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“Jézus, Mária, szeretlek titeket,
mentsetek papi lelkeket,
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minden lélegzetvétellel, minden szívveréssel
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Jézus mondja: “Ha minden lélek legalább egyszer, reggel
és este imádkozna, az “ezer” lenne. Hasonló lenne ez az
ima egy esőcsepphez, amely ha egyszer beleesett a tengerbe, abból nem lehetne többé kivenni. Így nyílvánul meg az
én irgalmasságom is. Az “ezerszer” szót ajándékként adom
nektek. Ez isteni lelkem szeretetajándéka. A gonoszság
rövidesen visszaszorul. Ismét fény lesz a lelkekben, ennek a
megvalósulását látom. Ez minden léleknek nagyértékű kegyelmi ajándék lesz. Az én Anyám győzelme.
Higgy minden szóban, a teljes szeretet van azokban összefoglalva. Ajándékozd nekem szíved minden dobbanását! Én
megértettem szeretetedet, és az enyém is ki fog terjedni a
föld végső határáig.
Aki szeret, az lelket ment, aki lelket ment, az szeret!
A SZERETET AKTUSA, biztos út a megújuláshoz.
SZERETET A SZERETETÉRT.”
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