
Akt Miłości 
Jezusa do niemieckiej Mistyczki Justyna Klotz, 1888-1984

“Kto kocha, ratuje, Kto ratuje, kocha!
Akt Miłości jest niezawodną drogą

do odnowy: miłość za miłość!”

JEZUS, MARIA, kocham was,
ratujcie kapłańskie dusze, ratujcie dusze ! 

Pokornie proszę was: 
pozwólcie mi powtórzyć 

ten akt miłości tysiąc razy, 
z każdym oddechem i każdym uderzeniem serca.

(Imprimatur N. 26, Vicariatus Romae 29.11.2013)

“Słowo „tysiąc“ daję wam jako podarunek. Jest to dar miłości 
mojej Boskiej duszy. Wierz kaźdemu słowu, gdyź cała miłość 
jest w nim zawarta. 
Wkròtce ustąpi zło a światłość powròci do dusz. Wszystko się 
spełni przed Moim obliczem. Dla kaźdej duszy jest to wielki 
Dar Łaski. Jest to zwycięstwo mojej Matki!
Muszę ludzi od nowa nauczyć modlitwy. Dokonamy tego 
za pomocą Aktu Miłości, nikt nie będzie z niego wyłączony. 
Miłość ta jest darem dla kaźdej duszy, bez wyjątku. Podaruj 
mi uderzenie wszystkich serc. Ja, zrozumiałem twoją miłość - 
sięga ona daleko, aźdo granic swiata. Jeźeli zmówisz ten Akt 
Miłości z rana i wieczorem, będzie on pomnoźony przez Boga 
tysiąckrotnie. Tak jak krople deszczu, ktòre wpadaja do morza 
i nikt nie zdoła ich wyłowić – tak niezawodnie nadchodzi czas 
miłosierdzia dla świata.”

proszę odwiedzić stronę internetową:
http://www.botschaftderliebe-gottsprichtzurseele.org/
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