S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint
pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo
metines Lietuvoje
Brangūs bičiuliai Lietuvoje!
Mes džiaugiamės girdėdami, kad jūs spalio 1 d., prisimenate pirmasias Meilės
Liepsnos perdavimo Lietuvai metines bei švenčiate padėkos už šį įvykį Mišias.
Taip pat mes manome, jog ne vien mums džiugu, bet ir Viešpačiui bei Mergelei
Marijai, kurie pernai mus atsiuntė pas jus į Lietuvą, idant pasidalytume šia ypatinga Meilės
Liepsnos malone – nuostabiu Dangaus Artumu.
Pasak Dievo Motinos tai yra pati didžiausia malonė nuo Jėzaus Kristaus
Įsikūnijimo. Ji sakė, kad Jos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna yra pats Jėzus Kristus.
Tačiau mes negalime atskirti Jėzaus Kristaus nuo Dangiškojo Tėvo ir nuo Šventosios
Dvasios, todėl Meilės Liepsnoje yra Švenčiausios Trejybės meilė suvienyta su Motiniška
Mergelės Marijos meile. Marija yra šios Trejybės Meilės tarpininkė ir jungia prie jos savo
Nekalčiausios Širdies Meilę. Taigi Meilės Liepsna nėra vien Jos Meilė, bet kartu ir Dievo
Meilė suvienyta ypatingu būdu.
Meilės Liepsna turi du tikslus – išgelbėti sielas ir pašventinti jas. Viešpats ir Jo
Motina nori išgelbėti ir pašventinti lietuvių sielas, todėl jiems buvo labai malonu, kad pernai
daugybė žmonių atviromis širdimis susirinko priimti šią ypatingą Dievo Gailestingumo
dovaną. Dievo Gailestingumo koplyčia Vilniuje buvo pilna žmonių, daugybė stovėjo lauke
dvi tris valandas. Šv. Mišias aukojo J.E vyskupas Kęstutis Kėvalas, kun. Massimo Bianco ir
kiti. Po Šv. Mišių įvyko Meilės Liepsnos perdavimas: žmonės priėmė Meilės Liepsną iš
kunigų, bet per juos iš pačios Dievo Motinos, panašiai kaip Elizabet Kindelman gavo ją iš
Dievo Motinos. Mergelė Marija jai tarė: Priimk šią Liepsną mano dukra, Tai Mano Širdies
Meilės Liepsna, Uždek ja savo širdį ir perduok kitiems – dabar šiuos žodžius Dievo Motina
sako mums. Ji norėtų uždegti kiekvieną širdį Lietuvoje – Meilės Dievui ir artimui liepsna. Ji
trokšta pakeisti neapykantos ugnį, savo Meilės Liepsna. Mes linkime ir meldžiamės, kad
Lietuvoje taip ir įvyktų.
Pernai mes buvome sužavėti Lietuvos žmonių tikėjimu, užsidegimu, meile ir
svetingumu tiek Vilniuje, tiek Kaune. Mes nešiojamės jus savo širdyse ir švenčiame kartu
su jumis, vienydamiesi su jūsų Šv. Mišiomis, dėkodami Dievui ir Mergelei Marijai už
Meilės Liepsną Lietuvoje, bei meldžiamės už tolimesnį jos plitimą jūsų krašte. Dievas ir
Mergelė Marija laimina jus visus Meilės Liepsnos palaiminimais.
Meilės ir Maldos vienybėje: S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovai.
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