Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 sierpnia 2019 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci!
Wielka jest miłość mojego Syna. Jeślibyście poznali wielkość Jego miłości, nie przestalibyście Go adorować i Mu dziękować. Zawsze jest żywy z wami w Eucharystii, bo Eucharystia jest Jego Sercem. Eucharystia jest sercem wiary. On was nigdy nie porzucił. A kiedy
próbowaliście odejść od Niego, On od was nie próbował. Dlatego moje matczyne serce jest
szczęśliwe, kiedy patrzę, jak napełnieni miłością wracacie do Niego; kiedy widzę, że przychodzicie do Niego drogą pojednania, miłości i nadziei. Wie moje matczyne Serce, że kiedy
podążycie drogą wiary, jesteście młodymi pędami – pączkami. Ale poprzez modlitwę i post
przyniesiecie owoc, będziecie moimi kwiatami, apostołami mojej miłości; będziecie nieść
światło i rozświetlać miłością i mądrością wszystko dookoła siebie. Dzieci moje, jako matka
proszę was: módlcie się, rozmyślajcie i rozważajcie. Wszystko, co się wam wydarza pięknego, bolesnego czy radosnego – wszystko to sprawia, że wzrastacie duchowo, że mój Syn
wzrasta w was. Dzieci moje, oddajcie się Mu, wierzcie Mu, zaufajcie Jego miłości, niech
On was prowadzi. Niech Eucharystia będzie miejscem, gdzie będziecie karmić swoje dusze,
a potem będziecie szerzyć miłość i prawdę, dając świadectwo o moim Synu.
Dziękuję wam”.
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