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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja przekazane Mirjanie 2 listopada 2013 roku
 
„Drogie dzieci!
Ponownie po matczynemu wzywam was, abyście miłowali, abyście nieustannie modlili się 
o dar miłości, abyście miłowali Ojca Niebieskiego ponad wszystko.
Kiedy miłujecie Go, będziecie miłować siebie i bliźniego swego. Tego nie można od siebie 
oddzielić.
Ojciec Niebieski jest w każdym człowieku, miłuje każdego człowieka i do każdegoczło-
wieka zwraca się po imieniu.
Dlatego, dzieci moje, przez modlitwę wsłuchujcie się w wolę Ojca Niebieskiego. Rozmawiaj-
cie z Nim. Miejcie osobistą relację z Ojcem, który jeszcze bardziej pogłębi relację pomiędzy 
wami, wspólnotą moich dzieci, moich apostołów.
Jako Matka pragnę, byście przez miłość do Ojca Niebieskiego podnieśli się ponad marno-
ści tej ziemi i pomogli innym stopniowo poznawać Ojca Niebieskiego i zbliżać się do Niego.
Dzieci moje, módlcie się, módlcie się, módlcie się o dar miłości, ponieważ miłością jest mój 
Syn.
Módlcie się za swoich pasterzy, aby zawsze mieli miłość do was, tak, jak mój Syn miał 
i pokazał, oddając swoje życie za wasze zbawienie. 
Dziękuję wam”.
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