Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 lutego 2016 roku,
przekazane widzącej Mirjanie

„Drogie dzieci!
Wzywałam was i ponownie was wzywam, abyście poznali mojego Syna, abyście poznali
Prawdę.
Ja jestem z wami i modlę się, by się wam to powiodło.
Dzieci moje, musicie się więcej modlić, abyście mieli coraz więcej miłości i cierpliwości, tak
byście wiedzieli, jak złożyć ofiarę i byście byli ubogimi w duchu.
Mój Syn w Duchu Świętym jest zawsze z wami.
Jego Kościół rodzi się w każdym sercu, które Go rozpoznaje.
Módlcie się, abyście mogli rozpoznać mojego Syna, módlcie się, aby wasza dusza była z Nim
jedno.
To jest modlitwa, to jest miłość, która przyciąga innych i czyni was moimi apostołami.
Patrzę na was z miłością, matczyną miłością.
Znam was, znam wasze bóle i smutki, bo ja też cierpiałam w cichości.
Moja wiara dawała Mi miłość i nadzieję.
Powtarzam, Zmartwychwstanie mojego Syna i moje Wniebowzięcie są dla was nadzieją
i miłością.
Dlatego, dzieci moje, módlcie się, abyście poznali prawdę, byście mieli silną wiarę, która
będzie prowadzić wasze serca i która wasze bóle i cierpienia będzie potrafiła przemienić
w miłość i nadzieję.
Dziękuję wam”.
Orędzia z Medziugorja, http://medziugorje.oredzia.net, redakcja@medziugorje.oredzia.net, tel. (+48) 505-121-656
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