Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 18 marca 2017 roku,
przekazane widzącej Mirjanie Dragicević-Soldo podczas corocznego objawienia
„Drogie dzieci!
Jest moim matczynym pragnieniem, aby wasze serca były wypełnione pokojem, a wasze dusze
były czyste, tak byście w obecności mego Syna mogli widzieć Jego oblicze.
Bo, dzieci moje, wiem jako Matka, że jesteście spragnieni pocieszenia, nadziei i ochrony.
Wy, dzieci moje, świadomie i nieświadomie poszukujecie mojego Syna.
I ja, przechodząc przez ziemski czas, radowałam się, cierpiałam i znosiłam cierpliwie bóle,
dopóki mój Syn w swojej chwale ich nie odsunął. I dlatego mówię mojemu Synowi: zawsze im
pomagaj!
Wy, dzieci moje, rozjaśnijcie prawdziwą miłością ciemność egoizmu, która coraz bardziej
otacza moje dzieci. Bądźcie wielkoduszni. Niech wasze ręce i serce zawsze będą otwarte.
Nie lękajcie się. Oddajcie się mojemu Synowi z zaufaniem i nadzieją.
Patrząc na Niego, żyjcie życiem z miłością.
Kochać oznacza dawać się, znosić, a nigdy nie osądzać. Kochać znaczy żyć słowami mojego
Syna.
Dzieci moje, jako Matka mówię wam: tylko prawdziwa miłość prowadzi do szczęścia
wiecznego.
Dziękuję wam”.
Orędzia z Medziugorja, http://medziugorje.oredzia.net, redakcja@medziugorje.oredzia.net, tel. (+48) 505-121-656
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