Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 września 2016 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci! Zgodnie z wolą mojego Syna i przez moją matczyną miłość przychodzę
do was, moich dzieci, a szczególnie do tych, którzy jeszcze nie poznali miłości mojego
Syna. Przychodzę do was, którzy myślicie o Mnie, którzy się do Mnie zwracacie. Daję
wam moją matczyną miłość i niosę błogosławieństwo swojego Syna. Czy macie czyste i
otwarte serca? Czy widzicie dary, znaki mojej obecności i miłości? Dzieci moje, w swoim
ziemskim życiu pójdźcie za moim przykładem. Moje życie było bólem, milczeniem i
niezmierzoną wiarą i zaufaniem Ojcu Niebieskiemu. Nic nie jest przypadkowe – ani ból,
ani radość, ani cierpienie, ani miłość. Wszystko to są łaski, które daje wam mój Syn i
które prowadzą was do życia wiecznego. Mój Syn oczekuje od was miłości i modlitwy do
Niego. Kochać i modlić się do Niego oznacza – będę was uczyła jako Matka – modlić się
w ciszy swojej duszy, a nie tyko odmawiać ustami. To jest nawet najmniejszy piękny gest
uczyniony w imię mojego Syna; to jest cierpliwość, miłosierdzie, przyjęcie bólów i ofiara
uczyniona na rzecz innych. Dzieci moje, mój Syn patrzy na was. Módlcie się, abyście i wy
widzieli Jego oblicze i by mogło wam zostać objawione. Dzieci moje, ukazuję wam jedyną
i rzeczywistą prawdę. Módlcie się, abyście ją pojęli i mogli szerzyć miłość i nadzieję,
byście mogli być apostołami mojej miłości. W szczególny sposób moje matczyne Serce
miłuje pasterzy. Módlcie się za ich błogosławione ręce. Dziękuję wam”.
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