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

„Drogie dzieci! 
Tak jak i w innych miejscach, w których przychodziłam, tak i tutaj wzywam was do 
modlitwy. Módlcie się za tych, którzy nie znają mojego Syna, za tych, którzy nie poznali 
miłości Bożej, przeciwko grzechowi, za wyświęconych – za tych, których mój Syn wezwał, 
aby mieli miłość i ducha siły dla was, dla Kościoła. Módlcie się do mojego Syna, a miłość, 
jaką doświadczyliście z Jego bliskości, da wam siłę, by uczynić was gotowymi na dzieła 
miłości, których będziecie dokonywać w Jego imię. Dzieci moje, bądźcie gotowi. Ten 
czas jest punktem zwrotnym. Dlatego na nowo wzywam was do wiary i nadziei. Pokazuję 
wam drogę, którą należy iść, a to są słowa Ewangelii. Apostołowie mojej miłości, światu 
tak bardzo potrzebne są wasze ręce wyciągnięte ku Niebu, ku mojemu Synowi, ku Ojcu 
Niebieskiemu. Potrzeba jest wiele pokory i czystości serca. Miejcie zaufanie do mojego 
Syna i wiedzcie, że zawsze możecie być lepsi. Moje matczyne serce pragnie, byście wy, 
apostołowie mojej miłości, byli małymi światłami świata. Abyście rozświetlali tam, 
gdzie ciemność pragnie zapanować, byście swoją modlitwą i miłością pokazali właściwą 
drogę – byście zbawiali dusze. Ja jestem z wami.
Dziękuję wam”.
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