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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja przekazane Mirjanie 2 stycznia 2014 roku
 
„Drogie dzieci!
Abyście mogli być moimi apostołami i byście mogli pomóc wszystkim tym, którzy są w 
ciemności, by poznali światłość miłości mojego Syna, musicie mieć czyste i pokorne serca.
Nie możecie pomóc, by mój Syn narodził się i królował w sercach tych, którzy Go nie znają, 
jeśli nie króluje – jeśli nie jest Królem w waszym sercu.
Jestem z wami.
Idę z wami jako Matka. Pukam do waszych serc. Nie mogą się otworzyć, bo nie są pokorne.
Modlę się, ale módlcie się i wy, moje umiłowane dzieci, abyście mogli mojemu Synowi otwo-
rzyć czyste i pokorne serce, i przyjąć dary, które wam obiecał.
Wtedy będziecie prowadzeni przez miłość i moc mojego Syna.
Wtedy będziecie moimi apostołami, którzy wszędzie wokół siebie szerzą owoce miłości 
Bożej.
Z was i poprzez was będzie działał mój Syn, ponieważ będziecie jedno.
Tego pragnie moje matczyne serce – jedności wszystkich moich dzieci poprzez mojego Syna.
Z wielką miłością błogosławię i modlę się za wybrańców mojego Syna, za waszych pasterzy.
Dziękuję wam”.
Mirjana: Pani na początku była smutna, a później zdecydowana.
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