcie, nigdy nie zmuszajcie. Módlcie 
się, dajcie swój przykład i podajcie im ręce Matki Bo-
żej (Mirjana, 1 października 2010). „Proszę was, dzie-
ci moje, ale i upominam, by na pierwszym miejscu 
była dla was troska o tych, którzy nie poznali mojego 
Syna. Nie dopuście, by oni, patrząc na was i na wasze 
życie, nie zapragnęli Go poznać (…) To jest czas wa-
szej próby” (2 marca 2012).

Nawrócenie grzeszników
Jakov: Pani jest bardzo smutna z powodu grzeszników 
w tym świecie (26 stycznia 1989).
Modlitwa. „Proszę was o modlitwę za nawrócenie 
wszystkich” (8 kwietnia 1984), „wzywam was, aby-
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ście się modlili za tych wszystkich, którzy są daleko 
od Boga, by się nawrócili” (25 sierpnia 1989), „wzy-
wam was, byście modlili się o nawrócenie grzeszni-
ków, tych, którzy mieczem nienawiści i codziennymi 
przekleństwami przebijają moje Serce i Serce mojego 
Syna Jezusa” (25 marca 1999).
Wszelka modlitwa. „Niech wszystkie modlitwy, któ-
re odmawiacie wieczorem w waszych domach, będą 
za nawrócenie grzeszników, bo świat jest w wielkim 
grzechu. Módlcie się Różańcem każdego wieczoru” 
(8 października 1984), „wszystkimi modlitwami mó-
dlcie się o otwarcie się grzesznych serc” (18 kwietnia 
1985),
Przykład. „Pragnę, byście wy, swoim przykładem, 
pomogli grzesznikom, by przejrzeli, byście wzboga-
cili ich ubogie dusze, i sprowadzili ich z powrotem 
w moje objęcia” (2 czerwca 2012).
Wszyscy jesteśmy grzeszni. „Zatrzymajcie się i spójrz-
cie w samych siebie, a zobaczycie, jak bardzo jesteście 
grzeszni” (2 listopada 2010).
Nawrócenie może być łatwe. „Nawrócenie będzie ła-
twe dla wszystkich, którzy będą chcieli je przyjąć. To 
jest dar, który musicie wymodlić dla swojego bliźnie-
go” (23 stycznia 1986).

Czas łaski
Teraz jest czas łaski. „Oto czas łaski i nawrócenia. 
Trzeba go dobrze wykorzystać” (25 października 
1985). „Ten czas jest czasem łaski” (25 grudnia 1995). 
„Pan pozwolił mi, bym ponownie wam powiedziała, 
że żyjecie w czasie łaski” (25 października 2006).
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Czas łaski czasem obecności Matki Bożej w objawie-
niach. „Żyjecie w czasie łaski, w którym Bóg przez 
moją obecność daje wam wielkie łaski” (25 września 
2008). „To jest czas łaski, dopóki jestem z wami” 
(25 kwietnia 2007). „Modlę się za was (…), byście 
jeszcze bardziej przyjęli orędzia, które daję wam tu-
taj, w tym świętym miejscu. Małe dzieci, zrozumcie, 
że jest to czas łaski dla każdego z was” (25 czerwca 
2002). „Wzywam was, małe dzieci, byście żyli orę-
dziami, które wam dawałam przez te lata. Ten czas 
jest czasem łaski” (25 lutego 1996). „W tym cza-
sie łaski, kiedy Bóg mi pozwolił, bym była z wami” 
(25 maja 2008).
Wkraczamy w czas oczyszczenia. „Pragnę pomóc 
wam w przezwyciężeniu prób, które ten czas oczysz-
czenia stawia przed wami” (2 września 2010). „Przez 
ten czas łaski, który nadchodzi, pragnę, byście odno-
wili moje orędzia i byście powiedzieli mi «tak, tak»” 
(15 czerwca 2012).
Przyszły czas pokoju. „Ja was pragnę poprowadzić 
do czasu łaski, tak, byście przez ten czas byli jak naj-
bliżej mojego Syna, by On mógł was prowadzić do 
swojej miłości i do życia wiecznego, którego pragnie 
każde serce” (25 listopada 2011). „Jestem z wami 
i prowadzę was do nowego czasu; czasu, który Bóg 
daje wam jako łaskę, byście Go jeszcze bardziej po-
znali” (25 stycznia 1993), „módlcie się o pokój, by 
jak najszybciej zapanował czas pokoju, czego moje 
serce oczekuje z niecierpliwością” (25 czerwca 1995). 
„Z wami pragnę odnowić modlitwę i wezwać was do 
postu, który pragnę przedstawić swojemu synowi 
Jezusowi na nadejście nowej epoki, epoki wiosny” 
(25 października 2000).
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„Dzieci moje, jesteście wybrani, ponieważ to w wa-
szym czasie wielka łaska Boża zstąpiła na ziemię. Nie 
zwlekajcie z przyjęciem jej” (2 kwietnia 2008). „Nie 
zapomnijcie: to jest czas łaski, dlatego módlcie się, 
módlcie się, módlcie się” (15 października 1999).

Raj
Maryja prowadzi do raju. „Bóg posyła mnie, bym 
wam pomogła i bym was poprowadziła do raju, który 
jest waszym celem” (25 września 1994). „Kocham was 
i pragnę poprowadzić was wszystkich razem ze mną 
do raju” (25 kwietnia 1994).
Decyzja na raj. „Pragnę wezwać wszystkich was, by 
każdy z was zdecydował się na raj. Droga jest trudna 
dla tych, którzy nie zdecydowali się na Boga” (25 paź-
dziernika 1987). „Myślcie o raju” (25 maja 2006). „Nie 
zamykajcie sobie bram raju” (2 maja 2012).
Raj w sercach. „Odnówcie modlitwę w swoich rodzi-
nach, a serce wasze będzie wychwalać święte Imię 
Boże i raj zapanuje w waszych sercach” (25 maja 
1997). „Tylko dusza pokorna staje się rajem, ponie-
waż w niej jest mój Syn” (2 lutego 2012).
„Nieustannie modlę się za was, by wasze życie było 
odbiciem raju tutaj na ziemi” (25 kwietnia 2011).

Kościół – wspólnota wierzących
Miłość do Kościoła. „Przez modlitwę i swoje wyrze-
czenia staniecie się bardziej otwarci na dar wiary 
i miłości do Kościoła i ludzi, którzy są dookoła was” 
(25 lutego 1998).
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Praca w Kościele. „Pragnę powołać was do pracy 
w Kościele. Wszystkich jednakowo miłuję i pragnę 
od wszystkich, by pracowali tyle, ile mogą. Wiem, 
drogie dzieci, że możecie, jednak nie chcecie, dlate-
go że czujecie się małymi i słabymi w tych sprawach. 
Musicie być odważni i przynosić małe kwiatki Ko-
ściołowi i Jezusowi” (31 października 1985).
Trudności na barkach Kościoła. „Różańcem przezwy-
ciężycie wszelkie trudności, którymi szatan chce te-
raz obarczyć Kościół katolicki” (25 czerwca 1985).
Kościół w obecnym czasie. „[Szatan] pewnego dnia 
stanął przed tronem Bożym i poprosił o pozwole-
nie na wystawienie Kościoła na próbę przez pewien 
czas. Bóg pozwolił wystawić Go na próbę przez jeden 
wiek. Ten wiek jest we władzy diabła, ale kiedy wy-
pełnią się tajemnice, które zostały wam powierzone, 
jego władza zostanie zniszczona” (przed 26 grudnia 
1982).
Modlitwa o jedność. „Wzywam was, byście modlili się 
o jedność, o jedność mojego Kościoła, moich kapła-
nów” (30 grudnia 2011).
Zbawienie w Kościele. „Nie wystarczy należeć do Ko-
ścioła katolickiego, by być zbawionym, trzeba sza-
nować Boże przykazania i postępować zgodnie ze 
swoim sumieniem” (1984-1985). „Módlmy się, małe 
dzieci, za wszystkich tych, którzy nie chcą poznać 
miłości Bożej, pomimo że są w Kościele. Módlmy się, 
by się nawrócili, by Kościół zmartwychwstał w miło-
ści” (25 marca 1999).
Odnowienie Kościoła. „W tym czasie proszę was, by-
ście odnowili Kościół!” Mirjana: Zapytałam: „Czy ja 
to mogę, czy my to możemy?” Pani odpowiedziała: 
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„Dzieci moje, ale ja będę z wami. Apostołowie moi, 
będę z wami i pomogę wam. Odnówcie najpierw sie-
bie i swoje rodziny, a wtedy wszystko będzie łatwiej-
sze”. Powiedziałam: „Tylko Ty, Matko, bądź przy nas” 
(2 kwietnia 1005).

Księża, kapłani
„Oni mają szczególne miejsce w moim Sercu, oni re-
prezentują mojego Syna” (2 kwietnia 2011).
Modlitwa o powołania i za księży. „Módlcie się o po-
wołania w Kościele, o silną wiarę moich kapłanów” 
(5 stycznia 2011). „Wasi pasterze potrzebują waszej 
modlitwy” (2 kwietnia 2007). „Jeszcze raz wzywam 
was do modlitwy za waszych pasterzy” (2 paździer-
nika 2010).
Vicka: Czego oczekujesz od księży? „By byli mocni 
w wierze i by wam pomagali” (28 czerwca 1981). Do 
księży. „Róbcie dobrze to, co jest waszym obowiąz-
kiem i czego Kościół od was wymaga” (lipiec 1981). 
„Od księży nie wymagam niczego innego oprócz 
wytrwałej modlitwy i nauczania” (23 czerwca 1982). 
„Pragnę wezwać wszystkich moich kapłanów, by 
stworzyli i zorganizowali grupy modlitewne, w szcze-
gólności wśród młodych” (22 sierpnia 1988).
Marija: Pani, co pragniesz polecić kapłanom? „Wzy-
wam was, byście wszystkich wezwali do modlitwy na 
różańcu. Różańcem przezwyciężycie wszelkie trud-
ności, którymi szatan chce teraz obarczyć Kościół 
katolicki. Módlcie się na różańcu, wszyscy kapłani! 
Poświęćcie czas na Różaniec” (25 czerwca 1985). 
„Wzywam wszystkich kapłanów, zakonników i za-
konnice, by modlili się na różańcu i uczyli innych 
modlić się” (25 sierpnia 1997).
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Widzący
Widzący pytają Matkę Bożą. Dlaczego ukazujesz się 
nam? Nie jesteśmy lepsi od innych. „Nie wybieram ko-
niecznie najlepszych” (26 czerwca 1981).
„Ivanko, łask, jakie otrzymałaś ty i twoi bracia, nikt 
dotąd na ziemi nie otrzymał!” (7 maja 1985).
Orędzie dla widzących, dane w pierwszych latach ob-
jawień: „Jeśli mielibyście w godzinie objawienia pójść 
na Mszę, musicie wybrać Mszę bez zastanowienia, 
ponieważ podczas Mszy mój Syn jest z wami” (Mirja-
na, 7 października 1996).

Parafia w Medziugorju
Wybór parafii. Ivanka: Dlaczego przyszłaś tutaj? Cze-
go pragniesz? „Przyszłam, ponieważ jest tutaj wielu 
prawdziwie wierzących” (26 czerwca 1981). „Wybra-
łam tę parafię w szczególny sposób i pragnę ją pro-
wadzić. Strzegę ją w miłości i pragnę, by wszyscy byli 
moimi” (1 marca 1984). 
Wytrwanie na drodze Bożej, powrót na nią. „Przy-
szłam do was, bym poprowadziła was drogą oczysz-
czenia duszy, to jest drogą do Boga. Jak mnie przy-
jęliście? (…) Większość przyjęła mnie do swojego 
serca i zaczęła wprowadzać w życie moje matczyne 
prośby. Ale niestety, nie trwało to długo. Gdziekol-
wiek przyjdę, a razem ze mną jest zawsze i mój Syn, 
za mną pojawia się także szatan. Dopuściliście, i nie 
spostrzegliście tego, że was przemógł, że panuje nad 
wami. (…) Ja, jako Matka, kocham was i upominam. 
Istnieją tajemnice, dzieci moje. Nie wiadomo, cze-
go one dotyczą. Ale kiedy się ujawni, będzie późno! 
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Wróćcie do modlitwy! Nie ma od niej nic ważniej-
szego. (…) Nie chcę więcej was upominać: w zamian 
tego chcę jeszcze raz wezwać was do modlitwy, postu 
i pokuty. (…) Słuchajcie mnie, dzieci moje. Rozwa-
żajcie w modlitwie te orędzia” (28 stycznia 1987).
Odnowienie życia orędziami. „Wzywam w szczególny 
sposób tę parafię, która przyjęła mnie i objęła na po-
czątku objawień z wielką radością, by odnowiła moje 
orędzia i poszła za mną” (24 czerwca 2005). 
Modlitwa za parafię. „Módlcie się, by szatan odstąpił 
od parafii i od każdego jednego, który przybywa do 
parafii” (11 lipca 1985).
Konkretne plany Boże. „Módlcie się, by zrealizowa-
ło się to, co Bóg planuje dla tej parafii” (5 września 
1985).

Pielgrzymi
Odczucie obecności Boga i nawrócenie. „Wzywam 
was, byście się wszyscy modlili, by zrealizowały się 
plany Boże wobec was i wszystko to, co Bóg pragnie 
przez was! Pomóżcie, by się inni nawrócili, szczegól-
nie ci, którzy przybywają do Medziugorja” (30 stycz-
nia 1986). „Niech [parafia] się modli także o dar Du-
cha Świętego, by ci wszyscy, którzy przybywają tutaj, 
odczuli obecność Boga” (3 czerwca 1986).
Uzdrowienia w Medziugorju. „Wielu chorych myśli, 
że wystarczy tutaj przyjechać, by natychmiast zostać 
uzdrowionym. Niektórzy z nich nawet nie wierzą 
w Boga, i mniej jeszcze w objawienia, a oto domagają 
się pomocy od Pani [Matki Bożej]!” (9 lutego 1982). 
Obecność pielgrzymów podczas objawień. „Kiedy je-
steście w «pokoju objawień» lub w kościele, nie po-
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i nauczania Kościoła, prowadzi do głębokiego życia 
duchowego.

„To jest czas łaski, dopóki jestem z wami, wyko-
rzystajcie go” (25 kwietnia 2007), „w tym cza-
sie łaski wzywam was do duchowej odnowy” 
(25 maja 2000), „wzywam was, byście otworzyli 
bramy swojego serca Jezusowi” (25 stycznia 
1995).
„Oto czas łaski i nawrócenia. Trzeba go dobrze 
wykorzystać” (25 października 1985).
Matka Boża ponagla nas: „Nie zwlekajcie” (25 paź-

dziernika 1993), „dzieci, nie ociągajcie się” (2 maja 
2007).

W tym czasie powinniśmy bez zwłoki wybrać Boga 
i wejść na drogę zbawienia, by żyć szczęśliwie i znaleźć 
się w raju, by nie iść za szatanem, który prowadzi do 
grzechu, śmierci i piekła.

„Przebudźcie się z męczącego snu waszej duszy 
i powiedzcie Bogu z całej siły «tak»” (25 marca 
2001).
Ku temu prowadzi nas Matka Boża. Pragnie wy-

rwać nas z zakusów szatana, który cały czas próbuje 
nas zwieść i zniewolić. Prowadzi nas ku Bogu.

Władza szatana zostanie zniszczona
Matka Boża mówi, że ten czas, gdy szatan działa 

w świecie w szczególny sposób, nie potrwa długo, jest 
ograniczony.

„Przepraszam cię za to, ale musisz zdawać sobie 
sprawę, że szatan istnieje. Pewnego dnia stanął 
przed tronem Bożym i poprosił o pozwolenie 
na wystawienie Kościoła na próbę przez pewien 
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Mirjana otrzymała od Matki Bożej szczególny per-
gamin. Jest to jakby kartka papieru formatu A4, zro-
biona jednak z jakiegoś nieziemskiego materiału. Ten 
pergamin ma zostać przekazany o. Petarowi, aby mógł 
dowiedzieć się z niego o treści tajemnic – w swoim 
czasie ojciec będzie mógł odczytać z niego tajemnice, 
każdą na dziesięć dni przed jej wypełnieniem się.

Widzący nie mówią bezpośrednio o treści tajemnic, 
tak jak prosiła ich o to Matka Boża, jednak z różnych 
orędzi, wywiadów i wypowiedzi możemy dowiedzieć 
się o pewnych aspektach dotyczących nie tyle samej 
treści tajemnic, ile raczej ich charakteru czy charakte-
ru wydarzeń.

Ostrzeżenia dla Medziugorja i świata
Pierwsza tajemnica. Mirjana relacjonuje swoje obja-
wienie: [Matka Boża] pokazała mi, jak na filmie, wypeł-
nienie się pierwszej tajemnicy: stan smutku i opłakany 
obraz świata po tym pierwszym ostrzeżeniu. „Wstrząs 
jednej części świata”, uściśliła (25 października 1985).

Ojciec Petar, który ma wyjawić światu tajemnice, 
wyjaśnia: „Wiem, że pierwsze trzy tajemnice związa-
ne są z Medziugorjem. Pierwsze dwie tajemnice będą 
napomnieniami i wielkim ostrzeżeniem, potwierdzą 
wobec świata, że Matka Boża ukazywała się w Medziu-
gorju i że widzący mówili prawdę”.

Matka Boża wskazuje w przytoczonym orędziu na 
szczególne oddziaływanie tajemnicy wobec pewnej 
części świata, a ojciec Petar wskazuje na Jej związek 
z Medziugorjem.

Niemniej, jak w sposób oczywisty daje o tym znać 
Mirjana w wywiadzie z listopada 1985 roku, pierw-
sza tajemnica w jakiś sposób będzie dotyczyć całego 
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zumiemy, 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).

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 
powiedziała: „Módlcie się tajemnicami rado-
snymi”, ale powoli: dzisiaj będziemy żyć jednym 
«Ojcze nasz», jutro dwoma itd. A potem za pół 
roku powiedziała: „Módlcie się tajemnicami bole-
snymi”, a za rok będziemy się modlić tajemnicami 
chwalebnymi 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 


