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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 stycznia 2016 roku,
przekazane widzącej Mirjanie

„Drogie dzieci!
Jako Matka jestem szczęśliwa, że jestem pomiędzy wami, bo pragnę mówić wam na nowo 
o słowach swojego Syna i Jego miłości.
Mam nadzieję, że przyjmiecie Mnie sercem, bo słowa mojego Syna i Jego miłość są jedynym 
światłem i nadzieją w ciemności teraźniejszości.
To jest jedyna prawda, a wy, którzy będziecie ją przyjmowali i żyli nią, będziecie mieć czyste 
i pokorne serca.
Mój Syn kocha czyste i pokorne.
Czyste i pokorne serca ożywiają słowa mojego Syna – żyją nimi, szerzą je i sprawiają, że 
wszyscy je słyszą.
Słowa mojego Syna przywracają życie tym, którzy ich słuchają.
Słowa mojego Syna przywracają miłość i nadzieję.
Dlatego, apostołowie moi mili, dzieci moje, żyjcie słowami mojego Syna.
Miłujcie się, tak jak On was umiłował. Miłujcie się w Jego Imię, pamiętając o Nim.
Kościół rozwija się i wzrasta dzięki tym, którzy słuchają słów mojego Syna; dzięki tym, którzy 
miłują; dzięki tym, którzy znoszą ból i cierpią w ciszy i nadziei ostatecznego odkupienia.
Dlatego, dzieci moje miłe, niech słowa mojego Syna i Jego miłość będą pierwszymi 
i ostatnimi myślami waszego dnia.
Dziękuję wam”.
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