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

„Drogie dzieci! 
Wola i miłość Ojca Niebieskiego sprawia, że jestem tutaj między wami, abym pomogła wam 
matczyną miłością, by wzrastała wiara w sercu, tak byście prawdziwie mogli pojąć cel życia 
ziemskiego i wielkość niebieskiego.
Dzieci moje, życie ziemskie jest drogą do wieczności, ku Prawdzie i Życiu – mojemu Synowi. 
Pragnę poprowadzić was tą drogą.
Wy, dzieci moje, wy, którzy zawsze bardzo pragniecie większej miłości, prawdy i wiary, 
wiedzcie, że jest tylko jedno źródło, z którego możecie pić – zaufanie Ojcu Niebieskiemu, 
zaufanie Jego miłości. Oddajcie się w pełni Jego woli i nie lękajcie się. Wszystko to, co jest 
dla was najlepsze, wszystko, co prowadzi was do życia wiecznego, zostanie wam dane. 
Pojmiecie, że celem życia nie zawsze jest chcieć i brać, ale miłować i dawać. Będziecie mieli 
prawdziwy pokój i prawdziwą miłość, będziecie apostołami miłości, swoim przykładem 
sprawicie, że te moje dzieci, które nie znają mojego Syna i Jego miłości, zapragną go poznać. 
Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, adorujcie ze Mną mojego Syna i miłujcie Go ponad 
wszystko. Zawsze starajcie się żyć w Jego prawdzie.
Dziękuję wam”.
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