Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 grudnia 2015 roku,
przekazane widzącej Mirjanie

„Drogie dzieci!
Ja zawsze jestem z wami, bo mój Syn mi was powierzył.
A wy, dzieci moje, wy Mnie potrzebujecie, szukacie Mnie, przybywacie do Mnie
i rozweselacie moje matczyne Serce.
Ja mam i zawsze będę mieć miłość do was – do was, którzy cierpicie i którzy swoje bóle
i cierpienia powierzacie mojemu Synowi i Mnie.
Moja miłość szuka miłości wszystkich moich dzieci, a moje dzieci szukają mojej miłości.
Przez miłość Jezus szuka jedności między Niebem i ziemią, między Ojcem Niebieskim
i wami, moje dzieci, swoim Kościołem.
Dlatego trzeba się wiele modlić – modlić i kochać Kościół, do którego należycie.
Kościół teraz cierpi, a potrzeba apostołów, którzy kochając jedność, świadcząc
i obdarzając, wskazują drogi Boże; potrzeba apostołów, którzy przeżywając Eucharystię
sercem, czynią wielkie dzieła; potrzeba was, moi apostołowie miłości.
Dzieci moje, Kościół od samych początków był prześladowany i zdradzany, ale wzrastał
dzień po dniu. Jest niezniszczalny, bo mój Syn dał mu serce – Eucharystię, a światło
Jego Zmartwychwstania jaśniało i będzie jaśnieć nad nim. Dlatego nie lękajcie się.
Módlcie się za swoich pasterzy, aby mieli siłę i miłość, by być mostami zbawienia.
Dziękuję wam”.
Orędzia z Medziugorja, http://medziugorje.oredzia.net, redakcja@medziugorje.oredzia.net, tel. (+48) 505-121-656
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