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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 września 2019 roku,
przekazane widzącej Mirjanie

„Drogie dzieci! 
Módlcie się! Módlcie się na różańcu każdego dnia – na tym wieńcu z kwiatów, który Mnie 
jako matkę bezpośrednio łączy z waszymi bólami, cierpieniami, pragnieniami i nadziejami. 
Apostołowie mojej miłości, jestem z wami dzięki łasce i miłości mojego Syna i proszę was 
o modlitwę. Światu tak bardzo potrzebne są wasze modlitwy – aby dusze się nawracały. 
Z całkowitym zaufaniem otwórzcie swoje serca mojemu Synowi, a On zapisze w nich stresz-
czenie Swoich Słów – i to jest miłość. Żyjcie nierozłączną więzią z Najświętszym Sercem 
mojego Syna. Dzieci moje, jako matka mówię wam, że jest już najwyższy czas, abyście klęk-
nęli przed moim Synem, abyście uznali go swoim Bogiem, centrum swojego życia. Przy-
nieście mu dary – to, co On najbardziej kocha – czyli miłość do bliźniego, miłosierdzie 
i czyste serca. Apostołowie mojej miłości, wiele moich dzieci jeszcze nie uznaje mojego Syna 
jako swojego Boga, jeszcze nie poznali Jego miłości. Ale wy, waszą modlitwą odmawianą 
czystym i otwartym sercem, poprzez dary, które ofiarujecie mojemu Synowi, sprawicie, że 
otworzą się nawet najtwardsze serca. Apostołowie mojej miłości, siła modlitwy odmawianej 
z serca – potężnej modlitwy pełnej miłości – zmienia świat. Dlatego, dzieci moje, módlcie 
się, módlcie się, módlcie się. Ja jestem z wami.
Dziękuję wam”.
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