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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 kwietnia 2017 roku,
przekazane widzącej Mirjanie

„Drogie dzieci! 
Apostołowie mojej miłości, do was należy szerzenie miłości mojego Syna wszystkim tym, 
którzy jej nie poznali – do was, małe światełka świata, których uczę swoją macierzyńską 
miłością, jak świecić jasno pełnym blaskiem. Modlitwa wam pomoże, bo modlitwa zbawia 
was, modlitwa zbawia świat. Dlatego, dzieci moje, módlcie się słowami, uczuciami, 
miłością miłosierną i ofiarą. Mój Syn wskazał wam drogę – On, który się wcielił i uczynił 
ze Mnie pierwszy kielich; On poprzez Swoją najwyższą ofiarę pokazał wam, jak trzeba 
miłować. Dlatego, dzieci moje, nie bójcie się mówić prawdy. Nie lękajcie się przemieniać 
siebie i świat – szerząc  miłość; sprawiając, że mój Syn jest znany i kochany; miłując innych 
w Nim. Ja jako Matka zawsze jestem z wami. Proszę mojego Syna, aby wam pomógł, by 
w waszym życiu panowała miłość – miłość, która żyje; miłość, która przyciąga; miłość, 
która daje życie. Takiej właśnie miłości was uczę – miłości czystej. Wy, apostołowi moi, 
powinniście ją rozpoznać, żyć nią i ją szerzyć. Módlcie się z uczuciami za swoich pasterzy, 
aby mogli świadczyć o moim Synu z miłością.
Dziękuję wam”.
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