Myślę, że to już jest ten czas, kiedy możemy powiedzieć, że odradzają się Apostołowie Czystej
Miłości *.
W sposób wyraźny i oczywisty o Czystej Miłości mówi w Dzienniczku do siostry Faustyny Pan Jezus
we fragmencie 324: „Jedna jest cena, za którą się kupuje dusze - a tą jest cierpienie złączone
z cierpieniem Moim na krzyżu. Miłość czysta rozumie te słowa, miłość cielesna, nie pojmie ich nigdy.”
W duchu tej miłości czystej żył i cierpiał ojciec Pio - jego osoba była widocznym obrazem Chrystusa
i podobnie jak wielu świętych mistyków, dopełniała cierpień Chrystusa, „kupowała” dla Niego dusze...
Przykładem modlitwy w duchu miłości czystej, dzięki której możemy zdobyć dla Pana wiele dusz, jest „Akt
ofiarowania św. siostry Faustyny Kowalskiej” (Dzienniczek 309-310).
Tenże Akt, przyjęty do swojego życia jako codzienna modlitwa i połączony z promowaniem go, czyni Cię,
drogi Czytelniku, Apostołem Czystej Miłości……. jeżeli rozumiesz te słowa…..
Jacek Wróbel
* Wspólnota ACM powstała z inspiracji Pana Jezusa jako potrzeba czasu obecnego i przyszłego (rozmowy mistyczne Alicji
Lenczewskiej zapisywane w latach 1985 - 2010, opatrzone imprimatur bpa Henryka Wejmana - Wyd. Agape, 2016, Świadectwo
oraz Wyd. Agape, 2016, Słowo pouczenia).
(Dz. 309)

Bóg i dusze – Akt ofiarowania ( św. Siostry Faustyny Kowalskiej )

Wobec nieba i ziemi, wobec wszystkich chórów anielskich, wobec Najświętszej Maryi Panny, wobec
wszystkich Mocy niebieskich, oświadczam Bogu w Trójcy Jedynemu, że dziś w zjednoczeniu z Jezusem
Chrystusem, Odkupicielem dusz, składam dobrowolnie z siebie ofiarę za nawrócenie grzeszników,
a szczególnie za te dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże. Ofiara ta polega na tym, że
przyjmuję [z] zupełnym poddaniem się woli Bożej wszystkie cierpienia i lęki, i trwogi, jakimi są napełnieni
grzesznicy, a w zamian oddaję im wszystkie jakie mam pociechy w duszy, które płyną z obcowania
z Bogiem. Jednym słowem ofiaruję za nich wszystko: Msze św., Komunie św., pokuty i umartwienia,
modlitwy. Nie lękam się ciosów - ciosów sprawiedliwości Bożej - bo jestem złączona z Jezusem. O Boże
mój, pragnę tym sposobem wynagrodzić Ci za te dusze, które niedowierzają dobroci Twojej. Ufam wbrew
wszelkiej [nadziei] w morze miłosierdzia Twego. Panie i Boże mój, cząstko - cząstko moja na wieki - nie na
własnych siłach opieram ten akt ofiarowania, ale na mocy, która płynie z zasług Jezusa Chrystusa.
Powtarzać będę codziennie ten akt ofiarowania następującą modlitwą, której mnie Sam nauczyłeś Jezu:

O Krwi i Wodo, któraś wytrysła naówczas jako zdrój Miłosierdzia dla nas z Serca
Jezusowego, ufam Tobie
S.M. Faustyna od Najświętszego Sakramentu.
Wielki Czwartek, w czasie Mszy Świętej, 29.dz., 3m., 1934 rok [29 marca 1934 roku].
(Dz. 310) ( słowa Pana Jezusa wypowiedziane do św. Siostry Faustyna Kowalskiej po Akcje Ofiarowania):

- Daję ci cząstkę w Odkupieniu rodzaju ludzkiego. Tyś ochłodą w chwili konania Mego.
Wspólnota Duchowa „Miłość Czysta…”
przy

