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Opis produktu
W dniu 1 stycznia 2001 roku, na początku trzeciego tysiąclecia, Matka Boża objawiła się Mariji, jednej z wizjonerów
z Medjugorie, przekazując jej wyjątkowe przesłanie dla dalszych losów ludzkości:
„Drogie dzieci, jest szczególny powód, dla którego chciałam, żebyście tu byli. Specjalnie teraz, kiedy Szatan został spuszczony
z uwięzi, zapraszam was do poświęcenia się mojemu Sercu i Sercu mojego Syna. (…)”
orędzie nadzwyczajne dane Mariji w Medjugorie
Wedle słów Maryi rzeczywiście nadeszła godzina Szatana, który rozpoczął swój ostateczny atak mający na celu zniszczenie
świata. To, czego doświadczamy, jest czasem próby i efektem wyjątkowej agresji złego ducha. Aby przeciwdziałać tym
atakom, ludzkość musi najpierw uznać istnienie Szatana i dostrzec jego działanie we współczesnym świecie. Jednakże atak
demona nie będzie trwał bez końca. Wezwani jesteśmy do ufności w ostateczne zwycięstwo Chrystusa i w pomoc Królowej
Pokoju, która zapewnia nas o swoim wsparciu w orędziach z Fatimy i Medjugorie. „Godzina Szatana” jest też godziną Maryi,
czasem szczególnej Jej opieki i łaski. Stąd Jej wielka prośba, aby w czasach ostatecznych, w których przyszło nam żyć, jeszcze
mocniej oddać się w Jej opiekę.
Bł. Jan Paweł II o Medjugorie (List do przyjaciół, Z. i M. Skwarnickich):
Co się tyczy Medjugoria, ja też codziennie pielgrzymuję tam w modlitwie: łączę się w modlitwie z wszystkimi, którzy tam się
modlą albo stamtąd czerpią wezwanie do modlitwy. Dziś to wezwanie zrozumieliśmy lepiej. Cieszę się, że naszym czasom nie
brakuje ludzi modlitwy i apostołów… (8 XII 1992 r.)
Kard. Christoph Schönborn o Medjugorie:
Medjugorie znam już od wielu lat… Zawsze powtarzam to samo, co Jezus powiedział w Ewangelii: drzewo poznaje się po
owocach. Gdy widzę u nas owoce Medjugoria, mogę powiedzieć, że drzewo jest z pewnością dobre.
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