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

 
„Drogie dzieci! Wzywam was, byście szerzyli wiarę w mojego Syna – swoją wiarę. Wy, 
moje dzieci, oświecone Duchem Świętym, moi apostołowie, przekazujcie ją innym – 
tym, którzy nie wierzą, nie znają, nie chcą znać – to dlatego wy musicie wiele się modlić 
o dar miłości, ponieważ miłość jest znakiem prawdziwej wiary, a wy będziecie aposto-
łami mojej miłości. Miłość zawsze na nowo ożywia ból i radość Eucharystii; ożywia ból 
Męki mojego Syna, przez którą pokazał wam, co znaczy bezgranicznie miłować; ożywia 
radość, że pozostawił wam swoje Ciało i swoją Krew, aby was Sobą nakarmił i w ten spo-
sób był jedno z wami. Spoglądając na was z czułością, odczuwam niezmierzoną miłość, 
która umacnia mnie w moim pragnieniu doprowadzenia was do silnej wiary.
Silna wiara da wam radość i wesele na ziemi, a na końcu spotkanie z moim Synem. To 
jest Jego pragnienie. Dlatego żyjcie Nim, żyjcie miłością, żyjcie światłością, która was 
zawsze oświeca w Eucharystii. Proszę was, abyście się wiele modlili za swoich paste-
rzy; żebyście się modlili, tak byście mieli coraz więcej miłości do nich, bo mój Syn dał 
ich wam, by was karmili Jego Ciałem i uczyli miłości. Dlatego wy też ich miłujcie. Ale, 
dzieci moje, zapamiętajcie, miłość oznacza znosić i dawać, ale nigdy, nigdy nie osądzać. 
Dziękuję wam”.
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