
1

  Eucharystia to sam Jezus, który daje się nam całkowicie – przekonywał papież 
Franciszek w ubiegłą niedzielę na placu św. Piotra w Watykanie. Ojciec Święty, 
nawiązując do rozważanego fragmentu Ewangelii, w którym Jezus mówi o potrzebie 
spożywania Jego Ciała i Krwi, skupił się na znaczeniu Eucharystii. Papież przypomniał, 
że ten sakrament nie jest tylko symbolem, lecz czymś o wiele więcej...
  Ojciec Montfort Okaa (SHL), zakonnik pochodzący z Nigerii, mieszkający obecnie 
w Niemczech, propaguje w wielu krajach kult Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i Niepokalanego Serca Maryi, który jest jednocześnie głęboko oparty na pobożności 
eucharystycznej.  
   Nasz Pan Jezus Chrystus wybrał o.Okaa, by wprowadzić go w najskrytsze tajemnice 
Swego Serca Miłości i by przez niego przekazać światu orędzie o Eucharystii Świętej. 
Tekst orędzia posiada Imprimatur Jego Ekscelencji dr. Ayo-Marii Atoyebi O. P - 
katolickiego biskupa diecezji Ilorin.

  Ogień Mojej Miłości. Ten ogień oczyści 
wszelkie zło. Ten ogień przyniesie wszelkie 
dobro. Usunie on każdy ślad nienawiści, 
niegodziwości i grzechu. Ten ogień ustanowi 
panowanie Miłości w każdym sercu, w każdym 
domu, wszędzie na świecie. Przyszedłem, 
żeby podpalić cały świat. Jakże pragnę, 
żeby on już zapłonął. Niech płonie. Powinien 
płonąć. Będzie płonął. On musi płonąć – 
ognień Miłości. Ja jestem Eucharystią.

  Eucharystia Święta jest Niebem pośród 
was. Ja jestem waszym Niebem. Jestem 
Niebem pośród was. Wszyscy chcecie iść do 
Nieba, ale Niebo przyszło do was. Wszyscy 
chcecie Mnie zobaczyć, zobaczyć Boga. Ale 
Ja uczyniłem Siebie widocznym dla was 
w Eucharystii Świętej. Ja jestem Niebem. 
Jestem waszym Niebem. Niebem pośród 
was. Czy spodziewacie się spotkać 
w Niebie jakąś osobę bardziej chwalebną 
ode Mnie? Czy spodziewacie się otrzymać 
w Niebie radość bardziej chwalebną niż ta 
ode Mnie?

 Mój Kościele, Moi ludzie, Moi ukochani, 
kochajcie Mnie. Akceptujcie Mnie. Jedzcie 
Mnie. Czcijcie Mnie. Bądźcie ze Mną, Ja 
jestem z wami.

 Najgorszym grzechem Mojego Kościoła, 
najgorszym grzechem Moich ludzi, najgor-
szym grzechem Moich umiłowanych jest 
lekceważenie Mojej Miłości, szczególnie 
w Eucharystii Świętej. Najgorszym grzechem 
Moich księży jest sprawowanie Eucharystii 
Świętej bez Miłości. Najgorszym grzechem 
Moich ludzi jest brak wiary w Moją Miłość w 
Eucharystii Świętej. Najgorszym zagrożeniem 
dla Moich ludzi jest zapominanie o tym, co 
zrobiłem i co wycierpiałem za nich w Eucha-
rystii Świętej. Najgorszym niebezpieczeń-
stwem dla istnienia świata jest to, o czym 
mówią niektórzy ludzie – położenie kresu 
Eucharystii Świętej.
  Każde działanie podjęte przez jakąkolwiek 
osobę czy grupę osób, aby usunąć albo 
zredukować Miłość, jaką ludzie powinni mieć 
do Eucharystii Świętej, nie pochodzi od Boga. 
Każde działanie podjęte przez kogokolwiek w 
celu usunięcia lub zmniejszenia szacunku, 
uwielbienia i czci oddawanej Mi w Eucharystii 
Świętej, nie pochodzi od Boga.

Jestem Eucharystią Świętą

ORĘDZIE O EUCHARYSTII ŚWIĘTEJ

   Eucharystia Święta jest Moim darem Samego 
Siebie dla was. Eucharystia Święta jest darem 
wszystkiego, co mam i wszystkiego, kim 
jestem w najprostszy sposób, najpełniejszy 
sposób. Dałem wam Siebie. Moja Miłości, Moi 
ukochani, Moi ludzie. Ja, wasz Bóg, dałem 
wam wszystko, kim jestem, wszystko, co 
mam w Eucharystii Świętej.

  Daję wam Siebie, żeby was ocalić. Daję 
wam Siebie, żeby wam służyć. Służba. Daję 
wam Siebie, żeby was odkupić z waszych 
grzechów. Daję wam Siebie, żeby was 
zjednoczyć ze Sobą. Daję wam Siebie, żeby 
was zjednoczyć z Moim Ojcem. Daję wam 
Siebie, żeby Mój Duch Święty żył w was. Daję 
wam Siebie, żeby Moja Miłość żyła w was.

   Moim odwiecznym pragnieniem było oddać 
Siebie wam w pełni i całkowicie. Stworzyłem 
was z niczego. Wezwałem was, byście byli 
Moimi ludźmi. Uczyniłem was Moimi własnymi. 
Teraz Moi ludzie, słuchajcie waszego Boga. 
Teraz Moi ludzie, przyjdźcie do waszego Boga.

    Dlaczego to uczyniłem? Dlatego, że jestem 
Miłością. Nie mogę nic poza miłością. Jest 
tak, ponieważ was kocham. Uczyniłem Siebie 
dostępnym dla was w najprostszej, najpełniej-
szej formie. Moi Ludzie: Czy rozumiecie, co 
wam dałem? Kiedy myłem stopy Moich 
apostołów w czasie celebrowania Eucharystii, 
nie rozumieli oni, co im czyniłem. Powie-
działem im, że zrozumieją to później. I do 
pewnego stopnia zrozumieli. To jest Miłość. 
To jest służba.

a Duchem Świętym, ta sama Miłość będzie 
między wami a Mną. Daję wam Siebie tak, że 
wasza wzajemna Miłość będzie Moją Miłością, 
Życie w was będzie Moim Życiem, Miłość w 
was będzie Moją Miłością. Daję wam Siebie, 
żeby przyciągnąć was i zjednoczyć ze Mną. 
Daję wam Siebie, żeby zjednoczyć was z 
całym Niebem; ze wszystkimi Moimi aniołami 
i świętymi. Daję wam Siebie, żeby was zmie-
nić, zmienić oblicze ziemi i odtworzyć was.
   W czasie każdej Mszy św. następuje nowe 
tworzenie, odtworzenie, kompletne odnowie-
nie wszystkich, którzy biorą udział we Mszy 
św. z bardzo wielkim oddaniem, z otwartymi 
sercami i umysłami. Są oni całkowicie prze-
niesieni w światło, w nieprzystępne światło, 
w cudowne światło. Wszyscy oni są oczysz-
czeni i uświęceni. Przyszedłem, żeby zapalić 
ogień na świecie i jakże pragnę, żeby on już 
zapłonął.

 Moi Ludzie, Ludzie Mojej Miłości
   Jestem waszym Bogiem. Jestem waszą 
Miłością. Jestem waszym Jezusem Chrystusem, 
Jestem Eucharystią Świętą. Jestem nie tylko 
obecny w Eucharystii Świętej. Jestem 
Eucharystią Świętą. Msza św., którą odpra-
wiacie jest Mną. Krew, którą pijecie jest Mną. 
Ciało, które spożywacie jest Mną. Jestem 
Eucharystią Świętą. Jestem Bogiem Euchary-
stycznym. Jestem Eucharystyczną Miłością. 
Nikt nie ma w sobie większej Miłości, którą 
mógłby was obdarować niż Miłość Euchary-
styczna, którą Ja wam daję w Eucharystii 
Świętej. Ja jestem Eucharystią Świętą. (...)

   Jest to dzieło Mojego wroga, który nie chce 
oglądać Mnie uhonorowanego; który przysię-
gał nie oglądać Mnie nigdy kochanego. Mój 
wróg jest bardzo aktywny w niektórych z Moich 
wyznawców. Tak jak był aktywny w Judaszu, 
który oskarżył Marię o namaszczenie Mojego 
Ciała olejkiem, drogocennym olejkiem. Zasu-
gerował, by sprzedać go i oddać biednym. 
Myślał, że to, co jest wydane na Mnie, jest 
marnotrawstwem. Jak mogą tak mówić Moi 
ludzie: że czas spędzony dla Mnie jest zmar-
nowany? Że Miłość dana Mi jest zmarnowa-
na? Jak tak mogą mówić Moi ludzie?

   To jest ta sama Miłość, która jest we Mnie, 
między Mną a Moim Ojcem, między Mną 
kocham CIĘ JEZU !!!

  Jest wielu ludzi, którzy myślą dziś w ten 
sposób. Myślą, że głoszą Moje Słowo. Czas 
spędzony ze Mną, czas spędzony dla Mnie..., 
wszystko dane Mi przez każdą osobę 
w Eucharystii, jest największą ofiarą, jaką 
możecie uczynić. Zjednoczenie waszej ofiary 
z Moją w Eucharystii Świętej jest największą 
ofiarą, jaką możecie uczynić. Przyjść do Mnie 
w Eucharystii Świętej; pozostawać ze Mną tutaj; 
kochać Mnie bezpośrednio w Eucharystii 
Świętej jest największym możliwym uczynkiem, 
największym chwalebnym czynem, jaki czło-
wiek może spełnić w świecie. Nagroda jest 
nawet nieskończenie większa, niż ktokolwiek 
może sobie wyobrazić.
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   Natomiast wasze korzystanie z Eucharystii 
Świętej zależy od waszej Miłości, od waszej 
wiary, od waszej ufności. Wiara Piotra 
pozwoliła mu korzystać z Mojej Obecności 
i szedł do Mnie po wodzie, następnie Piotr
zaczął wątpić i zaczął tonąć.

   Moi ludzie, nie ulegajcie wątpliwościom, tak 
aby się nie zatopić. Nie miejcie wątpliwości, 
że Ja jestem obecny, że to Ja jestem, aby 
nie utonąć. Przyjdźcie do Mnie z Miłością, 
przyjmijcie Mnie z Miłością. Zaakceptujcie 
Mnie z Miłością. Nie ma większej radości dla 
Moich aniołów i świętych w Niebie, niż ta, gdy 
widzą Mnie uczczonego, uszanowanego, 
kochanego i przyjętego w Najświętszej Eucha-
rystii. Każdy, kto przyjmuje Najświętszą 
Eucharystię z Miłością, czystością i święto-
ścią jest automatycznie w towarzystwie 
aniołów i świętych.

 Największym działaniem Mojego Ducha 
Świętego jest Moje Wcielenie. Największym 
Działaniem Ducha Świętego jest przeistocze-
nie chleba i wina w Moje Ciało i Krew. 
Największą ofiarą, największym poświęce-
niem, największym udziałem Mojego Kościoła 
w Moim akcie odkupienia jest przeistoczenie 
chleba i  wina w Moje Ciało i Krew. 
Kościół jest prawdziwie Moim Kościołem, 
Mój Kościół jest prawdziwie Moim Kościołem, 
Mój Kościół jest w pełni Moim Kościołem, 
Mój Kościół jest Moim Kościołem Świętym, 
Mój Kościół jest wiernie Moim Kościołem, 
Mój Kościół jest szczerze Moim Kościołem, 
kiedy Mój Kościół sprawuje Eucharystię Świętą.
  Każde inne działanie, które Mój Kościół 
podejmuje, pochodzi z Eucharystii Świętej 
i wpływa do Eucharystii Świętej na świecie. 
Mój Kościele, dlaczego zapominasz swoją tożsa-
mość? Dlaczego zapominasz swój fundament?
    Dlaczego zaniedbujesz swoje korzenie? Mój 
Kościele, jesteś niczym beze Mnie. Mój Kościele, 
każdy, kto próbuje ustanowić jakąś formę uwiel-
bienia, która usuwa Eucharystię Świętą; jakąś 
formę uwielbienia, która umniejsza Euchary-
stię Świętą; jakąś formę uwielbienia Boga, która 
nie wypływa z Eucharystii Świętej i nie wpływa 
do Niej, nie jest od Boga, nie jest ode Mnie.

   Mój Ojciec nie stał się człowiekiem. Mój Ojciec 
nie stał się i nie stanie się Chlebem – Mój 
Ojciec nie przemienił się w wino, wino i chleb, 
ale Mój Ojciec jest zawsze zjednoczony ze 
Mną. On tam zawsze jest, My jesteśmy jedno. 
Kiedy przyjmujesz Mnie w Eucharystii Świętej, 
przyjmujesz Mojego Ojca; kiedy Mnie uwiel-
biasz w Eucharystii Świętej, uwielbiasz Mojego 
Ojca; kiedy otrzymujesz Mnie w Eucharystii 
Świętej, otrzymujesz Ducha Świętego.

   Ludzie nie wierzą już, że jestem Bogiem. 
Brak szacunku dla Mnie w Eucharystii Świętej 
jest brakiem szacunku dla Boga. To jest brak 
wiary, że jestem Bogiem, że jestem wszech-
mogący, że mogę uczynić wszystko. Dlaczego 
niektórzy ludzie wątpią, że jestem naprawdę 
obecny, że Moje Ciało i Krew są tam 
obecne? Czy oni nie wierzą już, że jestem 
Bogiem, że jestem Bogiem Wszechmocnym? 
Że mogę uczynić wszystko?
    Och, Moi ludzie, jeśli tylko wiedzielibyście, 
jak wiele bólu sprawia Mi wasza mała wiara ... 
To jest ta mała wiara, która pozwoliłaby 
Piotrowi utopić się w morzu. Poprosiłem go, 
aby przyszedł do Mnie. On rzeczywiście 
zaczął przychodzić do Mnie, chodzić po wodzie, 
ale potem zaczął wątpić. Proszę was, 
abyście przychodzili do Mnie, przychodzili do 
Mojej Miłości.

Dlaczego niektórzy ludzie wątpią, że 
jestem naprawdę obecny tutaj? To ja! Piotr 
rzekł: Panie, jeśli to Ty – każ mi przyjść. 
Szedł z mocą, ale w połowie drogi zaczął 
wątpić.

Zapewniam was, że Najświętsza Eucha-
rystia nie zależy od waszego przekonania, 
wiary w Nią, czy nie. To nie wasza wiara 
czyni Mnie obecnym w Eucharystii Świętej. 
Święta Eucharystia nie zależy od tego, czy 
kochacie Mnie, czy nie. To nie wasza miłość 
sprawia, że staję się Eucharystię Świętą. 
Święta Eucharystia nie zależy od waszej 
świętości czy czystości. Eucharystia Święta, 
Moja w Niej obecność, która jest Mną, nie 
zależy od tego, czy wierzycie w to, czy nie. 
Nie zależy od tego, czy Mnie kochacie, czy 
nie. Nie zależy od tego, czy godnie Mnie 
przyjmujecie, czy nie.

 Każde niegodne przyjęcie Eucharystii Świętej 
jest odrażające dla Mnie! Bardziej niż jakikol-
wiek wstręt i odrzucenie, jakie wycierpiałem 
w czasie Mojego ziemskiego życia. Moi ludzie, 
dlaczego ciągle pozwalacie Mi cierpieć? 
Dlaczego wciąż  codziennie Mnie krzyżujecie? 
Kiedy przestanę za was umierać? Kiedy 
przestanę cierpieć za was? (Jezus gorzko 
płacze). Kiedy będę się cieszył Moją Miłością 
do was? Kiedy zacznę być kochany przez was? 
Kiedy zaczniecie Mnie kochać? Dlaczego 
wciąż łamiecie Moje Serce? Każde złamanie 
Chleba bez Miłości jest gorsze, niż przebicie 
Mojego Serca, które uczynili żołnierze. Moi 
ludzie, kochajcie Mnie, nazywajcie Mnie 
Miłością. Przychodźcie do Mojej Miłości. Moi 
umiłowani ludzie. Nigdy nie przestanę was 
kochać. Nie mogę przestać was kochać. 
Muszę zawsze was kochać. Miłość jest Moim 
prawem. Miłość jest Moim życiem.

   Mój Ojciec jest obecny w każdej Mszy św. 
Mój Ojciec jest obecny wszędzie tam, gdzie Ja 
jestem. Nie jest On obecny w postaci chleba 
i wina, ale jest On obecny wszędzie tam, gdzie 
Ja jestem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy – My 
nigdy nie możemy być rozdzieleni. 
   Mój Duch Święty jest obecny w każdej Mszy 

św. Mój Duch Święty jest obecny w każdej 
liturgii eucharystycznej. Mój Duch Święty jest 
obecny w każdym Tabernakulum na całym 
świecie – On jest Moim Duchem. Nie może być 
oddzielony ode Mnie. Nie jest On obecny w po-
staci chleba i wina. Jedynie Ja, Jezus Chrystus, 
jestem Tym, który jest obecny w postaci chleba 
i wina. To jest Moje Ciało. To jest Moja Krew.

  Każde  sprawowanie EUCHARYSTII Świętej 
bez Miłości jest gorsze niż Moje ukrzyżo-
wanie. To jest bardziej bolesne dla Mnie, niż 
całe Moje cierpienie, które zniosłem dla was 
do chwili śmierci za was na Kalwarii. Każda 
celebracja Eucharystii Świętej bez Miłości, 
bez szacunku jest tak odrażająca dla Mnie, 
że zadaje Mi tak straszliwy ból, gorszy niż 
wszystkie bóle, jakie wycierpiałem podczas 
Mojego ziemskiego życia. Kochajcie Sakrament 
Miłości. Kochajcie swoją Miłość. Kochajcie 
swojego Boga. Kochajcie Mnie. Ponieważ Ja 
kocham was.

  Moje drogie dzieci, proszę, nie pozwólcie 
nikomu w jakikolwiek sposób odciągnąć 
waszej Miłości ku Mnie w Eucharystii 
Świętej. Moje serce krwawi, kiedy widzę, jak 
dzieci są nauczane, by nie czcić Mnie 
w  Najświętszej Eucharystii. Płaczę.

   Nic nie sprawia większej radości Mojemu 
Ojcu na ziemi niż Miłość do Mnie w Eucharystii 
Świętej, niż słuchanie Mnie w Eucharystii Świętej, 
zbliżanie się do Mnie w Eucharystii Świętej. 

  Największą radością Mojej Matki Maryi jest 
doprowadzenie ludzi do Eucharystii Świętej – 
Pamiętaj cud w Kanie. Ten cud, to cud, który 
wskazuje na Najświętszą Eucharystię. Moja 
Matka powiedziała: CZYŃCIE TO, CO WAM 
POWIE! Ze względu na Jej jedność ze Mną, 
Ona zna punkt kulminacyjny Mojego zbaw-
czego aktu i wskazuje Mnie do niego. Każdy, 
kto kocha Moją Matkę Maryję musi kochać 
Mnie w Eucharystii Świętej. Zamiana wody 
w wino jest przedsmakiem, jest wskazówką 
zwróconą na Eucharystię.

   Nie ma większej Miłości niż Miłość EUCHA-
RYSTYCZNA. Nie ma większego możliwego 
na świecie uwielbienia niż uwielbienie 
Eucharystyczne. Jest to Uwielbienie NIEBA: 
jest to uwielbienie TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Jest 
to bezpośrednie uwielbienie Boga.
 Uczyniłem Siebie dostępnym dla was 
w formie chleba i wina, żebyście mieli 
najprostszy dostęp do Mojej Miłości, pełny, 
absolutny i bezpośredni.

 TO ZALEŻY ODE MNIE, 
JEDYNIE ODE MNIE, 

CAŁKOWICIE ODE MNIE.

   Mój Synu, głoś Mnie – mój Synu, broń Mnie. 
Mój Synu, niech ludzie uświadomią sobie, że 
to Ja jestem. Najgorszym grzechem moich 
kapłanów dzisiaj jest to, że nie głoszą Mnie, 
Mojej obecności, że nie głoszą Mojej czci, nie 
głoszą Mojej świętości, nie głoszą Mojej 
mocy zbawienia – głoszą zaś pogodę, głoszą 
zmiany, głoszą drobiazgi.
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  Dzisiaj, wielu ludzi uważa, że mogą robić 
dobre uczynki bez Miłości i korzystać z tego. 
Podobnie jak wiara bez dobrych uczynków 
jest martwa, tak to, co ludzie nazywają 
dobrymi uczynkami bez Miłości, jest martwe. 
Kiedy odwiedzacie chorych, robicie to z 
Miłości. Kiedy świadczycie pomoc biednym, 
czynicie to z Miłości. (...)

   To z Eucharystii, to z Mojej Miłości w Eucha-
rystii Świętej, czerpiecie życie. Nie pozwól 
nikomu, by cię ekskomunikował ode Mnie. 
Odcięty ode Mnie jesteś martwy. Nie pozwól, 
by ktoś lub coś pchnęło cię w grzech, 
grzechy śmiertelne są ekskomuniką. Przez 
nie odcinasz się ode Mnie. Przez nie jesteś 
martwy, martwy w grzechu.

 Moja Miłość do was rośnie nieskończenie 
bardziej; wasza Miłość do mnie rośnie 
nieskończenie bardziej, gdy żyjecie Miłością 
Eucharystyczną. (…)

 (Duszo) Niech życie, które czerpiesz ode Mnie, 
Najświętszej Eucharystii, przepływa przez 
wszystko, co robisz, wszystko, co mówisz, wszy-
stko, o czym myślisz. (…) Kochaj wszystkich 
Moją Miłością Eucharystyczną i doprowadź 
wszystkich do Mojej Eucharystycznej Miłości, 
do Miłości Mojej obecności. (Mój Boże, Kocham 
CIĘ.) Miłość Mojej jedności. Miłość Mojej 
jedności z nim – zjednoczyć go ze Mną. 
Zjednoczyć wszystkich ze Mną. Wszystko 
będzie Wszystkim. Wszystko będzie jednym. 
Wszystko będzie jednym i wszystko we Mnie. 
Ja jestem Jeden i Wszystkim w Jednym. 
Wszystko będzie jedno we Mnie.

  Niech wszystko, co robicie, będzie czynione 
z Mojej Miłości w Eucharystii Świętej. Przy-
chodźcie do Mnie codziennie.

  (Duszo) Jeśli nie możesz przyjąć Mnie 
sakramentalnie, przyjmuj Mnie duchowo. 
Gdziekolwiek zapragniesz ..., gdziekolwiek 
jesteś, jednocz się ze Mną w Najświętszej 
Eucharystii i przyjdę do ciebie. Otwórz swoje 
serce i usta, a ja przyjdę do ciebie. (...)

   Proszę, głoś Mnie. To Mnie należy głosić. 
Wszelkie nauczanie, które Mnie nie głosi jest 
gorzej niż bezużyteczne. Niech wszyscy Moi 
kapłani głoszą Mnie. Niech wszyscy Moi 
ludzie przychodzą do Mnie. Niech cały Mój 
Kościół przyjmie Mnie. Niech całe Moje stwo-
rzenie czci Mnie. Jestem Bogiem pośród was.

    Codziennie Komunia, codzienna Komunia! 
Kocham to. Chcę tego. Przychodźcie do Mnie 
codziennie, nie oddalajcie się ode Mnie. 
Chodźcie do mnie, przyjdźcie i otrzymujcie Mnie 
codziennie. Jeśli jest to trudne, aby otrzymać 
Mnie codziennie sakramentalnie, to przyjmuj-
cie Mnie duchowo codziennie. Ale proszę, nie 
pozwólcie, aby jakiś dzień trwał bez przyjęcia 
Mnie w Najświętszej Eucharystii. Proszę, nie 
pozwólcie, by choć jeden dzień minął bez 
otrzymania Mnie w Najświętszej Eucharystii.

   Ale bez względu na to, jak głęboko upadłeś 
w grzech, otwórz swoje serce, otwórz swój 
umysł, otwórz swojego ducha na Mnie i mów: 
Mój Jezu, kocham. Moja Miłości, kocham Cię. 
Moja Miłości! Zwracaj się do Mnie: „Moja 
Miłości”, a Ja natychmiast odkupię twoje 
grzechy, nigdy nie będziesz utracony. Nie ma 
nikogo, kto wzywa Mnie w Miłości, kto byłby 
utracony. Bez względu na to, jak wielki jest 
twój grzech, bez względu na to, jak
długo możesz trwać w grzechu. Bez względu 
na to, jak zapomniany możesz być w grzechu: 
wzywaj Mnie w Miłości, bez względu na to 
gdzie jesteś, Ja tam jestem.

   Moja Eucharystyczna obecność w Kościele 
jest Moją wszechobecnością wszędzie. Święta 
Eucharystia jest sakramentem Mojej wszech-
obecności. Moja Eucharystyczna bezsilność – 
Jestem tam jako chleb, który możesz zjeść, 
dotykać, łamać, możesz nawet wyrzucić, mo-
żesz zignorować, możesz nawet powiedzieć 
coś przeciwko i zrobić coś przeciwko, a Ja 
będę patrzył na ciebie – jest sakramentem 
Mojej Wszechmogącej mocy. Jestem Bogiem 
Wszechmogącym. Przyjdź do Mnie teraz 
i będziesz ze Mną na zawsze. Zjednocz się ze 
Mną teraz i zjednoczysz się ze Mną na 
zawsze. Moja Miłość jest wieczna. Moja Miłość 
jest Mną. Moja Miłość to Ja Jestem.  Jestem. 
Jestem. Jestem. Jestem, który Jestem.

  Ja, Najświętsza Eucharystia, jestem życiem 
Mojego Kościoła. Jestem życiem Moich 
ludzi. Jestem życiem świata. Przychodzę, 
aby mogli mieć życie i mieli je w obfitości. 
Daję wam wszystko, co mam, doszczętnie, 
zupełnie, tak, abyście mogli mieć życie. Moi 
ludzie żyjcie we Mnie. Ja żyję w was, 
oddzieleni ode Mnie jesteście niczym. Nie 
pozwólcie, by ktoś lub coś was oddzieliło ode 
Mnie. Niech nic zgoła nie oddzieli was od 
Miłości Eucharystycznej, czy to prześladowa-
nie, czy głód czy ... Nie pozwólcie, by 
cokolwiek oddzieliło was ode Mnie. Czy to 
jest – choroba? Ta powinna raczej przy-
ciągnąć was bliżej do Mnie, głębiej we Mnie.

   Dobre uczynki bez Miłości są martwe. Są one 
bezużyteczne. Nie przynoszą nic. Czyńcie 
wasze dobre uczynki z Miłości. Miłość jest
bezinteresowna. Czyńcie to dla dobra osoby. 
Czyńcie to z Miłości do Mnie. Jestem Miłością.

   Wy spożywacie Mnie, a Ja wchłaniam was. 
Jecie Mnie, a Ja jem was. Wy jednoczycie się 
ze Mną, a Ja przyłączam was do Siebie. (...) 
Spożywajcie Mnie, a Ja będę spożywać was. 
Żyjecie we Mnie, a Ja żyję w was.

    O. Montfort  Okaa urodził się w 1957 r. 
w Ilorin w Nigerii. Pierwszą Komunię Świętą 
przyjął w wieku 10 lat. To właśnie tego dnia 
Jezus Chrystus rozpoczął udzielać mu wielu 
nadzwyczajnych łask i znaków, które są nadal 
kontynuowane. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1983 r., a później założył Wspólnoty Sióstr 
i Braci Dwóch Serc Miłości, które mają swoje 
placówki m.in. w Nigerii i w Niemczech. Św. 
Jan Paweł II udzielił o. Okaa oraz jego ducho-
wym dziełom specjalnego błogosławieństwa. 
(więcej na: http://www.diecezja.wloclawek.pl/)
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   Jezu! Maryjo! Kocham Was!
Okażcie nam Swoje miłosierdzie.
Ratujcie wszystkie dusze. Amen.

O! Serca Pełne Miłości!
O! Serca na zawsze miłością złączone!  

Uczyńcie mnie  zdolnym do miłowania Was  
zawsze i nieustannie.

Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał  
Was kochać.
Serce Jezusa!

Przymij moje znękane serce i nie oddawaj mi  
go dopóki nie stanie się płonącym ogniem  

Twojej Miłości.
Wiem, że nie jestem godzien być blisko Ciebie,
ale przyjmij mnie i oczyść ogniem Twojej Miłości.

Weź mnie i posłuż się mną według Twego  
upodobania, gdyż całkowicie należę do Ciebie.

Amen.
O! Jezu, czysta i święta Miłości!

Przeszyj mnie Twoimi strzałami i zanurz mnie 
w ranach Niepokalanego Serca Twojej Matki!

Niepokalane Serce Maryi!
Zjednocz mnie z Przenajświętszym Sercem  

Twojego Syna!
O! Serca  Pełne Miłości!

Obdarzcie mnie  miłością życiem i zbawieniem.
Amen

O! Jezu! O! Maryjo!
Jesteście Sercami Miłości! Kocham Was

i  Wam oddaję się całkowicie. Amen.
O! Serca pełne Miłości! Przyjmijcie mnie,

Wam oddaję serce moje! Amen.

Modlitwa podyktowana przez Pana Jezusa 
z prośbą, by odmawiać ją po przyjęciu Komunii Św.
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