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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 marca 2015 roku,
przekazane widzącej Mirjanie

 
„Drogie dzieci! Wy jesteście moją siłą. Wy, apostołowie moi, którzy swoją miło-
ścią, pokorą i cichością modlitwy sprawiacie, że można poznać mojego Syna. 
Żyjecie we mnie. Niesiecie mnie w swoim sercu.
Wiecie, że macie Matkę, która was miłuje i która przybyła, by przynieść miłość. 
Spoglądam na was w Ojcu Niebieskim, na wasze myśli, wasze bóle, cierpienia, 
i przynoszę je swojemu Synowi. Nie lękajcie się, nie traćcie nadziei, ponieważ mój 
Syn słucha swojej Matki. 
On miłuje odkąd się narodził, a ja pragnę, by tę miłość poznały wszystkie moje 
dzieci. By wrócili do Niego ci, którzy przez swoje bóle i niezrozumienie opuścili 
Go; i by poznali Go wszyscy, którzy Go nigdy nie znali. 
Dlatego jesteście tutaj wy, apostołowie moi, i Ja jako Matka z wami. Módlcie się 
o siłę wiary, ponieważ z silnej wiary przychodzi miłość i miłosierdzie. Przez 
miłość i miłosierdzie pomożecie tym wszystkim, którzy nie są świadomi, że 
wybierają ciemność zamiast światłości.
Módlcie się za swoich pasterzy, ponieważ oni są siłą Kościoła, który pozostawił 
wam mój Syn. Przez mojego Syna oni są pasterzami dusz. Dziękuję wam”.
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