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Akt Unii świętej i oddania się Trójcy Świętej w niewolę miłości. 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Trój Jedyny Boże, oto oddaję się tobie w niewolę miłości poprzez Niepokalaną. 
Zgadzam się na wszelkie cierpienie, jakie na mnie ześlesz, oraz wszelkie przeżycia. 
Niech nic nie znaczę od tej chwili, a ty Sam posługuj się mną od tej pory. Oto będąc w 
pełni świadomości, ze skutkiem wiekuistym wyrażam moją zgodę na zawarcie świętej 
unii z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, i Bogiem Duchem świętym, oraz oddanie się 
całkowite i nieodwracalne w wieczną Niewolę Trójcy Przenajświętszej poprzez 
Niepokalaną. Ty sam Wydawaj dla mnie odpowiednie dyspozycje. Powierzam się cały 
Twoim świętym osobom Bożym na całą wieczność. Prowadź mnie, kieruj mną, 
według twojej woli tak, jaka będzie potrzeba i wymogi. Chcę być doskonałym 
narzędziem w Twoim świętym ręku. Oddaję Ci Trójco Święta poprzez niepokalana 
wszystkie moje modlitwy całego mojego życia, wszystkie cierpienia, wynagrodzenia, 
ekspiacje, całą moją dusze i cale moje ciało na wieczność. Zechciej przyjąć o wieczny 
Boże moją osoba w darze do wiecznej dyspozycji. Oto Niewolnik twój o Panie, czeka 
na polecenia i rozkazy, niech się stanie we wszystkim Boża wola nade wszystko. 
Amen. 
 
Matka Boża 
  Jedynie ten, kto jest Bożym Niewolnikiem Miłości nie musi się martwić, bo Trójca Święta i Ja za takiego 
Bożego Niewolnika podejmujemy decyzję. Kto może i zdoła, niech podejmie osobisty wysiłek modlitewny, 
postny, ekspiacyjny, aby pomóc Trójcy Świętej i Mnie w zbawieniu dusz, którym grozi wieczna pokuta, 
wieczny pobyt w jeziorze ognia i siarki, w piekle. Kto z was nie odtrąci Ręki Trójcy Świętej i Maryi, ten zyska 
krocie Bożych Łask, które Bóg chce wam ofiarować. Pozwólcie Mi w pełni działać w was, ale i poprzez was do 
woli, otwórzcie swoje serca na Boże w was, ale i poprzez was działanie. 
 
Polacy, wiele się módlcie, składajcie swoje ofiary do Bożego Skarbca. Potrzeba wiele wysiłku, 
aby obudzić z demonicznego letargu serca kapłanów i biskupów. Oni nie bardzo sobie zdają 
sprawę z działania demonów, bo są pod znacznym wpływem demonicznego znieczulenia i 
hipnozy. Oni sami trwają w  wielkiej pysze i zadufaniu. 
 
Obietnica 
Wystarczy, że Niewolnik raz jeden wypowie swój Akt oddania w tę Niewolę, My Trójca Święta to 
zapamiętujemy. Człowiek, Niewolnik Trójcy Świętej przez Niepokalaną jest bardzo cenny w Oczach Bożych. 
Nagroda i wszystko, co jest przeznaczone dla jego duszy, otrzyma w pełni dopiero w wieczności. Obiecuję 
każdej osobie, każdej duszy, która odda się takim aktem, że nigdy nie będzie na wieki 
potępiona w piekle. O ile będzie czynić wszystko, co w swojej mocy, by skrupulatnie realizować Wolę 
Bożą, obiecuję, że w Niebie osiągnie bardzo wysoki stopień chwały wraz z największymi świętymi. Nikt z 
bliższej i dalszej rodziny niewolnika nigdy nie będzie potępiony, ze względu na niewolnika. 
Osoby, które polecą się niewolnikowi, by się za nie modlił, są od tej pory, od tej chwili podłączone do oceanu 
Łaski Bożej. Obietnica Boża chroni przed wiecznym potępieniem, nie chroni przed czyśćcem. 
Nikt niech się niczego nie obawia, bo zostanie Bożym Niewolnikiem, to wielki zaszczyt i 
honor.  
Nie obawiajcie się nadmiaru cierpień, bo daję wam tylko te, które są konieczne, wręcz 
niezbędne 
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