Bạn muốn cầu xin Mẹ điều gì trong ngày 02.05.2006?
Các bạn thân mến,
Trong 6 Thị nhân được Mẹ chọn ở Mễ Du, chỉ có Miranja là được Mẹ cho phép công khai trước
dân chúng những lần Mẹ đến với Chị (*Miranja được Mẹ trao phó cho nhiệm vụ là cầu nguyện cho
những người còn thiếu Đức Tin). Mẹ thường đến với Chị ngày mồng 2 mổi tháng. Và Mẹ nhờ Chị
Miranja nhắn lại với dân chúng là muốn cầu xin gì với Mẹ thì hãy viết thư và để nơi chân tượng của
Mẹ (*Tượng của Mẹ được đặt trong một các lều lớn thuộc Cộng đồng Cenacolo và chị Miranja
cùng hàng ngàn người thường đến đây cầu nguyện ngày mồng 2 mổi tháng), hay muốn Mẹ làm
phép cho các ảnh tượng, chuỗi tràng hạt thì cũng cứ để nơi tượng Mẹ. Các bạn có thể xem hình
dưới đây.

Ngày mùng 02 tháng 05 năm 2006 nhóm hành
hương của chúng tôi sẽ có mặt tại lều nầy để cầu
nguyện cùng Mẹ. Chúng tôi muốn giúp đở cho các
bạn ở xa không có phương tiện và điều kiện để đi
viếng Mẹ mà muốn cầu xin Mẹ cầu nguyện cho
mình, bằng cách dưới đây:
Các bạn gởi email cho memedudk@yahoo.dk,
trong mail các bạn viết những lời các bạn muốn
cầu xin Mẹ. Và nhớ ghi trong mục ”Subject” là:
Con muon cau xin Me.
Khi thấy subject nầy của bạn, chúng tôi sẽ tuyệt
đối không đọc nội dung của email bạn. Mà chỉ in
email của bạn ra rồi để trong một bao thư. Khi đi
hành hương Mẹ Mễ Du tháng 05/2006 chúng tôi
sẽ mang thư của bạn theo và để dưới chân tượng
Mẹ ngày 02 tháng 05 như trong hình chụp.
Đây là dịp tốt cho các bạn ở xa có thể cầu nguyện
cùng Mẹ. memedu@dk rất mong các bạn hưởng
ứng.
Chào thân ái,

