Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 18 marca 2021 roku,
przekazane widzącej Mirjanie Dragićević-Soldo podczas corocznego objawienia
Widząca Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 r. do 25 grudnia
1982 r. W czasie ostatniego objawienia Matka Boża przekazała jej 10 tajemnicę i powiedziała, że będzie
się objawiać Mirjanie raz do roku, właśnie 18 marca. Tak było i w tym roku. Matka Boża przekazała
następujące orędzie.

„Drogie dzieci!
Na sposób matczyny wzywam was, abyście wrócili do radości i prawdy Ewangelii; abyście
wrócili do miłości mojego Syna – bo On czeka na was z otwartymi ramionami; byście wszystko,
co czynicie w życiu, czynili z moim Synem z miłością; aby to było dla was błogosławieństwem;
aby wasza duchowość była wewnętrzna, a nie tylko zewnętrzna.
Tylko w ten sposób będziecie pokorni, wielkoduszni, napełnieni miłością i radośni.
A moje matczyne Serce będzie się z wami radowało.
Dziękuję wam, dzieci moje”.
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