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         Co nam przychodzi na myśl na słowo Medziugorje?
Szybki skok w nternet…. i wiem wszystko… Najczęściej po
artykule na temat Medziugorje następuje polemika, tworzą się dwa
obozy: zwolennicy i przeciwnicy prawdziwości objawień, uznania
przez kościół. Nie wielu podejmuje dyskusję na temat przesłań
–orędzi płynących z Medziugorje. Pierwsze słowa jakie według
dzieci wypowiedziała Maryja 25.czerwca 1981 roku były… Pokój
!...pokój..pokój… między Bogiem a człowiekiem…. Maryja
objawiająca się wizjonerom  nazywana  jest tam Kraljica
Mira/Królowa Pokoju/ Maryja proponuje drogę do Jezusa według
planu. Musimy się nawrócić, żeby ten proces nastąpił musimy
wybaczyć wszystko i wszystkim a najważniejsze sobie. Musimy
postawić Boga na pierwszym miejscu. Jeżeli On będzie na
pierwszym to pozostałe rzeczy na właściwym. Wiele osób słyszało
hasło ,,pięć kamieni z Medziugorje,, Ktoś powie nowa religia?
Pamiętamy z pierwszej księgi Samuela przygotowanie do walki
Dawida z Goliatem. Wziął ze strumienia pięć gładkich kamieni ,z
procą w dłoni i ruszył ku Filistynowi. Filistyn Goliat to uosobienie
diabła który złorzeczył Bogu Izraela i jego ludowi.  Pięć kamieni z
Medziugorje to broń którą możemy zwyciężyć diabła. 1. Po
st o chlebie i wodzie w środy i piątki 2. 
Pismo Święte-przynajmniej werset dziennie z rozważaniem 3. 
Spowiedź – przynajmniej raz w miesiącu lub od razu po grzech
ciężkim 4. 
Eucharystia-jak najczęściej się da 5. 
Różaniec-codziennie
         Szczególne zaciekawienie budzi punkt pierwszy. Maryja
objawia się w Medziugorje od ponad 30 lat! Można powiedzieć -
czy to poważne? a można zapytać czy wdrożyliśmy w życie te pięć
punktów? Może Ona cierpliwie czeka i prosi. Każde z
orędzi/dostępnych na www.medziugorje.blogspot.com/  kończy
się.... dziękuję że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Jaka
kultura, jaka cierpliwość. Wracając do postu, Maryja prosi nas o to
żebyśmy mogli zacząć nasza drogę do Jezusa. Ciąg dalszy
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nastąpi…
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