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

„Drogie dzieci! 
Wzywam was, abyście się modlili, nie poszukując już, ale składając ofiarę – ofiarując się. 
Wzywam was do pokazania prawdy i miłosiernej miłości. 
Modlę się do swojego Syna za was, o waszą wiarę, która coraz bardziej pomniejsza się 
w waszych sercach. Proszę Go, by wam pomógł Boskim duchem, tak jak i Ja pragnę wam 
pomóc duchem matczynym. Dzieci moje, musicie być lepsi. 
Tylko czyści, pokorni i napełnieni miłością podtrzymują świat – zbawiają siebie i świat. 
Dzieci moje, mój Syn jest sercem świata.
Należy Go kochać i modlić się do Niego, a nie wciąż na nowo zdradzać. 
Dlatego wy, apostołowie mojej miłości, pomnóżcie wiarę w sercach ludzi przez swój 
przykład, swoją modlitwą i miłosierną miłością. 
Jestem przy was, pomogę wam. 
Módlcie się, aby wasi pasterze mieli coraz więcej światła, by mogli oświetlić wszystkich 
tych, którzy żyją w ciemności.
Dziękuję wam”.
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