Medjugorje, 13 maja 2020 r.
Matki Bożej Fatimskiej
Drodzy Przyjaciele, Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!
„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was wezwaniem do osobistego nawrócenia. Dzieciaczki,
módlcie się w samotności do Ducha Świętego, żeby was umocnił w wierze i w zaufaniu do Boga, żebyście
mogły być godnymi świadkami miłości, jaką Bóg was obdarza dzięki mojej obecności. Dzieciaczki, nie
pozwalajcie, żeby próby zatwardziły wasze serca i żeby modlitwa była jak pustynia. Bądźcie odbiciem miłości
Boga i świadczcie swoim życiem o Jezusie Zmartwychwstałym. Jestem z wami i kocham was wszystkie
moją matczyną miłością. Dziękuję, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.” (Orędzie z 25 kwietnia 2020
przekazane Mariji)
Krótkie wiadomości z Medjugorja…
Wygląda na to, że koronawirus zniknął z Medjugorja, miejmy nadzieję, że nie wróci!
Wielka nadzieja! Ojciec Marinko, proboszcz Medjugorja, ogłosił, że Festiwal Młodzieży będzie miał
miejsce w pierwszym tygodniu sierpnia, jednak jeśli granice będą otwarte.

Festiwal Młodzieży 2019 w Domu Beit Lehem

Wieczorna Msza św. jest ponownie odprawiana w parafii św. Jakuba, przy zachowaniu ustalonych
odległości. Zawsze wielu ją śledzi dzięki streamingowi. Ku radości wszystkich zostały także przywrócone
godziny adoracji, a także poranne Msze św. w języku chorwackim, angielskim i włoskim. W przyszłym
tygodniu wróci spowiedź, z zachowaniem zabezpieczenia między księdzem a penitentem. Wszystko
ponownie stało się prawie „normalne”, z tym wyjątkiem, że jeszcze nie ma naszych drogich pielgrzymów.
Módlmy się o ponowne szybkie otwarcie granic!
Mieszkańcy wsi po trochu wracają do pracy na roli, którą częściowo porzucili na rzecz hotelarstwa,
restauracji i sklepów. Na polach sąsiadujących z domami widzimy dużo wschodzących kiełków. Granatowce
są w kwiatach, a winnice wydzielają aromat. Pączkują orzechy włoskie obiecując dobry zbiór.
Czy Błękitny Krzyż zniknął? Tak, na chwilę! Powróci, ale teraz w tym miejscu trwają prace, żeby
pielgrzymom ułatwić modlitwę.

Młodzi z Wieczernika uaktywniają się, żeby całą tę przestrzeń uczynić piękną i praktyczną. Te prace nie
przeszkadzają tym, którzy chcą tam przyjść na czuwanie i pomodlić się. Wy zawsze jesteście w naszych
modlitwach i wydaje się, że Maryja podczas tej długiej ciszy tak samo jak my też niecierpliwie oczekuje na
wasz powrót do Niej, waszej Matki!
Nasze stare buty? Pragnę się z wami podzielić myślą, która przychodzi do mnie wobec pewnych
pułapek, które mogłyby przygasić radość z odzyskania wolności, gdy ograniczenia wkrótce się skończą.
Media zalewają nas informacjami wszelkiego rodzaju, często sprzecznymi, czasami przerażającymi, czasami
bezpodstawnymi, innym razem znowu spreparowanymi, ale za to silnie nagłośnionymi. Jest wielka pokusa,
żeby stracić głowę. Byłoby szkodą stracić wartości, które moglibyśmy zdobyć podczas tych ograniczeń
i założyć nasze stare buty, żeby iść jak dawniej.
Jakie wartości? Wielu zrozumiało, że burze, które mogą wstrząsnąć całą ludzkością z powodu małego
wirusa niewidocznego gołym okiem, są znakiem czasu. Znakiem, który umiał obudzić sumienia i postawić
pod znakiem zapytania punkty odniesienia, które stały się bez znaczenia. Pewne orędzia Matki Bożej,
których nie odczytaliśmy lub odczytaliśmy błędnie, stają się zrozumiałe w proroczym świetle i widzimy w nich
zbawienną nić przewodnią. To jest Matka, która za bardzo kocha swoje dzieci, żeby one miały zginąć.
Ta pandemia, która kosztuje tak wiele żyć ludzkich, cierpień i dramatów – nie mówiąc już o szoku

ekonomicznym – nie jest częścią tajemnic Medjugorja. Istotnie, one nie zostały jeszcze objawione, a tym
bardziej wypełnione. Według Mirjany one wypełnią się po ich ogłoszeniu przez widzących za pośrednictwem
wybranego przez nich księdza. Uwaga! Tajemnica niekoniecznie oznacza katastrofę!
Rentgen? Ta pandemia zaskoczyła nas i w niej możemy zobaczyć jakby rentgen naszego
społeczeństwa. Rentgen jest odkrywczy. Może odkryć także chorobę w głębi jakiegoś organu, jak również
brak choroby w innym organie. W swojej matczynej czułości Maryja przestrzega nas przed złem, abyśmy
w końcu mieli dobrą przyszłość! Zacytuję najpierw kilka złych rzeczy, o których wspomina w swoich
orędziach, a potem orędzia z nadzieją:
„Drogie dzieci, jestem z wami przez te wszystkie lata, żeby was prowadzić na drogę zbawienia.
Powróćcie do mojego Syna, powróćcie do modlitwy i do postu! Dzieciaczki, pozwólcie, żeby Bóg mówił do
waszego serca, ponieważ szatan rządzi i pragnie zniszczyć wasze życie i ziemię, po której chodzicie.”
(25.03.2020)
„Drogie dzieci, szatan zwodzi was za pomocą materializmu, egoizmu i modernizmu.”
„Drogie dzieci, zachęcam was do zastanowienia się nad waszą przyszłością. Tworzycie nowy świat bez
Boga, jedynie waszymi własnymi siłami, dlatego nie jesteście zadowolone i nie macie radości w sercu.”
(25.01.1997)
„W rodzinach musi być świętość, dzieciaczki, ponieważ nie ma przyszłości dla świata bez miłości
i świętości – ponieważ w świętości i radości dajecie siebie samych Bogu Stwórcy, który kocha was
bezgraniczną miłością. Dlatego wysyła mnie do was.” (25.01.2020)
Święty proboszcz z Ars miał serce prawdziwego pasterza i żył w ciągłej modlitwie i poświęcaniu się
posuniętym aż do heroizmu. Tak postępując wyrwał z rąk szatana wiele dusz, żeby je ponownie wprowadzić
na drogę zbawienia. Ale wróg będąc na niego wściekły przekazał mu w zaufaniu: „Jeśli we Francji
znalazłoby się 3 takich jak ty, to nie mógłbym więcej postawić tam stopy!” To jasne… To, co powoduje
niemoc wroga, to nie światowa broń, ani niekończące się dyskusje polityczne, ani zrodzone w gniewie
petycje, ani przemoc, ani plany kontroli stworzone przez „wielkich” wśród narodów, ani nawet obojętność…
To, co nas ratuje od niebezpieczeństwa śmierci, jakie nam zagraża dziś jak nigdy wcześniej, to człowiek,
który się modli, który pości, a zwłaszcza taki, który to wszystko robi z miłości do Miłości. Ponieważ Miłość
nosi Imię Żyjącego, Miłość to Bóg!
Inaczej mówiąc, żeby było jasne: to, co nas uratuje, to świętość, jaką żyją ci wszyscy, którzy zrozumieli,
jaki niezwykły cel nas czeka już tu na ziemi z Bożym pokojem w sercach, a następnie u Boga w wieczności.
„Wielcy” i „możni” są tacy sami jak inni, pewnego dnia umrą, może nawet jutro, a z nimi ich plany; dlaczego
ich się bać? Jeśli jeszcze dwóch takich świętych jak proboszcz z Ars wystarczyłoby, żeby wypędzić szatana
z mojego kraju, to to jest prawdziwa siła, ogromna siła świętości!

Dlatego Maryja, która wszystko widzi w Bożym świetle, ostrzega nas po matczynemu:
„Drogie dzieci, jesteście gotowe grzeszyć i wejść w ręce szatana bez zastanowienia. Wzywam was: niech
każdy z pełną świadomością zdecyduje się na Boga a przeciw szatanowi! (25.04.1987)
„Bez Jezusa nie macie ani radości, ani przyszłości, ani życia wiecznego.”
„Nie mogę wam pomóc, jeżeli nie żyjecie przykazaniami Bożymi, jeżeli nie przeżywacie Mszy św., jeżeli
nie porzucacie grzechu.” (25.08.1993)
„Wielu szuka szczęścia tam, gdzie się je traci.”
„Będą przychodzić próby, a wy nie będziecie silni. Zapanuje grzech...” (25.07.2019)

Dlatego całą siłą czułości wobec nas Maryja wzywa nas:
„Drogie dzieci, wzywam was do radykalnej zmiany kierunku waszego życia.” (25.03.1990) (Nie
zakładajmy ponownie starych butów, bo wszystko się zmieniło!)
„Drogie dzieci, oto począwszy od dzisiaj wszystkie żyjcie nowym życiem. Zrozumcie, że Bóg wybrał
każdego z was, żeby wykorzystać go w wielkim planie zbawienia ludzkości. Nie możecie zrozumieć wagi
waszej roli w zamiarach Bożych. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, żebyście zrozumiały plan, jaki ma Bóg
posługując się wami. Jestem z wami, żeby umożliwić wam zrealizować go w pełni.” (25.01.1987) (Kto z nas
na tyle Jej ufa, żeby uwierzyć, że uda się Jej nas poprowadzić, skoro Ona jest z nami po to, żeby wypełnić
Boży plan dla nas?)
Wiedzcie, drogie dzieci, że Bóg wystawia was na próbę, ponieważ was kocha. Przenoście zawsze wasze
ciężary na Boga i nie niepokójcie się. (11.08.1984) (Jaki to pokój, jeśli przenosimy nasze ciężary na Boga!
Dlaczego samemu nieść zbyt ciężkie walizki?)
„Drogie dzieci, dzięki miłości możecie wszystko zdobyć, nawet to, co wam się wydaje niemożliwe.
(28.02.1985) (Zdobyć wszystko? Więc chcę kochać! Dlaczego odłożyć na bok taką wielką obietnicę, która
przyszła z Nieba?)
„Drogie dzieci, to jest MÓJ czas!” (25.01.1997) (Skoro to jest JEJ czas, to Ona ma w rezerwie tony łask
dla nas. Nie chcę zawieść Jej miłości do mnie ani przegapić chwili, gdy będzie rozdawała łaski!)
„Proszę was, żebyście z całego serca otworzyły swoje serca Panu. Dajcie mi swoje uczucia i wasze
problemy. Chcę was pocieszyć w waszych próbach. Chcę was napełnić pokojem, radością i Bożą
miłością. (20.05.1985) (Pocieszyć mnie w moich próbach? To dobrze, skorzystam, i mam takie pragnienie tej
Bożej miłości, która nie zawiedzie!)
„Nie bójcie się! Ten, kto się modli, nie boi się przyszłości, a ten kto pości, nie boi się zła.”
„Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was do świętości. Bez świętości nie możecie żyć. Dlatego dzięki miłości
zwyciężcie każdy grzech. Dzięki miłości pokonajcie wszystkie trudności, które na was przychodzą. Drogie
dzieci, proszę was, przeżywajcie w sobie miłość!” (10.07.1986) (Trzeba, żebym naprawdę zaczęła kochać
Boga i mojego bliźniego. Jeśli Maryja mnie o to prosi, to jest pewne, że Ona mi pomoże!)
„Jeśli jesteście moje, to zwyciężycie, bo waszym schronieniem będzie Serce mojego Syna Jezusa.”
(2.07.2019) (Ona wskazuje mi pewne schronienie, więc chcę z niego skorzystać, zwłaszcza że na świecie
schronień… innych nie ma!)

„Drogie dzieci, pragnę podzielić się z wami moją radością. W moim Niepokalanym Sercu odczuwam, że
jest wielu takich, którzy się do mnie zbliżyli i którzy modląc się i nawracając się, w szczególny sposób niosą
w swoich sercach zwycięstwo mojego Niepokalanego Serca. Pragnę wam podziękować i zachęcić, żebyście
więcej pracowały dla Boga i dla Jego Królestwa, z miłością i siłą Ducha Świętego. (25.8.2000) (Gdy pojawię
się w Niebie przed moim Zbawicielem, jaka to będzie radość, gdy On mi powie, że należę do nich! Ci, którzy
niosą w swoich sercach zwycięstwo Serca Jego Matki… Na pewno będę Go wychwalać i uszczęśliwiać!)
Dzisiaj przed zniesieniem ograniczeń, możemy wybrać nasz kierunek od podstaw: Należeć w tak pełny
sposób jak to możliwe do Maryi i nieść w naszych sercach zwycięstwo Jej Niepokalanego Serca.
Wyłączmy na chwilę nasze urządzenia elektroniczne, jeśli nie przynoszą nam pokoju. Zostawmy z boku
całą agitację, która mogłaby spowodować, że stracimy wewnętrzny spokój. Z pewnością działalność, jaką
prowadzi chrześcijanin, ma zawsze formę walki, ale ta walka jest przede wszystkim w tym, żeby pozwolić
Bogu działać, żeby stanąć i Go słuchać: „Słuchaj Izraelu!” Tylko JEGO plan się uda! Wejdźmy w ciszę
naszego serca i posłuchajmy, jak Bóg woła. On woła Swą odrzuconą miłością, woła Swoim pragnieniem,
żeby zobaczyć nas szczęśliwymi, marzy o tym, żeby przyjść nam z pomocą i nas wypełnić, On płacze
naszymi łzami i cierpi z powodu naszych chorób, jest bliżej nas niż my sami! Jest jakby naszym DNA. Nie
pozwólmy dłużej na to, żeby Jego Serce było pogardzane i odrzucane na rzecz fałszywego przelotnego
szczęścia!
„Drogie dzieci, miłość mojego Syna jest wielka. Gdybyście znały wielkość Jego miłości, nie
przestawałybyście adorować Go i dziękować Mu. On ciągle z wami żyje w Eucharystii, ponieważ
Eucharystia jest Jego Sercem. Eucharystia jest sercem wiary. On nigdy was nie opuścił, nawet gdy wy
próbowałyście oddalić się od Niego.” (2.08.2019)
Droga Gospo, z Tobą nie boimy się! Ty przekraczasz wszystkie nasze oczekiwania, a my kochamy Cię
ogromnie!
Wasza siostra Emmanuel +
(Wspólnota Błogosławieństw)
PS. 1 – Widzący Ivan otrzymał to orędzie 4 maja podczas spotkania modlitewnego i przekazał je
wszystkim, którzy modlili się z nim: „Drogie dzieci, to jest czas dziękczynienia. Dzisiaj oczekuję od was
miłości; nie szukajcie błędów i pomyłek u innych i nie osądzajcie ich. Proszę was, żebyście kochały
i rozpowszechniały prawdę. Ponieważ prawda jest wieczna, niezmienna i zawsze aktualna. Nieście światło
mojego Syna. W ten sposób usuniecie ciemności, które chcą was coraz bardziej pochłonąć i oddalić
od mojego Syna. Nie bójcie się, jestem z wami. Dziękuję, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.”
PS. 2 – Dzień modlitwy z Panią Wszystkich Narodów odbędzie się 31 maja w Niemczech na Zesłanie
Ducha Świętego. Będzie tłumaczony i nadawany w streamingu po angielsku, włosku, hiszpańsku, słowacku
i francusku. Celem tego dnia jest pomóc nam, żebyśmy się nie bali i pokonali doświadczenia przez zaufanie
i powierzenie się Miłości Bożej, którą otrzymuje dla nas Maryja. Istotnie Ona otrzymała od Boga misję
pokonania wroga i zapewnienia zwycięstwa Chrystusowi. Informacja na www.de-vrowe.info.
Link streamingu zostanie podany w ostatniej chwili.
Każdy z nas może się przyłączyć do tego dnia sercem odmawiając następującą modlitwę, ponieważ
okazuje się, że ona jest dziś bardziej potrzebna niż kiedykolwiek ze względu na wszelkie zło, które ciąży nad
ziemią:
„Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty
zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich
narodów, Święta Dziewica Maryja, stanie się naszą Orędowniczką. Amen.”

Jakie jest stanowisko Kościoła na temat objawień w Amsterdamie? Publiczne poświęcenie się uzyskało
pozwolenie bpa Bomersa 31 maja 1996, a charakter nadprzyrodzony został potwierdzony 31 maja 2002
przez bpa Josefa Punta. Obydwaj, jeden po drugim, byli biskupami Haarlemu w Amsterdamie.

