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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja przekazane Mirjanie 2 grudnia 2013 roku
 
„Drogie dzieci! Z matczyną miłością i matczyną cierpliwością patrzę na wasze nieustanne 
błąkanie się i wasze zagubienie. Dlatego jestem z wami.
Pragnę pomóc wam, abyście najpierw odnaleźli i poznali siebie, byście wtedy mogli rozpo-
znać i przyjąć wszystko to, co nie pozwala wam szczerze całym sercem poznać miłości Ojca 
Niebieskiego.
Dzieci moje, Ojca poznaje się przez krzyż. Dlatego nie odrzucajcie krzyża, starajcie się go 
zrozumieć i przyjąć z moją pomocą.
Kiedy będziecie mogli przyjąć krzyż, zrozumiecie i miłość Ojca Niebieskiego; będziecie iść 
z moim Synem i ze mną; będziecie różnić się od tych, którzy nie poznali miłości Ojca Nie-
bieskiego, tych, którzy Go słuchają, ale Go nie rozumieją, nie idą z Nim, nie poznali Go.
Pragnę, byście rozpoznali prawdę mojego Syna i byli moimi apostołami, byście jako dzieci 
Boże wznieśli się ponad ludzkie myślenie i zawsze we wszystkim na nowo szukali Bożego 
myślenia.
Dzieci moje, módlcie się i pośćcie, byście mogli rozpoznać wszystko to, czego oczekuję od 
was.
Módlcie się za swoich pasterzy i tęsknijcie, byście we wspólnocie z nimi poznali miłość Ojca 
Niebieskiego. Dziękuję wam”.
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