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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 18 marca 2019 roku,
przekazane widzącej Mirjanie Dragićević-Soldo podczas corocznego objawienia

 
„Drogie dzieci!
Jako matka, jako Królowa Pokoju wzywam was, abyście przyjęli mojego Syna – by mógł 
obdarzyć was pokojem duszy, by mógł obdarzyć was tym, co jest sprawiedliwe, co jest dla was 
dobre.
Dzieci moje, mój Syn was zna. On żył życiem człowieka, a w tym samym czasie Boga; niezwykłe 
życie – ludzkie ciało, boski duch. 
Dlatego, dzieci moje, gdy mój Syn patrzy na was swoimi bożymi oczami, przenika wasze 
serca. Jego łagodne, ciepłe oczy w waszym sercu poszukują siebie. Czy może odnaleźć siebie, 
dzieci moje? 
Przyjmijcie Go, a momenty bólu i cierpienia staną się momentami łagodności. Przyjmijcie 
Go, a będziecie mieć pokój w duszy, będziecie go szerzyć wszystkim wokół siebie, a tego teraz 
najbardziej potrzebujecie. 
Posłuchajcie mnie, dzieci moje. 
Módlcie się za pasterzy – za tych, których ręce pobłogosławił mój Syn.
Dziękuję wam”.
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