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 3. štvrťrok

             

  
   „Na konci  týchto exercícií, ktoré  si konal so  
mnou, nech je tvojím predsavzatím toto:

   ‚Zostávať stále, v každom  okamihu v mojom 
Nepoškvrnenom Srdci v modlitbe,  aby  si  tak  
bol  mojou  radosťou, mojou útechou vo veľkej  
bolesti  pre  hriechy,   ktorých  každým  dňom  
vo  svete pribúda.‘

   Ničoho sa  neboj, s ničím  si nerob starosti!  Ja budem všetko robiť 
pre teba a s tebou, pretože ťa milujem takou veľkou láskou, že si to 
ani nedokážeš predstaviť.

   Obetuj mi  najkrajší plod: Mariánske  kňazské hnutie! Prijímam ho, 
žehnám ho a starostlivo ho opatrujem.

   Nerob si starosti  so  zajtrajším  prvým  stretnutím!  Ja sa o všetko  
postarám. Kňazi, ktorých si  tu prajem  mať, sú  už na ceste  a stretnutie  
bude  pre všetkých  niečím  obdivuhodným a každému dám veľkú ra-
dosť. Moji kňazi  dostanú zvláštnu milosť, ktorá celý ich život pretvorí.“

(24. 9. 1973)

Collevalenza
2019
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