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

 
„Drogie dzieci!
Pragnę działać poprzez was, moje dzieci, moich apostołów, abym na końcu wszystkie 
swoje dzieci zgromadziła tam, gdzie wszystko jest przygotowane dla waszego szczęścia. 
Modlę się za was, abyście mogli nawracać poprzez dzieła, ponieważ nadszedł czas na 
dzieła Prawdy, na mojego Syna. Moja miłość będzie w was pracować, wami się posłużę. 
Miejcie do mnie zaufanie, ponieważ wszystko, czego pragnę, pragnę dla waszego dobra, 
wiecznego dobra, stworzonego przez Ojca Niebieskiego. Wy, dzieci moje, apostołowie 
moi, żyjecie życiem ziemskim we wspólnocie z moimi dziećmi, które nie poznały miło-
ści mojego Syna, które nie nazywają mnie Matką, ale nie lękajcie się dawać świadec-
twa o Prawdzie. Jeśli się nie lękacie i odważnie dajecie świadectwo, Prawda cudownie 
będzie zwyciężać, ale zapamiętajcie, w miłości jest siła. Dzieci moje, miłość to skrucha, 
przebaczenie, modlitwa, ofiara i miłosierdzie. Jeśli będziecie umieli miłować, będziecie 
nawracać poprzez dzieła, umożliwicie światłości mojego Syna wniknięcie do dusz. Dzię-
kuję wam. Módlcie się za swoich pasterzy. Oni należą do mojego Syna, On ich powołał. 
Módlcie się, by zawsze mieli siłę i odwagę promienieć światłością mojego Syna”.
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