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Wzgórze Objawień, Podbrdo
(ch. Brdo Ukazanja, ang. Apparition Hill, wł. La Collina delle Apparizioni)
Część wzgórza Crnica ponad wsią Bijakovići,
nazwana tak od miejsca pierwszych objawień
Matki Bożej.
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Królowej Pokoju wykonaną na wzór figury
Maryi

umieszczonej

przed
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parafialnym. Autorem figury ze Wzgórza jest
Dino Felicio.
W kontekście miejsca objawień często używa się
też nazwy Podbrdo. Słowem tym mieszkańcy
parafii
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pierwszy objawiła się Matka Boża.
Od kolonii domów Podbrdo do samego miejsca
objawień na Wzgórzu prowadzi kamienista
ścieżka. W 1989 roku umieszczono przy niej
płaskorzeźby z brązu przedstawiające radosne i
bolesne tajemnice różańca. W czerwcu 2002
roku natomiast płaskorzeźby przedstawiające
chwalebne tajemnice różańca ustawiono na
drugiej ścieżce, prowadzącej ze Wzgórza do wsi
inną drogą, powrotną, z drugiej strony miejsca

objawień. Płaskorzeźby wykonał prof. Carmelo Puzzolo. W roku 2008 oświetlono ścieżki
Wzgórza Objawień.
Na ścieżce prowadzącej do miejsca objawień, między drugą a trzecią radosną tajemnicą
różańca, umieszczono wielki drewniany krzyż. Ustawiono go tam na pamiątkę
pierwszego wezwania Matki Bożej do pokoju. Trzeciego dnia objawień schodzącej w dół
Mariji Pavlović ukazała się Maryja mówiąc: „Pokój, pokój, pokój i tylko pokój”. Za Maryją
był Krzyż. Maryja płacząc powiedziała dwa razy: „Pokój musi zapanować pomiędzy
człowiekiem i Bogiem, a także pomiędzy ludźmi.”
Pielgrzymi wchodzą często na miejsce objawień bosymi stopami, zdejmując z nóg
sandały. Modlą się na różańcu wzdłuż ustawionych na ścieżce tajemnic. Dzięki prywatnej
modlitwie wejście na Wzgórze może stać się dla pielgrzymów spotkaniem z Matką Bożą i
Chrystusem. Wzgórze Objawień jest miejscem pokoju.
Na obrzeżach ścieżek pielgrzymi układają kwiaty, umieszczają zrobione własnoręcznie z
gałęzi małe drewniane krzyże; miedzy kamieniami zostawiają kartki z prośbami, na
niektórych większych kamieniach wmurowują marmurowe tablice pamiątkowe bądź
dziękczynne.

U podnóża Wzgórza od 4 lipca 1982 roku regularnie spotyka się grupa modlitewna Ivana,
jednego z widzących. W 1985 roku umieszczono tam Niebieski Krzyż, od którego wzięła
się nazwa tego miejsca. Do dziś Ivan, gdy przebywa w Medziugorju, spotyka się tam z
grupą modlitewną na czas objawienia. Także Mirjana każdego 2 dnia miesiąca modli się
tutaj czekając w tym miejscu na objawienie. Na czas modlitw i spotkań widzących z Maryją
pod Niebieskim Krzyżem gromadzą się liczni pielgrzymi.

Wzgórze Objawień jest miejscem, gdzie ma się wypełnić trzecia tajemnica z
Medziugorja. Tutaj, jak twierdzą widzący, ma zostać dany trwały znak, który będzie
czymś nadprzyrodzonym, cudownym, niezniszczalnym. Ma on być widoczny bądź
umieszczony na ziemi, nie na niebie; każdy będzie mógł go zobaczyć.
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