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

„Drogie dzieci!
Moje przyjście do was jest darem Ojca Niebieskiego dla was. 
Dzięki Jego miłości przychodzę, aby wam pomóc znaleźć drogę do prawdy, znaleźć drogę 
do mojego Syna. Przychodzę, aby potwierdzić wam prawdę. Pragnę przypomnieć wam 
słowa mojego Syna.
On wypowiedział słowa zbawienia dla całego świata, słowa miłości dla wszystkich – miłości, 
którą dowiódł swoją ofiarą.
Ale i dzisiaj wiele moich dzieci Go nie zna, nie chcą Go poznać, są obojętni. Z powodu ich 
obojętności moje Serce boleśnie cierpi.
Mój Syn zawsze był w Ojcu. Rodząc się na ziemi, przyniósł to, co jest boskie, a ode Mnie 
wziął to, co ludzkie. 
Z Nim przyszło pomiędzy nas Słowo. Z Nim nadeszła Światłość Świata, która wkracza w 
serca, oświeca je i napełnia miłością i pocieszeniem.
Dzieci moje, mojego Syna mogą widzieć ci wszyscy, którzy Go kochają, bo Jego oblicze 
dostrzega się w duszach, które są napełnione miłością do Niego.
Dlatego, dzieci moje, apostołowie moi, posłuchajcie Mnie. Porzućcie marność i egoizm. 
Nie żyjcie jedynie dla tego, co ziemskie, materialne. Kochajcie mojego Syna i sprawcie, by 
inni widzieli Jego oblicze w waszej miłości do Niego. 
Pomogę wam, abyście Go jeszcze bardziej poznali. Będę wam o Nim mówiła. 
Dziękuję wam”.
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