Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 lutego 2017 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci!
Wy, którzy czynicie starania, by ofiarować mojemu Synowi każdy dzień swojego życia;
wy, którzy staracie się żyć z Nim; wy, którzy się modlicie i poświęcacie – wy jesteście
nadzieją w tym niespokojnym świecie. Wy jesteście promieniami światłości mojego
Syna, żywą Ewangelią, i jesteście Moimi drogimi apostołami miłości.
Mój Syn jest z wami. On jest z tymi, którzy myślą o Nim, którzy się modlą. Ale tak samo
On cierpliwie czeka na tych, którzy Go nie znają.
Dlatego wy, apostołowie mojej miłości, módlcie się sercem i uczynkami ukazujcie
miłość mojego Syna. To jest dla was jedyna nadzieja, a to jest także jedyna droga do
życia wiecznego.
Ja, jako Matka, jestem tutaj z wami. Wasze modlitwy skierowane do Mnie są dla Mnie
najpiękniejszymi różami miłości. Nie mogę nie być tam, gdzie odczuwam zapach róż.
Jest nadzieja.
Dziękuję wam”.
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