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

„Drogie dzieci!
Jestem tutaj pośród was, aby was zachęcać, napełniać swoją miłością i ponownie was 
wezwać, byście byli świadkami miłości mojego Syna.
Wiele moich dzieci nie ma nadziei, nie ma pokoju, nie ma miłości.
Poszukują mojego Syna, ale nie wiedzą, jak i gdzie Go odnaleźć.
Mój Syn otwiera im swoje ramiona, a wy im pomóżcie znaleźć się w Jego objęciach.
Dzieci moje, to dlatego musicie się modlić o miłość.
Musicie bardzo, bardzo wiele się modlić, abyście mieli jak najwięcej miłości, bo miłość 
zwycięża śmierć i sprawia, że życie trwa.
Apostołowie mojej miłości, moje dzieci, ze szczerym i prostym sercem jednoczcie się w 
modlitwie, bez względu na to, jak daleko od siebie jesteście.
Zachęcajcie się wzajemnie do duchowego wzrostu, tak jak i Ja was zachęcam.
Czuwam nad wami i jestem z wami, kiedykolwiek o Mnie pomyślicie.
Módlcie się też za swoich pasterzy – za tych, którzy się wszystkiego wyrzekli ze względu 
na mojego Syna i na was.
Miłujcie ich i módlcie się za nich.
Ojciec Niebieski słucha waszych modlitw.
Dziękuję wam”.
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