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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja przekazane Mirjanie 2 sierpnia 2014 roku
 
„Drogie dzieci! Powód, dla którego jestem z wam, moja misja, jest po to, aby wam pomóc, 
by zwyciężyło Dobro, choć nie wydaje się wam to teraz możliwe.
Wiem, że wielu spraw nie rozumiecie, tak jak i ja nie rozumiałam wszystkiego, wszystkiego 
tego, co mi mój Syn tłumaczył, kiedy wzrastał przy mnie, ale wierzyłam mu i szłam za 
Nim. O to proszę i was, byście mi wierzyli i szli za Nim.
Ale, dzieci moje, pójście za mną oznacza miłowanie mojego Syna ponad wszystko, 
miłowanie Go w każdym człowieku bez różnicy.
Abyście to potrafili, ponownie wzywam was do wyrzeczeń, modlitwy i postu. Wzywam 
was, aby Eucharystia była życiem waszej duszy. Wzywam was, byście stali się dla mnie 
apostołami światłości, którzy będą szerzyć światu miłość i miłosierdzie.
Moje dzieci, wasze życie jest jednym drgnieniem wobec życia wiecznego. A kiedy 
dojdziecie przed mojego Syna, wtedy On zobaczy w waszych sercach, ile mieliście miłości.
Abyście we właściwy sposób szerzyli miłość, proszę swojego Syna, aby przez miłość 
udzielił wam wspólnoty poprzez Niego, jedności wśród was, jedności pomiędzy wami i 
waszymi pasterzami.
Mój Syn poprzez Nich wciąż od nowa daruje się wam i odnawia waszą duszę. Nie 
zapominajcie o tym. 
Dziękuję wam”.
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