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

 
„Drogie dzieci!
Otwórzcie swoje serca i  próbujcie odczuć, jak bardzo was kocham i  jak bardzo pra-
gnę, byście kochali mojego Syna. Pragnę, abyście Go lepiej poznali, bo nie jest możliwe 
poznawać Go, ale Go nie kochać – ponieważ On jest miłością. Ja, dzieci moje, znam 
was. Znam wasze bóle i cierpienia, bo sama je przeżywałam. Śmieję się z wami w waszej 
radości, płaczę z wami w waszym bólu. Nigdy was nie zostawię. Zawsze będę do was 
mówić z matczyną czułością. A ja, jako Matka, potrzebuję waszych otwartych serc, aby-
ście z  mądrością i  prostotą szerzyli miłość mojego Syna. Potrzebuję was otwartychi 
wrażliwych na dobro i miłosierdzie. Potrzebuję was zjednoczonych z moim Synem, bo 
pragnę, byście byli szczęśliwi i pomogli mi nieść szczęście wszystkim moim dzieciom. 
Apostołowie moi, potrzebuję was, abyście ukazywali wszystkim prawdę Bożą, by moje 
serce, które cierpiało i dzisiaj doznaje tak wielu cierpień, mogło zwyciężyć w miłości. 
Módlcie się o świętość swoich pasterzy, aby w imię mojego Syna mogli czynić cuda, bo 
świętość czyni cuda.
Dziękuję wam”.
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