
Modlitwa wiernych: 

 

 

1. Drogie dzieci! Dziś pragnę was powołać do pracy w Kościele. 

Wszystkich jednakowo kocham i pragnę, by wszyscy pracowali tyle, ile 

mogą. Wiem, drogie dzieci, że możecie, lecz nie chcecie dlatego, że 

czujecie się małymi i pokornymi w tych sprawach. Musicie być odważni 

i przynosić małe kwiatki Kościołowi i Jezusowi, tak by wszyscy byli 

zadowoleni.1 

Duchu Święty! Uzdalniaj wiernych do gorliwej i odważnej służby 

na rzecz Kościoła Świętego. 

 

 

2. I dziś wzywam was do modlitwy, gdyż tylko w modlitwie możecie 

zrozumieć moje przyjście tutaj. Duch Święty oświeci was w modlitwie, 

abyście pojęli jak musicie się nawrócić. Dziatki pragnę uczynić z was 

przepiękny bukiet przygotowany na wieczność, ale wy nie przyjmujecie 

drogi nawrócenia, drogi zbawienia, którą wam proponuję poprzez te 

objawienia. Dziatki, módlcie się, nawracajcie wasze serca, przybliżajcie 

się do mnie. Niech dobro zwycięża zło.2 

Duchu Święty! Prosimy Cię za papieża, biskupów i kapłanów. 

Zapalaj ich swoim ogniem, aby z wielką gorliwością głosili konieczność 

nawrócenia i przemiany serc. 

 

 

3. Proszę was, byście zaczęli zmieniać swoje życie w rodzinie. Niech 

rodzina będzie harmonijnym kwiatem, który pragnę dać Jezusowi. 

Drogie dzieci, niech każda rodzina będzie aktywna w modlitwie, pragnę 

bowiem, by pewnego dnia pojawiły się w niej i owoce. Tylko w ten 

sposób mogę was wszystkich jak płatki kwiatu ofiarować Jezusowi w 

urzeczywistnieniu planów Bożych.3 

Duchu Święty! Dotknij Swoją łaską nasze rodziny. Przemieniaj to, 

co w nich jeszcze nie podoba się Tobie i zapalaj je do życia modlitwą. 

                                                             
1 Orędzie Matki Bożej z 31 X 1985, w: Orędzia Matki Bożej z Medziugorja, Kraków 1996, s. 69. 
2 Orędzie Matki Bożej z 25 VII 1995, w: tamże, s. 137. 
3 Orędzie Matki Bożej z 1 V 1986, w: tamże, s. 77. 



4. Jesteście zaprzątnięci materialnymi rzeczami, a w materii zagubicie to 

wszystko, co Bóg wam pragnie dać. Wzywam was, drogie dzieci, byście 

się modlili o dary Ducha Świętego, które są wam teraz potrzebne, byście 

mogli dawać świadectwo o mojej tutaj obecności i o wszystkim, co wam 

daję. Drogie dzieci, oddajcie się Mi, bym was mogła całkowicie 

prowadzić. Nie zajmujcie się materialnymi sprawami. 

Duchu Święty! Prosimy Cię uwalniaj nas od zbytniego 

przywiązania do rzeczy materialnych. Udziel nam Swoich darów, których 

dzisiaj tak bardzo nam potrzeba.4 

 

 

5. Drogie dzieci! Nie, nie wiecie, jak wielkie Bóg zsyła wam łaski. Nie 

chcecie się poruszyć w tych dniach, kiedy Duch Święty w szczególny 

sposób na was oddziałuje. Wasze serca zaprzątnięte są ziemskimi 

sprawami i one was zajmują. Serca swoje zwróćcie ku modlitwie i dążcie 

do tego, by Duch Święty spłynął na was.5 

Duchu Święty! Naucz nas wdzięczności za łaski, którymi tak hojnie 

obdarza nas Bóg, a nasze serca skieruj ku modlitwie i uwielbianiu Jego 

dzieł w naszym życiu. 

 

 

6. Drogie dzieci! W tych dniach usilnie was wzywam, byście otworzyli 

serca Duchowi Świętemu. Szczególnie teraz Duch Święty oddziałuje na 

was. Otwórzcie serca i ofiarujcie swe życie Jezusowi, by On wpływał na 

wasze serca i umocnił was w wierze.6 

Duchu Święty! Otwórz nasze serca, aby zawsze były gotowe na 

przyjęcie Twoich łask i wierną służbę Tobie. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Orędzie Matki Bożej z 17 IV 1986, w: tamże, s. 75. 
5 Orędzie Matki Bożej z 9 V 1985, w: tamże, s. 61. 
6 Orędzie Matki Bożej z 23 V 1985, w: tamże, s. 61. 



Komentarz przed Komunią Świętą: 

 

 

 

 

 

Wzywam was do otwarcia drzwi waszych serc na Jezusa, tak jak kwiat 

otwiera się na słońce. Jezus pragnie napełnić wasze serca radością i pokojem. 

Nie możecie, dziatki, urzeczywistnić pokoju, jeśli nie jesteście w pokoju z 

Jezusem. Dlatego wzywam was do spowiedzi, aby Jezus stał się waszą prawdą i 

pokojem. Dziatki, módlcie się o siłę do realizacji tego, o czym wam mówię.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Orędzie Matki Bożej z 25 I 1995, w: tamże, s. 134. 



Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

 

Cieszcie się ze mną. Serce moje raduje się z powodu narodzenia Jezusa i 

dzisiaj pragnę Go wam dać. Pragnę, drogie dzieci, aby każdy z was otworzył 

własne serce Jezusowi, a ja darowuję Go wam z miłością. Pragnę, drogie dzieci, 

żeby Jezus was zmieniał, uczył i strzegł. Dzisiaj w szczególny sposób modlę się 

za każdego z was i ofiarowuję wszystkich Bogu, aby się w was objawił. 

Wzywam was do szczerej modlitwy sercem, tak by wasza modlitwa była 

spotkaniem z Bogiem. Dajcie Panu Bogu pierwsze miejsce w pracy i w życiu 

codziennym.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Orędzie Matki Bożej z 25 XII 1987, w: tamże, s. 96. 



Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

 

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Dzieci, 

wierzcie, że dzięki prostej modlitwie można czynić cuda. Poprzez modlitwę 

otwieracie swoje serca Bogu i On czyni cuda w waszym życiu. Wasze serce, 

patrząc na owoce, wypełnia się radością i wdzięcznością do Boga za wszystko 

co On czyni w waszym życiu, a poprzez was w życiu innych. Dzieci, módlcie 

się i wierzcie, Bóg daje wam łaski, a wy ich nie widzicie. Módlcie się, a je 

zobaczycie. Niech wasz dzień wypełniony będzie modlitwą i dziękczynieniem 

za wszystko co Bóg wam daje.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.medjugorje.hr/pl/objawienia-medziugorskie/oredzia/?datum=2002-10-25
http://www.medjugorje.hr/pl/objawienia-medziugorskie/oredzia/?datum=2002-10-25


Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

 

 

 

 

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście pracowali nad własnym 

nawróceniem. Dalecy jeszcze jesteście od spotkania z Bogiem w waszym sercu. 

Dlatego jak najwięcej czasu spędzajcie na modlitwie i adoracji Jezusa w 

Przenajświętszym Sakramencie, aby On was przemienił i umieścił w waszym 

sercu żywą wiarę i pragnienie życia wiecznego. Dziatki, wszystko jest 

przemijające, jedynie Bóg nie przemija.10 

 

                                                             
10 Orędzie Matki Bożej z 25 III 2008, w: http://www.medjugorje.hr/pl/objawienia-
medziugorskie/oredzia/?datum=2008-3-25. 

http://www.medjugorje.hr/pl/objawienia-medziugorskie/oredzia/?datum=2008-3-25
http://www.medjugorje.hr/pl/objawienia-medziugorskie/oredzia/?datum=2008-3-25

