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 Orędzie z 25 stycznia 2022 r. 

 

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście 

powrócili do modlitwy osobistej. Kochane dzieci, 

nie zapominajcie, że szatan jest silny i że chce przyciągnąć do 

siebie jak najwięcej dusz. Dlatego czuwajcie na modlitwie  

i bądźcie zdecydowani na dobro. Jestem z wami i wszystkich 

was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. 

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 
 

 Czuwajcie na modlitwie 

Wywiad OJCA LIVIO we włoskim Radio Maryja z MARIĄ 

PAVLOVIĆ-LUNETTI 25 stycznia 2022 r. 

 

O. Livio: W orędziach z ostatnich 4 miesięcy Matka Boża mówi nam, 

byśmy powrócili do modlitwy. Tak jakby chciała dać nam do zrozumienia, 

że słuchamy – ale nie czynimy tego, o co nas prosi.  

Marija: Dziś Matka Boża wzywa nas do modlitwy osobistej. Ostatnio 

w naszej grupie modlitewnej Matka Boża powiedziała, byśmy przebywali 

w otoczeniu natury. Teraz jest zimno, ale można się odpowiednio ubrać, 

jak pielgrzymi, którzy idą modlić się na wzgórzach. Na samym początku, 

kiedy Matka Boża zachęcała nas do modlitwy, stopniowo uczyliśmy się 

tego, chodziliśmy na wzgórza, aby poczuć łagodny powiew  modlitwy,  

i samotnie, i w grupach modlitewnych, poprzez orędzia, które do nas 

kierowała (…). 

http://www.medjugorje.hr/pl/objawienia-medziugorskie/oredzia/?porukaId=4729&datum=2022-01-25
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Dziś Matka Boża przypomniała nam o modlitwie osobistej. 

Pomyślałam o tym, jak idąc za Jej wskazówkami zaczynaliśmy się modlić 

i odkrywać modlitwę, także modlitwę osobistą, która jest bardzo cenna. 

Teraz, kiedy już jesteśmy ludźmi dojrzałymi, możemy powiedzieć, że to 

fundament naszego życia (…)  

O. L.: W dzisiejszym świecie większość ludzi żyje tak, jakby Boga nie 

było. Jednak, czy istnieje choć jedna osoba, która nigdy się nie modli, 

nigdy nie odczuwa w swoim wnętrzu pragnienia modlitwy? Mnie się 

wydaje, że taka osoba nie istnieje... 

M.: Nie wiem. Myślę, że w trudnych momentach każdy zwraca się do 

jakiejś „siły wyższej” (…) Myślę, że w głębi serca człowiek zwraca się 

do Boga. Dowiemy się jak to jest, gdy już będziemy w Raju. 

O. L.: Duch Święty jest pierwszym misjonarzem. To On poszukuje serc, 

które są daleko.   

M.: Duch Święty wieje tam gdzie chce, jak chce i kiedy chce. 

Wystarczy pomyśleć o osobach, które słuchają Radia Maryja. Wiele razy 

słyszałam, że trafiły na tę stację przypadkowo, zaczęły słychać, 

przychodziło nawrócenie, ci ludzie zaczynali się modlić. Takich osób jest 

bardzo wiele. Bóg przemawia do nas na tysiące sposobów. To bardzo 

piękne, kiedy możemy zobaczyć jak Bóg działa przez Matkę Bożą, za 

pośrednictwem świętych – także przez nas, grzeszników. (…). 

O. L.: Jakie modlitwy odmawialiście w pierwszych dniach razem  

z Matką Bożą? O jakie modlitwy Maryja was prosiła? (…) 

M.: My niewiele modlitw znaliśmy. I to w naszym dialekcie. Maryja 

śpiewała razem z nami, zachęcała nas. Odmawialiśmy Ojcze nasz,  

Zdrowaś Maryjo – a wtedy Ona nic nie mówiła. Czasem uśmiechała się, 

kiedy się modliliśmy, było widać, że jest zadowolona. Wiele razy mówiła, 

że kiedy się modlimy, Ona może wstawiać się za nami i może 

wykorzystać te modlitwy, aby nam pomóc. Odmawialiśmy najczęściej 

tradycyjne modlitwy, które były nam znane: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 
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Chwała Ojcu, Anioł Pański, 7 x Ojcze nasz. Matka Boża prosiła, żebyśmy 

odmawiali tę modlitwę. 

O. L.: Czy możesz coś powiedzieć o tym nabożeństwie, które ostatnio 

zaproponowaliśmy także w Radiu Maryja? Chodzi mi o 7 x Ojcze nasz, 

Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. 

M.: Kiedy modliliśmy się czekając na przyjście Matki Bożej, 

powtarzaliśmy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu (…) Teraz 

w Medziugorju, każdego dnia po Mszy Świętej kapłan sprawujący Mszę 

Świętą klęka i odmawia 7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu – 

i Wierzę w Boga, jako akt dziękczynienia i zawierzenia Matce Bożej. Jest 

to dziękczynienie za Jej obecności, a jednocześnie powierzenie się Jej 

opiece(…).  

O. L.: Modlitwa czyni cuda… (…) Wydaje mi się, że Matka Boża od 

początku prosiła was o to, byście odmawiali <Wierzę w Boga>. 

M.: Nie tylko Wierzę w Boga. Także inne modlitwy i wiele pieśni 

maryjnych. Czuję w sercu drżenie radości, wzruszam się kiedy 

śpiewamy dawne pieśni o Maryi, która jest naszą Królową. Wzruszamy 

się wszyscy, bo wiemy, że te same modlitwy odmawiali – te same pieśni 

śpiewali  przed laty nasi rodzice, nasi dziadkowie i pradziadkowie. 

Oddajemy wówczas Maryi nasze serca, czujemy, że Ona jest naszą Matką 

i Królową, a także Obroną dla nas samych, dla naszych rodzin, dla 

naszego narodu – i dla całego świata.   

O. L.: A zatem, Maryja rozbudziła wiarę za pomocą modlitw 

wywodzących się z tradycji. Przypomniała o nich, abyście mogli je 

odkryć i przeżywać na nowo.  

M.: Nie tylko to. Zaśpiewać pieśń zawierzenia w obecności Matki 

Bożej to coś, czego nie da się opisać słowami. Wzruszenie jest tak 

ogromne, że nie potrafię tego wyrazić. 

O. L.: Także akty strzeliste… Kiedyś powiedziała, żeby wypełniać cały 

dzień krótkimi modlitwami.  
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M.: Tak. Akty strzeliste pomagają. Uczymy się modlić przez 

modlitwę. Akty strzeliste przychodzą same. Kiedy rano budzimy się ze 

snu, kiedy idziemy na wzgórze, kiedy podejmujemy nowenny, które 

mogą być długie lub krótkie, do Ducha Świętego, do Świętego 

Franciszka, do Świętego Antoniego, do Świętego Michała Archanioła – 

pojawia się potrzeba, żeby zapisywać modlitwy i różne cenne myśli. 

Stajemy się trochę jak dzieci. Czujemy, że trzeba to zebrać. 

O. L.: Powiedzieliśmy co uczyniła Matka Boża, aby rozbudzić stare 

tradycje i pobudzić wiarę. Wydaje mi się, że upominała was, żebyście 

nosili na sobie medalik lub krzyżyk. To dla szatana znak, że należymy do 

Niej. Tak powiedziała kiedyś o tych przedmiotach.  

M.: Matka Boża zawsze zachęcała nas, żebyśmy mieli przy sobie coś 

poświęconego. Dla nas to było normalne: Pismo Święte, różaniec,  

i niewielka podkładka czy ręcznik, który zabieraliśmy ze sobą na 

wzgórze, żeby można było uklęknąć czy przysiąść na skale zimą. (…). 

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

i o. Livio udzielił błogosławieństwa.  

        OGŁOSZENIA   

W każdą drugą sobotę miesiąca Dzień Orędzi Królowej Pokoju.  

Modlimy się o pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi. Godz. 18:00 – 

Różaniec, Msza św., Duchowa  Adopcja, Przyrzeczenie Trzeźwości,  

Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. 

 

Adoracja.  Przyjdź. Jestem. Czekam 24/h. 

Ognisko Bożego Pokoju.  Suchcice. 

 

 

 

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

