
Modlitwa wiernych: 

 

 

1. . Drogie dzieci! Wciąż potrzebuję waszych modlitw. Pytacie się, dlaczego 

aż tyle modlitwy. Oglądnijcie się, drogie dzieci, a zobaczycie, jak wielki 

grzech zawładnął światem. Módlcie się więc o zwycięstwo Jezusa.1 

Duchu Święty! Prosimy Cię za Kościół Święty. Spraw, aby wierni 

nieustannie zanosili przed Tron Boga modlitwy o zwycięstwo Jezusa. 

 

 

2. Dziś wzywam was, abyście poprzez modlitwę otwarli się na Boga, aby 

Duch Święty zaczął czynić cuda w was i poprzez was. Jestem z wami i 

oręduję za każdym z was przed Bogiem, bowiem każdy z was, drogie 

dzieci, jest ważny w moim planie zbawienia. Wzywam was, abyście nieśli 

dobro i pokój. Bóg może wam dać pokój, jeśli się nawrócicie i będziecie 

się modlić. Dlatego drogie moje dziatki módlcie się, módlcie się, módlcie 

się i czyńcie to, czym natchnie was Duch Święty.2 

Duchu Święty! Natchnij papieża, biskupów i kapłanów, aby nieśli 

dobro i pokój oraz nieustannie wzywali do nawrócenia i modlitwy. 

 

 

3. (…) Módlcie się o ducha prawdy. (…) Potrzebny jest wam duch prawdy, 

byście mogli przekazywać przesłania takie, jakie są, nie dodając do nich 

ani nie ujmując czegokolwiek, tak jak ja wam powiedziałam. Módlcie 

się, by Duch Święty natchnął was duchem modlitwy, byście się więcej 

modlili. Ja, wasza Matka, mówię wam, że mało się modlicie.3 

Duchu Święty! Prosimy Cię za Księdza Piotra. Udzielaj Mu 

wszelkich łask niezbędnych do głoszenia Orędzi na Czasy Ostateczne, 

które właśnie nadeszły. 

 

 

 

 

                                                             
1 Orędzie Matki Bożej z 13 IX 1984, w: Orędzia Matki Bożej z Medziugorja, Kraków 1996, s. 50. 
2 Orędzie Matki Bożej z 25 V 1983, w: tamże, s. 50. 
3 Orędzie Matki Bożej z 9 VI 1984, w: tamże, s. 47. 



4. Dziś (…) proszę was specjalnie o to, byście czcili Serce mego Syna 

Jezusa. Ofiarujcie zadośćuczynienie za rany zadane Sercu mego Syna. 

To Serce zostało zranione grzechami wszelkiego rodzaju.4 

Duchu Święty! Rozpalaj serca wiernych, aby w tym miesiącu 

szczególnie poświęconym Najświętszemu Sercu Jezusa wynagradzali za 

wszelkie zniewagi, jakich to Serce nieustannie doznaje. 

 

 

5. Już wam powiedziałam, że wybrałam was w szczególny sposób, takich 

jacy jesteście. Ja, Matka, kocham was wszystkich. I w każdej chwili, gdy 

jest wam ciężko, nie bójcie się, gdyż kocham was i wtedy, kiedy jesteście 

daleko ode Mnie i mego Syna. Proszę was, nie pozwólcie, by moje serce 

płakało krwawymi łzami z powodu dusz, które się zatracają w grzechu.5 

Duchu Święty! Prosimy Cię dotknij swoją miłością i ulecz serca 

tych, którzy wciąż trwają w grzechu. 

 

 

6. Nie pojmujecie posłań, które przeze mnie Bóg wam daje. Daje wam 

wielkie łaski, a wy nie jesteście tego świadomi. Proście Ducha Świętego 

o oświecenie. Gdybyście wiedzieli, jakich łask udziela wam Bóg, 

modlilibyście się bez przerwy.6 

Duchu Święty! Oświecaj nas, abyśmy z pokorą i wdzięcznością 

przyjmowali łaski, jakich z wielką hojnością udziela nam Bóg. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Orędzie Matki Bożej z 5 IV 1984, w: tamże, s. 44. 
5 Orędzie Matki Bożej z 24 V 1984, w: tamże, s. 46. 
6 Orędzie Matki Bożej z 8 XI 1984, w: tamże, s. 52. 



Komentarz przed Komunią Świętą: 

 

 

 

 

 

Wzywam was, abyście się przygotowali, jak nigdy dotąd, na przyjście 

Jezusa. Niech Dzieciątko Jezus zapanuje w waszych sercach, gdyż tylko wtedy 

będziecie szczęśliwi, kiedy Jezus będzie waszym Przyjacielem. Nie będzie wam 

trudno wtedy modlić się, oddać swoje ofiary i świadczyć o wielkości Jezusa w 

waszym życiu, bo On da wam siłę i radość.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Orędzie Matki Bożej z 25 XI 1993, w: tamże, s. 129. 



Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

 

Dziś wzywam was do rozmiłowania się w Przenajświętszym 

Sakramencie. Adorujcie Go, dziatki, (…), a będziecie zjednoczeni z całym 

światem. Jezus stanie się dla was Przyjacielem i nie będziecie mówić o Nim jak 

o kimś ledwie poznanym. Zjednoczenie z Nim będzie dla was radością i 

staniecie się świadkami Jezusowej miłości, jaką On ma dla każdego stworzenia. 

Dziatki, kiedy adorujecie Jezusa jesteście również blisko mnie.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Orędzie Matki Bożej z 25 IX 1995, w: tamże, s. 137-138. 



Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

 

Dziś wzywam was do miłości pełnej oddania i miłej Bogu. Dziatki, 

miłość znosi wszystko co jest trudne i gorzkie - dzięki Jezusowi, który jest 

miłością. Dlatego, drogie dzieci, proście Boga, by przyszedł wam z pomocą, 

jednakże nie według waszych pragnień, lecz zgodnie z Jego miłością. 

Oddawajcie siebie Bogu, żeby mógł was uzdrowić, pocieszyć i przebaczyć 

wszystko, co wewnątrz was stanowi przeszkodę na drodze miłości. Tak Bóg 

będzie kształtował wasze życie i będziecie wzrastać w miłości. Dziatki, 

uwielbiajcie Boga, psalmem miłości, by miłość Boża mogła wzrastać w was z 

dnia na dzień, aż do pełni.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Orędzie Matki Bożej z 25 VI 1988, w: tamże, s. 100. 



Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

 

 

 

Dzisiaj wzywam was, abyście zjednoczyli się z Jezusem w modlitwie. 

Otwórzcie Mu swoje serca i darujcie Mu wszystko, co w nim jest: radości, 

smutki i choroby. Niech będzie to dla was czas łaski. Módlcie się dzieci i niech 

każda chwila należy do Jezusa.10 

 

                                                             
10 Orędzie Matki Bożej z 25 III 2002, w: http://www.medjugorje.hr/pl/objawienia-
medziugorskie/oredzia/?datum=2002-3-25 

http://www.medjugorje.hr/pl/objawienia-medziugorskie/oredzia/?datum=2002-3-25
http://www.medjugorje.hr/pl/objawienia-medziugorskie/oredzia/?datum=2002-3-25

