Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 kwietnia 2019 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci!
Jak matka, która zna swoje dzieci, wiem, że bardzo pragniecie mojego Syna. Wiem, że
bardzo pragniecie prawdy, pokoju, tego, co jest czyste i nie jest udawane. I dlatego Ja, jak
matka, zwracam się do was poprzez miłość Bożą i wzywam was, byście modląc się, czystym
i otwartym sercem sami poznali mojego Syna – Jego miłość, Jego miłosierne Serce.
Mój Syn we wszystkich rzeczach widział piękno. On szuka dobra we wszystkich duszach,
nawet tego małego i ukrytego, aby wybaczyć zło. I dlatego, dzieci moje, apostołowie mojej
miłości, wzywam was, byście go adorowali, nieustannie mu dziękowali i byli godni. Bo On
mówił do was boskie słowa, słowa Boga, słowa, które są dla wszystkich i na zawsze. Dlatego,
dzieci moje, żyjcie radością, pogodą, jednością i wzajemną miłością. To tego potrzebujecie
w dzisiejszym świecie. W ten sposób będziecie apostołami mojej miłości. Tak będziecie
dawać świadectwo o moim Synu we właściwy sposób.
Dziękuję wam”.
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