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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 listopada 2014 roku,
przekazane widzącej Mirjanie

 
„Drogie dzieci! Jestem z wami przy błogosławieństwie mojego Syna, z wami, którzy mnie 
miłujecie i którzy staracie się mnie naśladować. Pragnę być również z wami, którzy mnie 
nie przyjmujecie. Wszystkim wam otwieram swoje Serce pełne miłości i błogosławię was 
swoimi matczynymi rękami. Jestem Matką, która was rozumie. Żyłam waszym życiem 
i przeżywałam wasze cierpienia i radości. Wy, którzy doświadczacie bólu, zrozumcie mój 
ból i cierpienie z powodu tych moich dzieci, które nie pozwalają, by oświeciła ich światłość 
mojego Syna; tych moich dzieci, które żyją w ciemności. Dlatego potrzebuję was – was, 
których oświeciła światłość i którzy pojęliście prawdę. Wzywam was, byście adorowali 
mojego Syna, aby wasza dusza wzrastała i osiągnęła prawdziwą duchowość. Apostołowie 
moi, wtedy będziecie mogli mi pomóc. Pomóc Mi znaczy modlić się za tych, którzy nie 
poznali miłości mojego Syna. Modląc się za nich, pokazujecie mojemu Synowi, że Go 
miłujecie i naśladujecie. Mój Syn mi obiecał, że zło nigdy nie zwycięży, ponieważ jesteście 
tutaj wy, dusze sprawiedliwych; wy, którzy staracie się odmawiać wasze modlitwy z serca; 
wy, którzy swoje bóle i cierpienia ofiarujecie mojemu Synowi; wy, którzy pojmujecie, że 
życie jest tylko jednym drgnieniem; wy, którzy wyczekujecie Królestwa Niebieskiego. 
Wszystko to czyni was moimi apostołami i prowadzi do zwycięstwa Mojego Serca. Dlatego, 
dzieci moje, oczyśćcie wasze serca i adorujcie mojego Syna. Dziękuję wam”.
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