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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja przekazane Mirjanie 2 lipca 2014 roku
 
„Drogie dzieci! Ja, Matka was tutaj zgromadzonych i Matka całego świata, 
błogosławię was matczynym błogosławieństwem i wzywam do wejścia na drogę 
pokory. Ta droga prowadzi do poznawania miłości mojego Syna.
Mój Syn jest wszechmogący, On jest we wszystkim.
Jeśli wy, dzieci moje, nie rozpoznajecie tego, wtedy w waszej duszy panuje ciemność 
– ślepota. Uzdrowić was może tylko pokora.
Dzieci moje, zawsze żyłam pokornie, odważnie i w nadziei. Wiedziałam, 
rozpoznałam, że Bóg jest w nas, a my w Bogu.
O to samo proszę was. Pragnę wszystkich was ze mną w wieczności, ponieważ 
jesteście częścią mnie.
Na waszej drodze pomogę wam. Moja miłość okryje was jak płaszcz i uczyni z was 
apostołów mojego światła – Bożego światła.
Z miłością, która pochodzi z pokory, będziecie nieść światło, gdzie panuje ciemność 
– ślepota. Będziecie nieść mojego Syna, który jest światłem świata.
Jestem zawsze przy waszych pasterzach i modlę się, by zawsze byli dla was 
przykładem pokory.
Dziękuję wam”.
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