Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 marca 2019 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci!
Nazywam was apostołami mojej miłości. Pokazuję wam mojego Syna, który jest prawdziwym
pokojem i prawdziwą miłością. Jako Matka, dzięki łasce Bożej, pragnę prowadzić was ku
Niemu.
Dzieci moje, dlatego wzywam was, abyście przyjrzeli się sobie, zaczynając od mojego Syna,
abyście sercem wpatrywali się w Niego i sercem widzieli, gdzie wy jesteście i dokąd zmierza
wasze życie.
Dzieci moje, wzywam was, abyście zrozumieli, jak dzięki mojemu Synowi żyjecie – poprzez
Jego miłość i ofiarę. Wy prosicie mojego Syna, by zmiłował się nad wami, natomiast Ja
wzywam was do miłosierdzia. Prosicie Go, by był dla was dobry i by wam wybaczał, a ile
czasu Ja proszę was, swoje dzieci, abyście wybaczali i miłowali wszystkich ludzi, których
spotykacie.
Kiedy sercem pojmiecie moje słowa, pojmiecie i poznacie prawdziwą miłość i będziecie
mogli być apostołami tej miłości, moimi apostołami, moimi drogimi dziećmi. Dziękuję
wam”.
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