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

„Drogie dzieci!
Moja rzeczywista, żywa obecność pośród was powinna uczynić was szczęśliwymi, bo to 
jest wielka miłość mojego Syna. On Mnie posyła między was, abym przez moją matczyną 
miłość zapewniła wam bezpieczeństwo; byście pojęli, że ból i radość, cierpienie i miłość 
sprawiają, iż wasza dusza żyje intensywnie; że was ponownie wzywam, byście wysławiali 
Serce Jezusowe, Serce wiary, Eucharystii. Mój Syn dzień w dzień poprzez wieki żywy wraca 
pomiędzy was – do was wraca, i nigdy was nie zostawił. Kiedy jedno z was, moich dzieci, 
wraca do Niego, moje matczyne Serce ogarnia radość. Dlatego, dzieci moje, powróćcie 
do Eucharystii, do mojego Syna. Droga do mojego Syna jest trudna, pełna wyrzeczeń, 
ale na końcu zawsze jest światło. Rozumiem wasze bóle i cierpienia, a matczyną miłością 
ocieram wasze łzy. Zaufajcie mojemu Synowi, bo On dla was dokona tego, czego wy 
byście nie znali ani o to nie prosili. Wy, dzieci moje, wy powinniście się zatroszczyć tylko 
o swoją duszę, bo ona jest jedyną rzeczą, która należy do was na ziemi. Ją, brudną lub 
czystą, przyniesiecie przed Ojca Niebieskiego. Zapamiętajcie, wiara w miłość mojego 
Syna zawsze będzie nagrodzona. Proszę was, byście w szczególny sposób modlili się za 
tych, których mój Syn powołał, aby żyli według Niego i miłowali swoją trzodę. 
Dziękuję wam”.
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