Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 marca 2017 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci!
Z matczyną miłością przychodzę wam pomóc, byście mieli więcej miłości, to znaczy
więcej wiary.
Przychodzę, aby wam pomóc żyć z miłością słowami mojego Syna, tak by świat był inny.
Dlatego, apostołowie mojej miłości, gromadzę was wokół siebie.
Patrzcie na Mnie sercem, mówcie do Mnie jak do matki o swoich bólach, cierpieniach,
o swoich radościach.
Proście, abym modliła się za was do mojego Syna.
Mój Syn jest miłosierny i sprawiedliwy.
Moje matczyne Serce pragnęłoby, byście i wy tacy byli.
Moje matczyne Serce pragnęłoby, abyście wy, apostołowie mojej miłości, wszystkim
wokół siebie swoim życiem mówili o moim Synu i o Mnie; tak by świat był inny, aby
powróciła prostota i czystość, aby powróciła wiara i nadzieja.
Dlatego, dzieci moje, módlcie się, módlcie się, módlcie się sercem, módlcie się z miłością,
módlcie się poprzez dobre uczynki.
Módlcie się, aby wszyscy poznali mojego Syna, aby świat się zmienił, aby świat się zbawił.
Przeżywajcie z miłością słowa mojego Syna.
Nie osądzajcie, lecz miłujcie się wzajemnie, aby moje Serce mogło zwyciężyć.
Dziękuję wam”.
Orędzia z Medziugorja, http://medziugorje.oredzia.net, redakcja@medziugorje.oredzia.net, tel. (+48) 572-827-418
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