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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja przekazane Mirjanie 2 maja 2014 roku
 
„Drogie dzieci!
Ja, wasza Matka, jestem z wami przez wzgląd na waszą szczęśliwość, przez wzgląd na 
wasze potrzeby i przez wzgląd na wasze osobiste poznanie.
Ojciec Niebieski dał wam wolność, byście sami zdecydowali i sami poznali.
Pragnę wam pomóc. Pragnę być dla was Matką, nauczycielką prawdy, byście w prosto-
cie otwartego serca poznali niezmierzoną czystość i światłość, która z niej pochodzi i 
rozprasza ciemności, światłość, która przynosi nadzieję.
Ja, dzieci moje, rozumiem wasze bóle i i cierpienia. Kto rozumiałby was lepiej od 
Matki? A wy, dzieci moje?
Mała jest liczba tych, którzy mnie rozumieją i naśladują. Wielka jest liczba zagubio-
nych, tych, którzy jeszcze nie poznali prawdy w moim Synu.
Dlatego, apostołowi moi, módlcie się i działajcie. Przynieście światłość i nie traćcie 
nadziei. Jestem z wami.
W szczególny sposób jestem z waszymi pasterzami. Matczynym sercem miłuję ich i 
chronię, ponieważ oni prowadzą was do Raju, który obiecał wam mój Syn”.
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