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Styczeń 2022 

 
  Orędzie z 25 grudnia 2021 r. 
„Drogie dzieci! Dziś niosę wam mego Syna Jezusa, aby 

obdarzył was swoim pokojem. Kochane dzieci, bez pokoju nie macie 

przyszłości ani błogosławieństwa, dlatego wróćcie do modlitwy, bo 

owocem modlitwy jest radość i wiara, bez których nie możecie żyć. 

Dzisiejsze błogosławieństwo, które wam dajemy nieście do swoich 

rodzin i ubogaćcie wszystkich, których spotkacie, aby odczuli łaskę, 

którą przyjmujecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje 

wezwanie”. 

 
Wywiad OJCA LIVIO we włoskim Radio Maryja z MARIĄ PAVLOVIĆ-LUNETTI  

25 grudnia 2021 r. 

 

O. Livio: Myślę, że najważniejsze jest to, że dzisiaj Matka Boża przyszła 

z Dzieciątkiem Jezus.  

Marija: Tak! Największym darem była Nowenna, którą 

ofiarowaliśmy dziś wieczorem. Maryja i Jezus to największa potęga, 

podobnie jak błogosławieństwo, które nam przekazują przez te wszystkie 

lata. (…). 

O. L.: Jak wyglądało Dzieciątko? 

M.: Jak każdego roku, było to śliczne niemowlę. (…) Matka Boża 

przybywa w odświętnej szacie, jakby haftowanej złotem. Przychodzi z 

maleńkim Dzieciątkiem Jezus i mówi, że to Dzieciątko jest Królem 

Pokoju, że obdarza nas pokojem, który jest dla nas błogosławieństwem i 

przyszłością (…). 

O. L.: Wiem, że teraz jesteś we Włoszech, ale z pewnością wiesz, czy do 

Medziugorja rzeczywiście przyjechało 50 autobusów z Ukrainy, tysiące 

osób, które przybyły, aby modlić się o pokój, ponieważ ich kraj jest obecne 

zagrożony wojną… Matka Boża powiedziała, że bez pokoju nie ma 

przyszłości. 

http://www.medjugorje.hr/pl/objawienia-medziugorskie/oredzia/?porukaId=4722&datum=2021-12-25
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M.: Tak, to prawda. Jestem w kontakcie z osobami, które im 

towarzyszą. Dzięki Bogu, udało im się przyjechać, modlą się (…). 

O. L.: Być może to zaproszenie dla nas wszystkich, byśmy modlili się  

o pokój. W tej chwili rzeczywiście istnieje zagrożenie, że pomiędzy Rosją 

a Ukrainą może dojść do wojny. Matka Boża powiedziała, że bez pokoju 

nie ma przyszłości. Wojna mogłaby zniszczyć cały świat. 

M.: Dokładnie tak. Pokój jest darem, który potrafimy docenić 

dopiero w obliczu wojny. Pamiętam, że doświadczyliśmy tego, gdy 

zaczęła się wojna na Bałkanach. Nikt się tego nie spodziewał. Dopiero 

wówczas zrozumieliśmy, co oznacza obecność Matki Bożej, która 

przyszła do Medziugorja jako Królowa Pokoju. W trzecim dniu objawień 

Matka Boża płakała. Nie rozumieliśmy tego. Ale kiedy zaczęła się wojna, 

dopiero wtedy zrozumieliśmy dlaczego Maryja przyszła jako Królowa 

Pokoju. Przede wszystkim widzimy tych ukraińskich pielgrzymów, 

którzy przybyli, aby prosić o Jej opiekę, aby uprosić pokój u Królowej 

Pokoju ponieważ w ich kraju od wielu lat toczy się podstępna wojna, 

która doprowadziła do ubóstwa mieszkańców zasobnego kraju. Dzieje się 

tak dlatego, że nie mogą żyć w pokoju, nie mają takiej możliwości. Pokój, 

to także dobrobyt. Pokój – to także przyszłość. Pokój, to także 

błogosławieństwo. A tam nie tylko nie ma pokoju, ale i wolności. W 40. 

rocznicę objawień Matka Boża prosiła: Módlcie się wraz ze mną o pokój 

i o wolność. Gdy nie ma pokoju, nie ma także wolności. Panuje ucisk, 

dochodzi do wojny. Nie ma dobrobytu, nie ma błogosławieństwa dla 

mieszkańców. 

O. L.: Nie ma przyszłości… Matka Boża powiedziała: <Bez pokoju nie 

macie przyszłości>. A także: <Nie możecie żyć bez wiary>(…).  

M.: Dokładnie. To dotyczy każdego narodu. (…) Matka Boża prosi  

o modlitwę, ponieważ owocem modlitwy jest radość i wiara, bez których 

nie można żyć. Jeżeli człowiek się modli, ma pokój i radość, ma 

błogosławieństwo. (…) Maryja wiele razy mówiła: Bez Boga nie ma ani 

przyszłości, ani życia wiecznego (…). Często zapraszam ludzi do 

modlitwy, aby Pan Bóg dał nam światło, aby dał światło także naszym 

politykom, aby w świecie zapanował pokój, pogoda ducha, a także 

dobrobyt. Módlmy się do Matki Bożej i do Dzieciątka Jezus, zwłaszcza 

w tym szczególnym czasie.  
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O. L.: Powinniśmy pamiętać o ważnej nauce, którą dała nam Matka 

Boża, gdy zaczęła się wojna w Bośni. W lipcu 1991 roku Matka Boża 

powiedziała, że to od naszej modlitwy zależy jak długo będzie trwała ta 

wojna… Musimy wierzyć, że modlitwą możemy wyprosić pokój  

i powstrzymać wojnę.  

M.: Modlitwą i postem. W ten sposób można oddalić także złe duchy. 

A dzisiaj działanie złych duchów jest widoczne. Ludzie stali się 

agresywni(…).Nawet w rodzinach panuje niezgoda i nieporządek, bo nie 

ma modlitwy (…). Człowiek, który wierzy i modli się jest radosny, jest 

także przepełniony pokojem, staje się osobą łagodną, wesołą. Dlatego 

Matka Boża wzywa nas do modlitwy (…). 

O. L.: Bardzo piękna jest druga część dzisiejszego orędzia, w którym 

Matka Boża mówi: <nieście do swoich rodzin i ubogaćcie wszystkich, 

których spotkacie, aby odczuli łaskę, którą przyjmujecie>(…). 

M.: (…)To bardzo piękna rzecz, którą Maryja przez te wszystkie lata 

pomaga nam zrozumieć: że mamy być błogosławieństwem dla innych, 

przez nasze życie, dając im przykład, przez nasze zachowanie (…).  

O. L.: Chciałbym cię o coś zapytać, Mario. Już od dwóch lat żyjemy  

w czasach pandemii. Znosimy wiele cierpień, wiele niedogodności, szerzy 

się strach i różne obawy. Twoim zdaniem, w ciągu tych dwóch lat świat 

zbliżył się do Boga, czy oddalił się od Niego jeszcze bardziej? 

M.: Zależy. Jeśli ktoś zaczął się modlić, stał się błogosławieństwem 

dla innych. Bardzo wiele osób podjęło modlitwę. Kilka miesięcy 

spędziłam ostatnio w Medziugorju i tam nie brakuje intensywnej 

modlitwy(…).Spotykając się z wieloma osobami, mogłam stwierdzić, że 

wiara umocniła się. Tutaj[we Włoszech] wszędzie słyszy się tylko 

doniesienia o pandemii – a tam słychać modlitwę. To są jakby dwa 

wymiary, których nie można porównywać. Tam żyje się bardziej 

modlitwą, jak w rodzinie – tu prowadzi się bardziej konsumpcyjny tryb 

życia (…)brakuje wiary. Matka Boża mówi, że powinniśmy wzrastać w 

wierze. Już doświadczyliśmy tego w przeszłości, modlitwą i postem 

można oddalić nawet wojny. (…)To zależy od naszej modlitwy, od naszej 

postawy (…)Prośmy o opiekę Świętej Rodziny, a na pewno odczujemy 

pomoc świętego Józefa, Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. W wielu 

rodzinach, do których wkradł się nieporządek, dzięki modlitwie do 

Świętej Rodziny powrócił pokój, radość i jedność. (…)Kiedy ludzie 

przychodzili prosić o modlitwę. Mówiłam im, żeby modlili się wspólnie, 
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w rodzinie, i otrzymywali wielkie łaski.(…) Dziś podczas Mszy Świętej, 

tu we Włoszech, ogarnął mnie smutek. Była raptem jedna rodzina  

z dziećmi, a w kościele o połowę mniej ludzi niż zwykle. I to w dzień 

Bożego Narodzenia…  Widać jak nasze kościoły pustoszeją, dzieci jest 

coraz mniej. Módlmy się do Świętej Rodziny. Prośmy Matkę Bożą, 

byśmy byli tymi osobami, od których promieniuje wiara i pokój (…). 

Kiedyś, gdy rozmawiało się ze starszymi ludźmi, wszyscy mówili, że 

życie i śmierć są w ręku Boga. A dzisiaj ludziom się wydaje, że to oni 

rządzą życiem i śmiercią, że zdołają się uchronić własnymi siłami. 

Tymczasem jeśli dobry Bóg nas nie uchroni, to nie uchroni nas nikt i nic 

(…).  

Marija i o. Livio odmówili na koniec Magnificat oraz Chwała Ojcu,  

i o. Livio udzielił błogosławieństwa.  

 

OGŁOSZENIA 

W naszym Ognisku Bożego Pokoju trwa nieustanna adoracja 

Najświętszego Sakramentu w dzień i w nocy. Serdecznie zapraszamy 

na adorację (i stałe dyżury). Nakłońcie dzieci, młodzież. Świat nie da 

tego, czym obdarzy Bóg. 

 

Zachęcamy do składania świadectw z adoracji- pisemnych, e-mail, 

nagrań dźwiękowych. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali chwałę 

Bogu przez świadectwo. 

25 tego- jak co miesiąc zapraszamy na Nabożeństwo Medjugorskie  

o pokój.  Początek godz. 18:00. Rozpoczynamy Różańcem, następnie 

jest Msza św., wspólna adoracja i modlitwa o pokój serca, zdrowie 

ducha, duszy i ciała. Jest też możliwość podjęcia Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego i Przyrzeczenia Trzeźwości. 

Moderator Ogniska Bożego Pokoju 

o. Eugeniusz Śpiołek Sch 

Kontakt z Ogniskiem: tel. Agnieszka 507983234, Łukasz 691821893.  

www.ogniskobozegopokoju.pl, ogniskobozegopokoju@gmail.com,   

Jesteśmy też na Facebook;   

http://www.ogniskobozegopokoju.pl/
mailto:ogniskobozegopokoju@gmail.com

