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Drogie dzieci! Słyszę wasze błaganie i modlitwy o pokój. Szatan od lat walczy 

o wojnę. Dlatego Bóg mnie posłał do was, abym was prowadziła na drodze 

świętości, bo ludzkość znalazła się na rozdrożu. Wzywam was wróćcie do Boga 

i Bożych Przykazań, aby było wam dobrze na ziemi i byście wyszli z tego 

kryzysu, w który weszliście, bo nie słuchacie Boga, który was kocha i pragnie 

was zbawić i poprowadzić do nowego życia. Dziękuję wam, że 

odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

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

25 marca  2022 r. 

Słyszę wasze błaganie 

O. Livio: Mario! Dzisiejsze orędzie zawiera wiele bardzo ważnych wątków. (..)W chwili, 

gdy wypowiadany był Akt Poświęcenia świata, Maryja powiedziała: słyszę wasze 

błaganie i modlitwy o pokój. To, że Matka Boża słyszy nas, daje wielką  radość i nadzieję. 

Marija: Dzisiaj po południu modliliśmy się w łączności z całym ludem 

chrześcijańskim. W kościele Ojcowie Franciszkanie umieścili wizerunek Matki Bożej 

Fatimskiej (..). 

Dla nas wszystkich była to wielka radość, kiedy poznaliśmy treść tego Aktu. To 

prawdziwe zaproszenie dla nas wszystkich. Papież mówi o cierpieniu, dotyka w tej 

modlitwie wielu ważnych spraw. Uważnie czytałam słowa Papieża z Aktu Poświęcenia, 

łącząc jest ze słowami Matki Bożej i znalazłam wiele myśli wspólnych z Jej ostatnim 

orędziem. (…) 

Matka Boże powiedziała: szatan od lat walczy o wojnę. W każdym z nas toczy się walka, 

bo w każdym z nas jest coś z tego złego brata, który nie chce pojednania, nie chce pokoju, 

nie chce Przykazań Bożych, nie chce przyjąć zaproszenia, jakie Bóg kieruje za 

pośrednictwem Matki Bożej. 

Z drugiej strony są ci, którzy przyjęli słowa Matki Bożej i realizując je w praktyce, 

zbliżyli się do Boga. Zaczęli żyć tak, jak prosiła o to Matka Boża mówiąc: bądźcie 

moimi wyciągniętymi ramionami(…). 

O.L.: Wydaje mi się, że po raz pierwszy Matka Boża mówi: słyszę wasze błaganie, 



krzyk.(…) 

M.: Mamy tu, także w Medziugorju, różne wspólnoty, grupy uchodźców. Dziś też, na 

Mszy Świętej były młode matki z małymi dziećmi, a ich mężowie zostali w kraju, aby 

bronić ojczyzny. Wyobraźmy sobie ich krzyk i płacz. Zostawiły wszystko, cały swój 

dobytek. (…) 

O.L.: Wydaje mi się, że pojawia się tu coś nowego, w porównaniu do przeszłości. (…)Wydaje 

mi się, że te słowa: ludzkość znalazła się na rozdrożu, oznaczają, że ludzkość jest między 

życiem a śmiercią. 

M.: Nie mamy powrotu. Jeśli nie będziemy ludźmi pokoju, jeśli nie przyjmiemy 

modlitwy – a przecież wierzymy i doświadczyliśmy wielokrotnie mocy modlitwy, przy 

różnych okazjach. Myślę, że powinniśmy jeszcze więcej wołać do Matki Bożej, 

jeszcze więcej wołać do Boga przez modlitwę, aby ta wojna się skończyła.(…) 

O.L.: Mario, czy Twoim zdaniem istnieje zagrożenie wojny światowej, wojny 

nuklearnej? Czy to realne zagrożenie, czy tylko diabelski sposób na zastraszanie? 

M.: Nie chcę poruszać tematu tajemnic. Ojcze Livio, czy Ojciec kiedykolwiek widział, 

że jestem zaniepokojona? 

O.L.: Nie. 

M.: Nie ma w nas niepokoju, ponieważ wierzymy, że Matka Boża jest z nami. 

Wierzymy, że matka Boża słyszy nasze błaganie i modlitwy. Wierzę, że Maryja jest z 

nami, ponieważ Bóg Ją do nas posyła, aby nam pomagała, tak jak mówiła po tysiąc razy. 

(…) 

Szatan został spuszczony z łańcucha, tak, Maryja powiedziała na początku nowego 

tysiąclecia. Dobrze wiemy, że zły istnieje, czasem nas używa, przez wiele różnych rzeczy, 

takich jak nasz egoizm, despotyzm czy arogancja. Często postępujemy źle, wyrządzamy 

krzywdę, ponieważ brakuje nam wrażliwości, miłości Bożej. Jesteśmy tylko ludźmi, 

skłonnymi do buntu i nieposłuszeństwa, nie słuchamy Bożych Przykazań. A Matka Boża 

właśnie dlatego nas prowadzi, przez swoją łagodność, także przez swoją stałość – jest z 

nami już od 40. lat. Niezmiennie i wytrwale powtarza, że Bóg jest z nami, że Ona jest z 

nami, żebyśmy się nie bali. 

O. L.: W dwóch kolejnych orędziach Matka Boża wspomina o Przykazaniach. A 

gdy wymieniamy Przykazania Boże, widzimy, że nie są przestrzegane.(…) 

M.: Wierzę głęboko, że jeśli słuchamy Przykazań Bożych, jeśli nimi żyjemy i 

realizujemy je w praktyce, to już idziemy właściwą drogą. Jednocześnie Matka Boża 

wzywa nas do nawrócenia, a Wielki Post to zaproszenie do nawrócenia, do odmiany 

życia, do pokuty. Ja sama, pamiętam doskonale, że na początku modlitwa przychodziła 

mi z trudem. A teraz w moim sercu jest modlitwa nieustająca. Kiedy przechodzę obok 

kościoła, obok jakiejś kapliczki, kiedy ustawiam kwiaty przy figurze Matki Bożej, 



cokolwiek robię, modlę się do Pana Jezusa, do Matki Bożej, do różnych świętych, 

ostatnio modliłam się do św. Józefa, nie dawno było jego święto.(…) 

O. L.: Mam wrażenie, że duża część ludzi przyzwyczaiła się do życia bez Boga, do 

życia bez modlitwy –a także umiera bez Boga. Ten sposób życia jest chorobą naszych czasów. 

Nie wiem, jak do tego doszło w tak krótkim czasie, w ciągu zaledwie paru 

dziesięcioleci. 

M.: Im nie jest dobrze. Oddziały psychiatryczne są pełne takich ludzi. Bez Boga 

człowiek nie może być szczęśliwy, bo oprócz ciała mamy także duszę. Słyszałam o tym 

od wielu osób, które były daleko od Boga i postanowiły do Niego powrócić. Nam się 

wydaje, że jest im dobrze i doskonale radzą sobie bez Boga, a tymczasem wcale tak 

nie jest, bo tylko w Bogu jest nasz pokój, tylko w Bogu odnajdziemy radość.(…) 

O.L.: Chciałbym jeszcze zapytać o to przepiękne zdanie końcowe, kiedy Matka Boża 

mówi, że Bóg nas kocha i pragnie nas zbawić i poprowadzić do nowego życia. Co ma 

na myśli? Czy tu chodzi o nowe życie w Niebie, czy o nowe życie, o nowe 

społeczeństwo– tu, na Ziemi. 

M.: Ja zrozumiałam, że chodzi o nowe społeczeństwo, w którym nie ma zepsucia, 

aborcji, zbrojeń i zniszczenia a teraz bez przerwy produkuje się broń, także broń jądrową. 

Ciągle słyszy się o eksperymentach i testowaniu nowych rodzajów broni... 

społeczeństwo, w którym jest szacunek dla życia i dla natury. Bóg dał nam tę ziemię, to 

Jego dar. A my powinniśmy przyjmować ten dar z wdzięcznością i odpowiedzialnością. 

Jesteśmy tylko przechodniami na tej ziemi, zostawimy ją naszym dzieciom i wnukom– 

przyszłym pokoleniom. Kiedy przyjeżdżam do Medziugorja i słyszę brzęczenie 

pszczół, widzę kwitnące wiśnie, zachwycam się pięknem Bożego stworzenia. Matka 

Boża wielokrotnie zachęcała nas, byśmy radowali się pięknem przyrody. A przecież Bóg 

dał nam także niedzielę, właśnie po to, byśmy mogli Mu dziękować i Go wielbić. 

O.L.: Matka Boża chce aby było nam dobrze na ziemi. Z Bogiem jest nam dobrze. Bez 

Boga nigdy nie będzie człowiekowi dobrze, to tylko diabelski podstęp. 

M.: Z Bogiem jest człowiekowi dobrze na ziemi, ale ja i tak wolę Raj. Tęsknię za 

Niebem i jestem także ciekawa, bo tyle poprzednich pokoleń na nas czeka. A przede 

wszystkim, będziemy nieustannie widzieć Matkę Bożą. A nie tylko przez parę 

minut. 

O.L.: Przecież Ty widziałaś Raj. 

M.: Widzieliśmy...ale ja chcę iść do Raju. 

O.L.: To całkiem co innego! To orędzie otwiera przed nami horyzonty nadziei. 

M.: Podziękujmy Bogu, który przez Matkę Bożą mówi: że nas kocha i pragnie nas zbawić 

i poprowadzić do nowego życia. A my jesteśmy otwarci na nowe życie. Nie tylko 

dlatego, że mamy kilkoro dzieci, ale chcemy życia w sprawiedliwości, pokoju, 



harmonii, szacunku... Módlmy się w tych intencjach. (…)Módlmy się, aby Bóg dał 

nam siłę i ofiarujmy Mu wszystko, nasze choroby i nasze cierpienia, zwłaszcza osoby 

chore i w podeszłym wieku, ci którzy czują się niepotrzebni. Matka Boża nie raz 

mówiła, że to wy jesteście fi-larami, podtrzymującymi swoje rodziny i cały świat, 

przez modlitwę i przez swoją ludzką niemoc. Matka Boża mówi, że wasza modlitwa jest 

w tej chwili niesłychanie ważna. Nie upadajcie na duchu, ale odważnie i z radością w 

sercu przeżywajcie ten czas, który dał wam Bóg, dziękując Mu za wszystko, z nadzieją 

życia wiecznego.(…) 

Na zakończenie o. Livio udzielił błogosławieństwa. 

 

OGŁOSZENIA 

 

„Co z nami będzie?” 

Rekolekcje w Ognisku Bożego Pokoju w Suchcicach. 

30 kwiecień - 3 maj. Początek godz. 12:00 (Można przyjechać już w 

piątek). Serdecznie zapraszamy. 

Więcej informacji  507983234 Agnieszka. 

Triduum Paschalne 

 

Wielki Czwartek- Msza św. Wieczerzy Pańskiej godz. 18.30 

Wielki Piątek- Liturgia Męki Pańskiej godz. 18.30 

Wielka Sobota- Wigilia Paschalna godz. 19.30 

Niedziela Zmartwychwstania i Poniedziałek Wielkanocny- 

Msze św. 11.00. Zawsze pół godziny wcześniej Różaniec. 

 

                                                          Moderator Ogniska Bożego Pokoju 

                                                                                    o. Eugeniusz Śpiołek  Sch 

 

Kontakt: tel. 507983 234, 509458864   www.ogniskobozegopokoju.pl, 

ogniskobozegopokoju@gmail.com, Ognisko Bożego Pokoju I Facebook;  

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

