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

„Drogie dzieci! Dziękuję wam, że odpowiadacie na moje wezwania i że gromadzicie się 
tutaj wokół mnie, swojej niebiańskiej Matki. Wiem, że myślicie o mnie z miłością i nadzieją. 
I ja odczuwam miłość do was wszystkich, tak jak odczuwa ją także mój najdroższy Syn, 
który dzięki Swojej miłosiernej Miłości zawsze na nowo posyła Mnie do was – On, który był 
człowiekiem, który był i jest Bogiem – jeden i w Trójcy, On, który z waszego powodu cierpiał 
na ciele i duszy, On, który stał się chlebem, by żywić wasze dusze i w ten sposób je zbawić. 
Dzieci moje, uczę was, jak być godnymi Jego miłości, byście swoje myśli kierowali ku Niemu, 
byście żyli Moim Synem. Apostołowie mojej miłości, okrywam was swoim płaszczem, bo 
pragnę was chronić jak matka. Proszę was, módlcie się za cały świat. Moje Serce cierpi. 
Grzechy się mnożą, są zbyt liczne. Ale przy pomocy was, którzy jesteście pokorni, skromni, 
napełnieni miłością, ukryci i święci, moje Serce zwycięży. Kochajcie mojego Syna ponad 
wszystko i cały świat przez Niego. Nigdy nie zapominajcie, że każdy wasz brat niesie w sobie 
coś drogocennego – duszę. Dlatego, dzieci moje, miłujcie wszystkich tych, którzy nie znają 
mojego Syna, aby poprzez modlitwę i miłość, która pochodzi z modlitwy, stali się lepsi, aby 
dobroć mogła w nich zwyciężyć, aby dusze się zbawiły i miały życie wieczne. Apostołowie 
moi, dzieci moje, mój Syn powiedział wam, abyście się wzajemnie miłowali. Niech to będzie 
zapisane w waszych sercach i przez modlitwę starajcie się żyć tą miłością. Dziękuję wam”.
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