Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 czerwca 2016 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci!
Jako Matka Kościoła, jako wasza Matka, uśmiecham się, gdy patrzę na was – na to, jak
przychodzicie do Mnie, jak gromadzicie się wokół Mnie, jak Mnie szukacie. Moje przyjścia
pomiędzy was są dowodem na to, jak bardzo Niebo was miłuje. One wskazują wam
drogę ku życiu wiecznemu, ku zbawieniu. Apostołowie moi, wy, którzy staracie się mieć
czyste serce, a w nim mojego Syna, jesteście na dobrej drodze. Wy, którzy poszukujecie
mojego Syna, poszukujecie dobrej drogi. On pozostawił wiele znaków swojej miłości.
Zostawił nadzieję. Łatwo jest Go znaleźć, jeśli jesteście gotowi na ofiarę i pokutę, jeśli
macie cierpliwość, miłosierdzie i miłość do swoich bliźnich. Wiele moich dzieci nie
widzi i nie słyszy, bo nie chce tego. Nie przyjmują moich słów i moich dzieł, a jednak mój
Syn przeze Mnie wzywa każdego. Jego Duch oświeca wszystkie moje dzieci w światłości
Ojca Niebieskiego, w jedności nieba z ziemią, we wzajemnej miłości, bo miłość przyzywa
miłość i sprawia, że uczynki stają się ważniejsze od słów. Dlatego, apostołowie moi,
módlcie się za swój Kościół, kochajcie go i czyńcie dzieła miłości. Bez względu na to, jak
jest zdradzany, raniony, on tutaj jest, bo pochodzi od Ojca Niebieskiego. Módlcie się za
swoich pasterzy, abyście widzieli w nich ogrom miłości mojego Syna.
Dziękuję wam”.
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