Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 października 2017 roku,
przekazane widzącej Mirjanie

„Drogie dzieci!
Mówię do was jak matka – słowami prostymi, ale pełnymi wielkiej miłości i troski o moje
dzieci, które zostały Mi powierzone przez mojego Syna. A mój Syn, który jest z wiecznej
teraźniejszości, On przemawia do was słowami życia i zasiewa miłość w otwartych sercach.
Dlatego proszę was, apostołowie mojej miłości, miejcie otwarte serca, zawsze gotowe do
miłosierdzia i przebaczenia. W moim Synu zawsze przebaczycie bliźnim, bo wtedy będzie
w was pokój. Dzieci moje, troszczcie się o swoją duszę, bo ona jest tą jedyną rzeczą, która do
was naprawdę należy. Zapominacie o znaczeniu rodziny. Rodzina nie powinna być miejscem
cierpienia i bólu, lecz miejscem zrozumienia i czułości. Rodziny, które próbują żyć według
mojego Syna, żyją we wzajemnej miłości. Mój Syn, kiedy jeszcze był mały, mówił Mi, że
wszyscy ludzie są dla Niego braćmi. Dlatego zapamiętajcie, apostołowie mojej miłości,
że wszyscy ludzie, których spotykacie, są dla was rodziną – braćmi w moim Synu. Dzieci
moje, nie traćcie czasu na rozmyślanie o przyszłości, zamartwiając się. Niech waszą jedyną
troską będzie to, jak dobrze przeżyć każdą chwilę według mojego Syna. A to będzie dla was
pokojem! Dzieci moje, nigdy nie zapominajcie o modlitwie za swoich pasterzy. Módlcie się,
aby oni mogli przyjąć wszystkich ludzi jako swoje dzieci, aby w moim Synu byli dla nich
ojcami duchowymi.
Dziękuję wam”.
Orędzia z Medziugorja, http://medziugorje.oredzia.net, redakcja@medziugorje.oredzia.net, tel. (+48) 505-616-403
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