Pesan Bunda Maria Medjugorje 2011 Dalam Bahasa Indonesia

Pesan 02 Januari 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih.Hari ini Aku memanggilmu untuk menyatukan
diri dalam Jesus, Anak Ku. Hati keibuan Ku berdoa agar kamu bisa memahami kalau kamu adalah
keluarga Tuhan. Melalui kebebasan rohani dari keinginan, yang Bapak Surgawi berikan kepadamu,
kamu dipanggil supaya tahu yang benar, yang baik atau yang jahat. Semoga doa dan puasa membuka
hatimu dan membantumu bertemu dengan Bapak Surgawi melalui Anak Ku. Dalam pertemuan dengan
Bapak, hidupmu akan diarahkan untuk melaksanakan keinginan Tuhan dan realisasi keluarga Tuhan,
sesuai dengan kehendak Anak Ku. Aku tidak akan meninggalkanmu sendiri dalam perjalanan ini.
Terima kasih."
Mirjana berpendapat bahwa ia boleh mengatakan kepada Bunda Maria:" Kami semua datang kepada
Mu dengan penderitaan dan salib kami. Tolonglah kami, kami memohon kepada Mu." Bunda Maria
merentangkan tangan Nya kearah kita dan berkata:" Bukalah hatimu kepada Ku. Berikan
penderitaanmu kepada Ku. Bunda akan membantu."

Pesan 25 Januari 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku bersamamu dan menatap
kamu dan memberkati kamu, dan Aku tidak kehilangan harapan bahwa dunia ini akan berubah demi
kebaikan dan damai akan bersemayam di hati manusia. Kebahagiaan akan mulai bersemayam didunia
karena kamu sudah membuka dirimu terhadap panggilan Ku dan terhadap cinta Tuhan. Roh Kudus
sedang merubah banyak orang yang sudah berkata 'ya'. Dari itu Aku ingin mengucapkan kepadamu:
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 01/2011
Pesan 02 Febuari 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Kamu berkumpul disekeliling Ku, sedang
mencari jalanmu, kamu sedang mencari, kamu sedang mencari kebenaran tetapi melupakan apa yang
terpenting, kamu lupa berdoa dengan benar. Bibirmu mengucapkan kata - kata yang tak terhitung
jumlahnya, tetapi jiwamu tidak merasakan apa-apa. Berkelana dalam kegelapan, kamu memandang
Tuhan sendiri menurut dirimu, dan bukan sebagai Ia sungguh ada dalam cinta Nya. Anak - anak Ku
yang terkasih, berdoa yang benar datang dari dalam lubuk hatimu, dari penderitaanmu, dari
kesenanganmu, dari usahamu mohon pengampunan atas dosa - dosa. Inilah jalan untuk menemukan
Tuhan yang benar dan juga dirimu, karena kamu diciptakan menurut rupa Nya. Doa akan membawa
kamu kepada pemenuhan atas keinginan Ku, atas misi Ku disini dengan kamu, atas tujuan kepada
kesatuan dalam Keluarga Tuhan. Terima kasih. Bunda Maria memberkati mereka yang hadir,
mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan mengajak kita berdoa untuk para imam." 02/02/2011
Pesan 25 Febuari 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Alam sedang bangun dan pada pohon - pohon
terlihat kuntum - kuntum pertama yang akan menjadi bunga -bunga dan buah yang terindah. Aku juga
menginginkan kamu, anak - anak Ku, bekerja untuk perubahanmu dan kamu menjadi saksi dengan
hidup mereka, sehingga teladanmu menjadi sebuah tanda dan penggerak atas perubahan orang lain.
Aku bersamamu dan dihadapan anak Ku Jesus Aku menjadi perantara untuk perubahanmu. Terima
kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 02/2011
Pesan 02 Maret 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hati keibuan Ku sangat menderita saat melihat
anak - anak Ku dengan teguh hati mendahulukan apa yang dari manusia daripada apa yang dari Tuhan;
pada anak - anak Ku yang, sementara segalanya ada disekitar mereka dan sementara semua tanda tanda yang dikirim kepada mereka, berpikir bahwa mereka sanggup berjalan tanpa Anak ku. Mereka
tidak sanggup! Mereka sedang berjalan menuju kehilangan abadi. Karena itu Aku sedang
mengumpulkanmu, kamu yang siap membuka hatimu kepada Ku, kamu yang siap menjadi rasul - rasul
dari cinta Ku, untuk membantu Ku, sehingga dengan hidup sesuai cinta Tuhan kamu bisa menjadi
teladan bagi mereka yang tidak tahu. Semoga puasa dan doa memberi kamu kekuatan dalam hal ini
dan Aku memberkati kamu dengan berkat keibuan Ku dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus.
Terima kasih." Bunda Maria sangat sedih. 02/03/2011

Penampakan tahunan Bunda Maria kepada Mirjana - 18 Maret 2011
Visionari Mirjana Dragicevic-Soldo menerima penampakan tiap hari dari tanggal 24 Juni 1981 sampai
25 Desember 1982. Pada waktu penampakan yang terakhir, Bunda Maria memberi dia rahasia yang
ke-10, dan memberi tahukan dia bahwa Dia akan mengunjunginya setahun sekali, yaitu tanggal 18
Maret. Dan ini sudah berlangsung selama tahun berjalan. Beberapa ribu para wisata rohani berkumpul
berdoa Rosario, di 'Blue Cross'. Penampakan berlangsung dari pukul 13:46 sampai 13:50.
"Anak - anak Ku yang terkasih! Aku bersamamu dalam nama Maha Pencinta, dalam nama Tuhan Maha
Pengasih, yang datang dekat kepadamu melalui Anak Ku dan telah memperlihatkan padamu cinta
sejati. Aku berkeinginan membimbingmu kejalan menuju Tuhan. Aku ingin memberi pelajaran padamu
cinta sejati agar orang - orang dapat melihatnya dalam dirimu, dan kamu dapat melihatnya dari yang
lain, sehingga kamu menjadi saudara dengan mereka dan mereka dapat melihat saudara yang penuh
kasih dalam dirimu. Anak - anak Ku, janganlah kamu takut membuka hatimu kepada Ku. Dengan cinta
keibuan, Aku akan memperlihatkan padamu apa yang Aku harapkan dari kamu masing-masing, apa
yang Aku harapkan dari rasul-rasul Ku. Ikutilah Aku. Terima kasih"

Pesan 25 Maret 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan cara khusus hari ini Aku berkeinginan
mengingatkanmu untuk pertobatan. Semoga hari ini, hidup baru mulai dalam hatimu. Anak - anak Ku,
Aku berkeinginan melihat 'ya' kamu. Dan semoga hidupmu menjadi hidup yang berbahagia atas
kehendak Tuhan yang terjadi setiap saat dalam hidupmu. Dengan cara khusus hari ini, Aku
memberkatimu dengan berkat keibuan Ku untuk perdamaian, cinta dan persatuan dalam hati Ku dan
dalam hati Anak Ku Jesus. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 03/2011

Pesan Bunda Maria 2 April 2011 kepada Mirjana
"Anak – anak Ku yang terkasih; Dengan cinta kasih bunda Aku ingin membuka hati kamu masing –
masing dan mengajarmu menyatukan diri secara pribadi dengan Bapak. Untuk menerima ini, kamu
harus paham bahwa kamu itu penting bagi Tuhan dan bahwa Ia memanggilmu satu persatu. Kamu
harus paham bila kamu berdoa itu merupakan percakapan dari seorang anak kepada Bapaknya; bahwa
cinta adalah jalan yang harus kamu tempuh – cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Dari itu, anak
– anak Ku, cinta tak kenal batas, bahwa cinta yang berasal dari kebenaran dan berjalan sampai akhir.
Ikutilah Aku, anak – anak Ku, agar yang lain, dalam mengenal kebenaran dan cinta dalam kamu, mau
mengikutimu. Terima kasih."
Sekali lagi Bunda Maria minta kita berdoa untuk para gembala (para-pastor)dan berkata: "Mereka
mendapat tempat khusus dalam hati Ku. Mereka mewakili Anak Ku."

Pesan 25 April 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Kala alam memberi warna tahunannya yang
paling indah, Aku juga memanggilmu untuk menjadi saksi dengan kehidupanmu dan menolong yang
lain mengajak mereka lebih dekat kepada hati tanpa noda Ku, supaya api cinta untuk Yang Maha Tinggi
tumbuh dalam hati mereka. Aku bersamamu dan Aku tak henti berdoa untukmu semoga hidupmu bisa
menjadi pantulan surgawi disini diatas bumi. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku."
04/2011

Pesan 2 Mei 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Allah Bapak mengirim Ku untuk menunjukan kamu
jalan penyelamatan, karena Dia, anak - anak Ku, ingin menyelamatkan kamu dan bukan
menghukummu. Dari sebab itu Aku, sebagai seorang ibu, mengumpulkanmu dekat dengan Ku, sebab
dengan cinta keibuan Ku, Aku ingin menolong kamu supaya dibebaskan dari kotoran masa lalu dan
mulai hidup baru dan berbeda. Aku memanggilmu bangkit dalam Anak Ku. Bersama dengan
pengakuan dosa - dosa menolak semua yang memisahkan kamu dengan Anak Ku dan itu yang
membuat hidupmu kosong dan gagal. Katakan 'ya' kepada Bapak dengan sepenuh hati dan mulai hidup
di jalan penyelamatan yang mana Dia memanggilmu melalui Roh Kudus. Terima kasih. Aku secara
khusus berdoa untuk para gembala (pastor), agar Tuhan membantu mereka mendampingimu dengan
sepenuh hati."
Pesan 25 Mei 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini doa Ku ditujukan bagi kamu semua yang
mencari rahmat untuk pertobatan. Kamu mengetuk pintu hati Ku, tetapi tanpa harapan dan doa, dalam
keadaan dosa, dan tanpa Sakramen Pertobatan dengan Tuhan. Tinggalkan dosa dan putuskan, anak
- anak Ku, untuk kesucian. Hanya dengan cara ini Aku dapat membantumu, mendengar doa - doa mu
dan mencari perantara dihadapan Yang Maha Tinggi. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan
Ku." 05/2011
Pesan 2 Juni 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Sementara Aku memanggilmu untuk berdoa bagi
mereka yang belum mengenal cinta Tuhan, bila kamu merenungkan dalam hatimu kamu akan paham
kalau Aku berbicara tentang banyak diantara kamu. Dengan hati terbuka, secara tulus tanyakan dirimu
kalau kamu ingin Tuhan yang hidup atau kamu ingin menghilangkan Dia dan hidup sesukamu. Lihatlah
sekelilingmu, anak - anak Ku, dan lihat kemana dunia ini sedang mengarah, dunia yang berpikir bisa
berbuat segalanya tanpa Bapak, dan mengarungi gelapnya godaan. Aku menawarkanmu cahaya dari
Kebenaran dan Roh Kudus. Sesuai dengan rencana Tuhan Aku berada diantara kamu untuk
menolongmu memiliki Anak Ku, Salib dan Kebangkitan Nya, berjaya dalam hatimu. Sebagai seorang
ibu, Aku berharap dan berdoa untuk persatuanmu dengan Anak Ku dan karya Nya. Aku bersamamu,
kamu yang menentukan. Terima kasih." 06/02/2011
Pesan 25 Juni 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Sampaikan ucapan terima kasih bersama Ku
kepada Yang Maha Tinggi atas kehadiran Ku ditengah - tengah kamu. Hati Ku gembira melihat cinta
dan suka cita yang menjalankan hidup atas pesan – pesan Ku. Banyak diantara kamu telah
menanggapinya, tetapi Aku masih menunggu dan mencari semua hati orang yang masih tidur lelap
supaya bangun dari tidur ketidak percayaan. Anak – anak Ku, datanglah lebih dekat ke Hati Tanpa
Noda Ku agar Aku dapat membimbing kamu semua menuju surga. Terima kasih atas tanggapan
terhadap panggilan Ku." 06/2011
Pesan 2 Juli 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu untuk mengambil langkah
yang sulit dan pilu untuk persatuanmu dengan Anak Ku. Aku memanggilmu mengaku dosa - dosa
secara menyeluruh dan bertobat untuk pemurnian. Hati yang tidak murni tidak dapat berada dalam
Anak Ku dan bersama dengan Anak Ku. Hati yang tidak murni tidak dapat menghasilkan buah cinta
dan kesatuan. Hati yang tidak murni tidak dapat melakukan hal yang benar dan adil, ia tidak menjadi
teladan akan keindahan cinta Tuhan bagi mereka disekitarnya dan bagi mereka yang belum mengenal
apa itu cinta. Kamu, anak - anak Ku, berkumpul disekeliling Ku penuh antusias, keinginan dan harapan,
dan Aku memohon kepada Bapak Yang Maha Baik supaya, melalui Roh Kudus, meletakkan iman kepercayaan Anak Ku, kedalam hatimu yang murni. Anak - anak Ku, patuhilah Aku, mulailah bersama
Ku. Ketika Bunda Maria akan pergi, disebelah kiri Nya terlihat kegelapan dan disebelah kanan Nya
terlihat sebuah Salib bercahaya keemasan." 07/02/2011
Pesan 25 Juli 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Semoga waktu ini memberimu kesempatan untuk
berdoa dan tenang. Istirahatkan jiwa dan ragamu, semoga mereka berada dalam cinta Tuhan.
Ijinkanlah Aku, anak - anak Ku, untuk membimbingmu, bukalah hatimu kepada Roh Kudus sehingga
semua yang baik yang ada padamu mekar dan berbuah seratus kali lipat. Mulai dan akhiri hari dengan
berdoa dari lubuk hati. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 07/2011
Pesan 2 Agustus 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu untuk lahir kembali
dalam doa dan melalui Roh Kudus, menjadi orang baru dengan anak Ku; orang - orang yang menyadari

kalau mereka kehilangan Tuhan, mereka akan kehilangan mereka sendiri; orang - orang yang
menyadari kalau mereka bersama Tuhan, meski dalam segala derita dan cobaan, mereka akan aman
dan selamat. Aku memanggilmu untuk berkumpul dalam keluarga Tuhan dan dikuatkan dengan
kekuatan Bapak. Sebagai individu, anak - anak Ku ,kamu tak sanggup menghentikan setan yang ingin
menguasai dunia dan menghancurkannya. Tetapi atas kehendak Tuhan, semua serempak, dengan
Anak Ku, kamu sanggup mengubah segalanya dan menyembuhkan dunia. Aku memanggilmu berdoa
dengan sepenuh hati bagi para gembalamu, karena Anak Ku yang memilih mereka. Terima kasih."
08/02/2011
Pesan 25 Agustus 2011 "Anak – anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu supaya berdoa
dan berpuasa untuk intensi – intensi Ku, karena setan ingin menghancurkan rencana Ku. Disini Aku
mulai dengan paroki ini dan mengundang seluruh dunia. Banyak yang sudah menanggapinya, tetapi
masih dalam jumlah yang sangat besar mereka yang tidak ingin mendengar atau menerima panggilan
Ku. Dari itu, bagi kamu yang sudah mengatakan ‘ya’, supaya kuat dan teguh hati. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku." 08/2011
Pesan 2 September 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan sepenuh hati dan segenap jiwa Ku
penuh iman dan cinta dalam Bapak Surgawi, Aku memberi Anak Ku kepadamu dan memperbaharui
pemberian Dia bagimu. Anak Ku telah membawa kamu, umat manusia di seluruh dunia, untuk
mengetahui akan kebenaran Tuhan dan cinta Nya. Dia telah membimbingmu menuju jalan kebenaran
dan membuat kamu saudara dalam keluarga. Dari itu, anak - anak Ku, jangan berkelana, jangan
menutup hatimu terhadap kebenaran, harapan dan cinta kasih. Segala sesuatu disekitarmu terlewati
dan segalanya berjatuhan, hanya kemuliaan Tuhan yang tetap jaya. Untuk itu, tolaklah segala yang
memisahkan kamu dari Tuhan. Sembahlah Dia saja, karena hanya Dia Tuhan yang benar. Aku
bersamamu dan akan tetap denganmu. Aku secara khusus berdoa untuk para gembala agar mereka
pantas mewakili Anak Ku dan akan membimbingmu dengan cinta menuju jalan kebenaran. Terima
kasih." 09/02/2011
Pesan 25 September 2011 "Anak – anak Ku yang terkasih. Aku memanggilmu, kali ini untuk kamu
semua, saatnya waktu menjadi saksi. Kamu yang hidup dalam cinta Tuhan dan mengalami pemberian
Nya, bersaksilah dengan ucapan dan hidupmu sehingga pengalaman itu membuat bahagia dan
dorongan kepada yang lain dalam iman kepercayaan. Aku bersamamu dan tanpa henti menjadi
perantara dihadapan Tuhan untuk kamu semua agar iman kepercayaanmu selalu hidup dan bersuka
cita, dan dalam cinta Tuhan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 09/2011
Pesan 2 Oktober 2011 "Anak – anak Ku yang terkasih. Juga hari ini dari lubuk hati keibuan Ku
memanggilmu supaya berdoa, untuk hubungan pribadimu dengan Allah Bapak, supaya senang berdoa
dalam Dia. Allah Bapak tidak berada jauh dari kamu dan Dia bukannya tidak kamu kenal. Dia
menampakkan Diri Nya kepadamu melalui Anak Ku dan memberimu Hidup yaitu Anak Ku. Dari itu,
anak – anak Ku, jangan menyerah kepada godaan yang ingin memisahkan kamu dengan Allah Bapak.
Berdoalah! Jangan coba berkeluarga dan bermasyarakat tanpa Dia. Berdoalah! Berdoalah supaya
hatimu dilimpahkan dengan kebaikan yang datang hanya dari Anak Ku. Dia adalah kebaikan sejati.
Hanya hati yang berisi kebaikan dapat memahami dan menerima Allah Bapak. Aku akan terus
membimbingmu. Dengan jalan khusus Aku mohon kamu tidak mengadili para gembalamu. Anak – anak
Ku, jangan lupa bahwa Allah Bapak yang memanggil mereka. Berdoalah! Terima kasih." 02/10/2011
Mirjana berkata: Aku belum pernah berkata apapun sebelumnya, tetapi apa kamu menyadari, saudara
– saudari, bahwa Bunda Allah ada bersama dengan kita? Setiap dari kita pantas bertanya kepada
dirinya sendiri:”Apa kamu pantas untuk ini?” Aku mengatakan ini karena sangatlah susah bagiku
memandang Dia (Bunda Maria) dalam duka, karena setiap dari kita hanya mencari mukjizat, tetapi tidak
mau mengerjakan mukjizat itu dalam dirinya sendiri.

Pesan 25 Oktober 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku melihat kamu dan didalam hatimu Aku
tidak melihat adanya kebahagiaan. Hari ini Aku berkeinginan memberi kamu kebahagiaan dari Yang

Telah Bangkit, agar Dia mau membimbingmu dan merangkul kamu dengan cinta dan kelembutan Nya.
Aku mencintai kamu dan Aku terus mendoakan supaya kamu berubah tanpa henti dihadapan Anak Ku
Jesus. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 10/2011
Pesan 2 November 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Bapak tidak meninggalkan kamu sendirian.
Tak terukurkan cinta Nya, cinta yang membawa Aku kepadamu, membantu kamu datang untuk
mengenal Dia, agar, melalui Anak Ku, kamu semua boleh memanggil Dia 'Bapak' dengan sepenuh hati,
sehingga kamu dapat menjadi satu umat dalam keluarga Tuhan. Namun, anak - anak Ku, jangan lupa
bahwa kamu tidak berada didunia ini untuk dirimu sendiri, dan bahwa Aku tidak memanggilmu disini
hanya untuk kepentingan mu saja. Mereka yang mengikuti Anak Ku memikirkan saudara dalam Kristus
seperti dirinya sendiri dan mereka tidak mengenal ungkapan 'untuk kepentingan diriku saja'. Dari itu
Aku berkeinginan kamu menjadi cahaya dari Anak Ku, sehingga bagi mereka semua yang belum
mengenal Bapak - bagi mereka semua yang berkelana dalam kegelapan dosa, putus asa, sakit dan
kesepian - kamu boleh menerangi jalan dengan cara hidupmu, kamu dapat mempelihatkan kepada
mereka cinta Tuhan. Aku bersamamu. Kalau kamu membuka hatimu, Aku akan membimbingmu. Juga
Aku mengajakmu: berdoa untuk para gembalamu. Terima kasih." 11/02/2011
Pesan 25 November 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku berkeinginan memberimu
harapan dan kebahagiaan. Segala sesuatu yang ada disekitarmu, anak - anak Ku, membawa kamu ke
hal - hal duniawi tetapi Aku berkeinginan membawamu menuju waktu dalam rahmat, sehingga melewati
waktu ini kamu semua boleh lebih dekat kepada Anak Ku, dan Ia dapat membimbing kamu menuju
cinta Nya dan kehidupan abadi, yang mana setiap hati merindukannya. Kamu, anak - anak Ku,
berdoalah dan semoga waktu ini bagimu menjadi satu rahmat untuk jiwamu.Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku." 11/25/2011
Pesan 02 Desember 2011 "Anak – anak Ku yang terkasih. Sebagai seorang ibu Aku beserta kamu
agar dengan cinta, doa dan teladan Ku Aku dapat membantumu menjadi sebutir biji untuk masa depan,
sebutir biji yang akan tumbuh menjadi sebatang pohon yang kokoh dan menyebarkan cabang cabang
keseluruh dunia. Supaya kamu bisa menjadi sebutir biji untuk masa depan, sebutir biji dari cinta,
mohonlah kepada Bapak agar mengampunimu atas kesalahan - kesalahanmu sampai sekarang. Anak
– anak Ku, hanya hati yang murni, tapa beban dosa, dapat membuka sendiri dan hanya mata yang
jujur dapat melihat jalan yang Aku ingin membimbingmu. Bila kamu menyadari akan hal ini, kamu akan
menyadari cinta Tuhan – yang akan diberikan (sebagai hadiah) kepadamu. Kemudian kamu akan
membaginya (sebagai hadiah) kepada yang lain sebagai sebutir biji dari cinta. Terima kasih."
02/12/2011
Pesan 25 Desember 2011 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini , dalam pangkuan Ku Aku
membawa Anak Ku Jesus untukmu, supaya Dia memberi kamu damai Nya. Berdoalah, anak - anak
Ku, dan bersaksi agar setiap hati, bukan manusia tetapi damai Tuhan yang menang, dan tak ada orang
yang sanggup menghancurkannya. Damai dalam hati itulah yang Tuhan berikan kepada mereka yang
Ia cintai. Melalui Sakramen Baptis mu kamu semua, secara khusus dipanggil dan dicintai, dari itu
bersaksi dan berdoalah agar kamu boleh menjadi perpanjangan tangan Ku kepada dunia ini yang
merindukan Tuhan dan damai. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/2011

Penampakan Tahunan kepada Jakov pada 25 Desember 2011
Saat terakhir kali penampakan harian kepada Jakov Colo pada 12 September 1998, Bunda Maria
memberitahukan dia bahwa untuk seterusnya ia akan mendapatkan penampakan sekali dalam
setahun, tiap 25 Desember di hari Natal. Jadi juga terjadi tahun ini. Penampakan mulai pukul 3:30 p.m
dan berlangsung 11 menit. Pesan Bunda Maria kepada Jakov:
"Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini, secara khusus, Aku berkeinginan membawa dan memberikan
kamu kepada Anak Ku. Anak - anak Ku, bukalah hatimu dan ijinkan Jesus lahir dalam dirimu, karena
hanya dengan jalan ini, anak - anak Ku, kamu sendiri akan sanggup mengalami lahir baru dan mulai

dengan Jesus dalam hatimu menuju jalan penyelamatan. Terima kasih atas tanggapan terhadap
panggilan Ku."

