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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja przekazane Mirjanie 2 czerwca 2014 roku
 
„Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich i przyjmuję jako swoje dzieci. Modlę 
się, byście mnie przyjęli i miłowali jako Matkę. Wszystkich was zjednoczyłam 
w swoim sercu, zeszłam pomiędzy was i błogosławię was. Wiem, że pragniecie 
ode mnie pocieszenia i nadziei, ponieważ miłuję was i wstawiam się za wami. 
Proszę was, byście zjednoczyli się ze mną w moim Synu i byli moimi apostołami. 
Byście to mogli, ponownie wzywam was do miłowania. Nie ma miłości bez 
modlitwy – nie ma modlitwy bez przebaczenia, bo miłość jest modlitwą 
– przebaczenie jest miłością. Dzieci moje, Bóg stworzył was, byście miłowali, 
a miłując, przebaczali. Każda modlitwa, która wypływa z miłości, jednoczy was 
z moim Synem i Duchem Świętym, a Duch Święty oświeca was i czyni moimi 
apostołami, apostołami, którzy wszystko, co czynią, będą  czynić w imię Pańskie. 
Oni będą modlić się uczynkami, a nie tylko słowami, ponieważ miłują mojego 
Syna i pojmują drogę prawdy, która prowadzi do życia wiecznego. Módlcie się 
za swoich pasterzy, by zawsze z czystym sercem mogli prowadzić was drogą 
prawdy i miłości, drogą mojego Syna. Dziękuję wam”.
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