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

„Drogie dzieci!
Nie miejcie serc twardych, zamkniętych i napełnionych lękiem.
Pozwólcie mojej matczynej miłości, aby je oświecała i napełniała miłością i nadzieją; abym
jako Matka łagodziła wasze bóle, bo je znam, Ja ich doświadczyłam.
Ból podnosi i jest największą modlitwą.
Mój Syn w szczególny sposób kocha tych, którzy doznają bólów.
Posłał Mnie, abym je złagodziła i przyniosła nadzieję.
Ufajcie Mu.
Wiem, że jest wam ciężko, gdy wokół siebie widzicie coraz większą ciemność.
Dzieci moje, trzeba ją rozproszyć modlitwą i miłością.
Ten, kto się modli i kocha, nie lęka się, on ma nadzieję i miłosierną miłość, widzi światłość
i widzi mojego Syna.
Jako swoich apostołów wzywam was, byście starali się być przykładem miłości miłosiernej
i nadziei.
Wciąż na nowo módlcie się o jeszcze większą miłość, bo miłosierna miłość przynosi światło,
które rozprasza wszelką ciemność – przynosi mojego Syna.
Nie lękajcie się, nie jesteście sami, Ja jestem z wami.
Proszę was, byście modlili się za swoich pasterzy, by w każdej chwili mieli miłość, by z
miłością działali dla mojego Syna – przez Niego i wspominając Go.
Dziękuję wam”.
Orędzia z Medziugorja, http://medziugorje.oredzia.net, redakcja@medziugorje.oredzia.net, tel. (+48) 505-121-656
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