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

„Drogie dzieci! 
Zgodnie z wolą Ojca Niebieskiego jako Matka tego, który was miłuje, jestem tutaj z wami, by 
wam pomóc Go poznać i podążać za Nim. Mój Syn zostawił wam ślady swoich stóp, by było 
wam łatwiej podążać za Nim. Nie lękajcie się. Nie bądźcie niepewni, Ja jestem z wami. Nie 
dajcie się zniechęcić, bo potrzeba jest wiele modlitwy i ofiary za tych, którzy się nie modlą, 
nie kochają, nie znają mojego Syna. Pomóżcie, widząc w nich swoich braci. Apostołowie 
mojej miłości, usłyszcie mój głos w sobie, odczujcie moją matczyną miłość. Dlatego módlcie 
się – módlcie się, podejmując działanie; módlcie się, obdarzając; módlcie się z miłością; 
módlcie się pracą i myślami w Imię mojego Syna. Im więcej miłości będziecie dawali, tym 
więcej jej otrzymacie. Miłość pochodząca z Miłości oświeca świat. Odkupienie jest miłością, 
a miłość nie ma końca. Kiedy mój Syn ponownie przyjdzie na ziemię, będzie szukał miłości 
w waszych sercach. Dzieci moje, On dokonał dla was wielu dzieł miłości. Uczę was, byście 
je widzieli, pojęli i dziękowali Mu, kochając Go i zawsze na nowo wybaczając bliźnim – bo 
kochać mojego Syna znaczy wybaczać. Nie kocha się mojego Syna, gdy nie można wybaczyć 
bliźniemu, gdy nie ma próby zrozumienia bliźniego, gdy się osądza. Dzieci moje, po co wam 
modlitwa, jeśli nie kochacie i nie wybaczacie?
Dziękuję wam”.
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