
- Po Przenajświętszym Sakramęcie, po Mszy Świętej jest największy podarunek, 
jaki ja mojemu Kościołowi i całemu światu dałem, ta modlitwa i to uwielbienie 
dwóch Serc Miłości. Ta modlitwa pochodzi od Mszy Świętej, tak jak krew i woda 
z mojego przebitego boku. Msza Święta i ta Modlitwa są ze sobą złączone. Nie 
można tej modlitwy i tego uwielbienia oddzielić od Przenajświętszego Sakramen-
tu i Ofiary Mszy Świętej. Mój Synu, dopuść moją Miłość do panowania. Dopuść 
moje Serce do panowania. Dopuść moje Serca Miłości do panowania.
- „O, Serca Miłości!“ O, jak ja lubię być tak nazwanym. Ja rzeczywiście jestem 
Sercem Miłości, i moja Matka też. My jesteśmy Sercami Miłości. Ja jestem 
Bogiem Miłości. Wszyscy, którzy choć raz w swoim życiu pełni oddania tak do 
mnie zawołają (O, Serca Miłości!) otrzymają na swoim sercu (ochronną) pieczęć 
(zjednoczonego) Serca.
- Ci ludzie, którzy tą modlitwę będą regularnie i wytrwale odmawiali, nią żyli, 
przemienią się w płonący ogień Bożej Miłości i żaden z nich nie zginie.
- Każda osoba, która na łożu śmierci oczyści się poprzez słowa aktu miłości 
(Jezu! Maryjo! Kocham Was...!) i potem pełna oddania odmówi modlitwę zjed-
noczenia (O, Serca Miłości...!) darząc Serca Miłości pocałunkiem, przyjmę do 
siebie. Ta osoba uniknie czyśćca.
- Ustanowię szczególny dzień, w którym obchodzone ma być Święto Dwóch 
Serc Miłości. (Później powiedział: W niedzielę po Święcie Serca Jezusowego i 
po Dniu Serca Maryi.) W tym dniu (zjednoczone) Serca zasypane będą Ofiarami 
Mszy i modlitwami i zostaną przebite, a ich (ang: „ist“) krew popłynie do ognia 
czyśćcowego. Wszystkich, którzy noszą Pieczęć Serc Miłości , przyciągnę do 
Siebie jak magnes.
- „O, Serca Miłości!“ kiedy będę mógł przestać opłakiwać tą Miłość, która jest 
odwzajemniona niewdzięcznością i grzechem! Tak bardzo chciałbym, moją 
Miłość rozpowrzechnić na całym świecie, lecz złośliwość, nienawiść i grzech 
powstrzymują Mnie. Teraz jednak obiecuję: Obojętnie, jak nieliczni to będą; tak 
będę przez tych którzy czczą Dwa Serca Miłości, Moją Miłość rozpowszechniać 
po cały świecie.
- Naucz wszystkich odmawiać tą modlitwę szczególnie o godz. dwunastej, 
o godz. szesnastej (pod koniec Godziny Świętej), o godz. szóstej, w czasie 
Komunii Świętej i Mszy Świętej.
- Wszyscy, którzy wpiszą swoje nazwisko, nie zginą, ponieważ tym w szczególny 
sposób mi się poświęcili. Oznacza to wyzwanie dla Mnie, które ode mnie w 
godzinie śmierci tych osób będzie wymagało szczególnej walki o nie.
- Kto się stara szerzyć tą modlitwę, tego pozycja w niebie będzie o tyle wyższa, 
o ile więcej on uczynił. Będziecie mięli dobre rezultaty.
- To duchowe oddanie (ang: „devation“) szerzyć będzie się lotem błskawicy, 
gdyż dużo ludzi i miejscowości zaczeło tym żyć. Oni nie wiedzą, że sami za-
częli stosować tą formę modlitwy. Jeśli się ich nauczy (tej modlitwy) przyjmą 
ją z radością.
- Przygotujcie się. To jest czas doświadczeń i chwalebnego zwycięstwa.

Obietnice Dwóch Serc Miłości
Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, Dwóch Serc 

na zawsze złączonych w Miłości

MODLITWA DO SERC PEŁNYCH MIŁOSCI
Jezu! Marijo! 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, gdyź 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.

Ta modlitwa powinna być odmawiana o godzinie: 6.00, 12.00, 18.oo (po modlitwie
“Anioł Pański”) i o godzinie 16.oo na zakończenie “Godziny smierci Jezusa”.
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Ta modlitwa jest objawieniem nieskończonej Miłości Boga w 
Świętym Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi. To jest 
modlitwa nowego czasu Panowania Miłości Bożej. 
Pan mówi: „Ja sam jestem tą modlitwą. Uczę, wszystkich 
tą modlitwę odmawiać, w szczególności o 6,12,16 godzinie, 
przy Komunii Św., podczas Mszy Świętej, jako dziękczynienie 
po Komunii Św. i podczas Świętej Godziny i w czasie czuwania 
przy Grobie Pańskim. 
Przetłumacz ją na różne języki i w różnych kulturach świata 
rozprzestrzeniaj ją, rozlewaj ją jak deszcz, pozwól jej jak  
promienie słoneczne świecić, wszędzie w świecie.“ 
Katolickie Zjednoczenie Dwóch Serc Miłości Jezusa i Maryi  
jest przez Kościół uznane. W jego skład wchodzą: księża,  
siostry zakonne, zakonnicy i pracownicy świeccy. Ono istnieje  
w celu utworzenia Panowania Miłości Bożej i dla rozprzestrzenienia 
uwielbienia Dwóch Serc Miłości. 
Ono powstało z miłości Boga i służy największemu ubóstwieniu i 
czci Boga i dla dobra Kościoła, podczas gdy ono  
biednym, chorym i potrzebującym pomaga i ma wpływ na  
rozwój i ewangelizację ludzkości, przez co wszystkie Dusze 
będą uratowane.

Więcej informacji o modlitwie i zjednoczenia

Catholic Society of the Two Hearts of Love of Jesus and Mary
Rev.Fr.Montfort Okaa (LOVE SHL)Universal Centre for the Hearts of Love, 
P.O.Box 1500 Orlu – Nigeria Tel. 00234 80 38 80 681 / 00234 80 72 03 03 10
e-mail: fatherloveshl@yahoo.com

Sisters of the Two Hearts of Love Novitiate – Catholic Diocese of Ilorin
P.M.B. 1550 Ilorin – Nigeria Tel. 00234 80 38 05 02 13

Sons of the Two Hearts of Love Novitiate – Catholic Diocese of Ilorin
Jebba Road, Ilorin – Nigeria Tel. 00234 80 54 08 73 37

Katholische Vereinigung der Zwei Herzen der Liebe Jesu und Mariens 
Kurfürstenstr. 5,  D-45138 Essen Tel./Fax 0049 201 31 95 478 / 0049 201 31 95 455
e-mail: twoheartsoflove@t-online.de

Associazione Cattolica dei Due Cuori d’Amore di Gesù e Maria
Suore dei Due Cuori d’Amore SHL – Italy
Via Marchetti Selvaggiani, 22  I – 00165 Roma Tel. 0039 0639965260
e.mail: suoreshlroma@libero.it

adres strony: www.twoheartsoflove.com
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„Wszyscy, którzy wpiszą swoje nazwisko, nie zginą, ponieważ tym 
w szczególny sposób Mi się poświęcili. Oznacza to, wyzwanie dla 
Mnie, które ode mnie, w godzinie śmierci tych osób będzie wymagało 
szczególnej walki o nie.“ 

Jeśli ta osoba zdecyduje się zostać kandydatem Katolickiego Między-
narodowego Zjednoczenia Dwóch Serc Miłości proszona jest odmówić 
tą modlitwę Dwóch Serc Miłości, jako akt poświęcenia Miłości Bożej, 
tej w Miłości Zjednoczonych Serc Jezusa i Maryi.
Ja poświęcam się miłości Bożej, tym Serc Miłości, Najświętszemu 
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Ja obiecuję tą modlitwę dwóch Serc Miłości regularnie się modlić 
(przynajmniej 1 x dziennie) i uczynki miłosierdzia dla bliźnich 
czynić.
Ja proszę o wpisanie jako kandydat (kandydatka) do Międzyna-
rodowego Zjednoczenia Dwóch Serc Miłości.

Poświęcenie i wpis jako kandydat Katolickiego 
Międzynarodowego Zjednoczenia Dwóch Serc Miłości.

- Objecuję, że każda osoba, która choć raz ucałuje obraz Dwóch Serc Miłości, 
otrzyma (ochronną) pieczęć na swoim sercu.
- Każdy dom, w którym umieści się obraz Dwóch Serc Miłości i gdzie czcić się 
go będie, ochroniony zostanie od nagłych śmierci, a Ja zapobiegę, by w tym 
pomieszczeniu kiedykolwiek popełniono grzech ciężki.
- Myślisz może, że te obietnice są nader wspaniałe, ale tak nie jest. Pomyśl 
tylko, jak nieskończenie długo musiałem czekać, by osiągnąć panowanie Mego 
Serca w świecie, gdyż złość i grzech powstrzymywały Mnie. Jest Moją Wolą, by 
krew Mojego Serca Miłości rozlać po całym świecie, nie bacząc na przeszkody. 
Moje dziecko, będziesz dużo cierpieć,ale to potrwa tylko krótki czas. Szatan 
wie, że Moje Serce musi zatryumfować, on jest gotowy do ostatniej bitwy, która 
jakiś czas potrwa, a Moje Serce zatryumfuje!
- Moje dziecko, nie chciałbym Cię więcej widzieć wątpiącego, bo to oznaczałoby 
zwłokę w zwycięstwie, którego Ja jednak nie chcę już przesunąć!
- Ja pragnę od Ciebie tylko jednego: Byś Mi swoje „Ja“ przekazał w prostocie 
wiary, modlitwy, miłości, posłuszeństwa i pokory. Moje dziecko, przyjołem Twoje 
całkowite oddanie i przyjmę Cię w Sobie. Złóż tylko Twoje „Ja“ w Moją Rękę, a 
będę mógł rosporządzać Tobą tak, jak Mi się to podoba.
- Ja jestem Twoją Miłością, Jezus Chrystus, który mówi do Ciebie.
- Ja chcę ustanowić Królestwo Mojego Najświętszego Serca i Niepokalanego 
Serca Mojej Matki, które na wieki są złączone. My jesteśmy jedno, bo jesteśmy 
złączeni w Miłości. A Ja nie chcę, by jakakolwiek osoba te Dwa Serca kiedykol-
wiek znowu rozdzieliła. Każdą osobę, która spróbuje te Dwa Serca kiedykolwiek 
znowu rozdzielić, wyklnę z mojego ludu.
- Wszyscy laicy, seminarzyści, aspiranci, zakonnicy, księża i cały kler mają się 
zgromadzić wokół tryumfujących Dwóch Serc Miłości.
- Szatan wie, że jego czas się skończył. Gdy nadejdzie czas, że zobaczy on 
wokół Serc Miłości oślepiająco jasne promienie rozchodzące się od ludzi, którzy 
gotowi są oddać się (ofiar Miłości), wtedy nie Ja będę musiał być tym, który mu 
rozkaże uciekać i schować się w swoim domu.
- Moje dziecko, powierzę Ci Moje Serce. Będziesz z Niego brało krew i rozlejesz 
ją po świecie. A Moje Serce zatryumfuje!
- Przez tą cześć dla Mojej nieskończonej Miłości w Sercach Miłości pragnę 
wnieść jedność w całym Moim Kościele. Pragnę zjednoczenia różnych ras i 
kultur w świecie.
- Pragnę połączyć rodziny, serca mężów z sercami ich żon, serca kobiet z 
sercami ich męższczyzn, serca dzieci z sercami ich rodziców, serca krewnych 
i przyjaciół ze sobą. To jest wysłannictwo i misja przyjaźni, jedności i miłości dla 
wszystkich i między wszystkimi.
- Jest Moją Wolą, ustanowić panowanie Mojej nieskończonej Miłości i Mojego 
Miłosierdzia w każdym sercu i w każdym domu, wszędzie i o każdym czasie 
w całym świecie i w całym stworzeniu.
O, Moja Miłość panować będzie na ziemi jak i w niebie!
O, Moje Serce będzie panować!
O, Moja Miłość będzie panować!

MODLITWA DO DWÓCH SERC
MIŁOSCI

jeden podarunek nieskończonej Boskiej Miłosci dla 
całego świata, Modlitwa nowego czasu,

czasu władzy Bożej Miłosci dwóch serc Jesusa i 
Maryi na zawsze zjednoczonych ze sobą w Miłosci

O!
 JE

ZU, O! MARIJO
 

   O! SERCA MIŁOSCI


