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Moja droga, umiłowana córko, czas refleksji o Mojej Śmierci na Krzyżu już prawie nadszedł dla
świata.
Jest to moment podczas 2012 roku, gdy pilnie potrzebuję waszych modlitw za tych, którzy nie
rozpoznają Mnie i za tych, którzy o Mnie nie wiedzą.
To będzie należało do was, Moi umiłowani wyznawcy, aby pomóc Mi uratować te biedne dusze, które
potrzebuję przynieść blisko do Mej piersi, tak abym mógł je przygotować do Mojego Nowego Raju.
Dzieci, potrzebuję, abyście odmawiali Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęli 9-dniową
Nowennę do Miłosierdzia Bożego od Wielkiego Piątku.
Ważne jest, aby jak najwięcej z was zakończyło tę nowennę dla innych dusz. Otrzymacie wielkie
łaski i za to nigdy was nie opuszczę. Ocalę wasze dusze, kiedy przybędziecie do Mnie w Dniu Sądu.
Nigdy nie wolno wam być zmęczonymi modląc się dla ratowania innych dusz. Jesteście Moją Armią i
poprzez łaski, które wam daję, będziecie pracować ze Mną, aby oczyścić ziemię z grzechu przed
Moim Powtórnym Przyjściem.
Modlenie się nie przychodzi łatwo wam wszystkim. Najlepszym sposobem jest zjednoczyć się w Mojej
Bolesnej Męce i rozmyślać o Moim cierpieniu, a w szczególności o Mojej udręce w Ogrodzie. Moje
Wielkie Miłosierdzie jest wówczas najskuteczniejsze. To właśnie z powodu grzeszników, w tym tych
pogan, którzy nie mieli szansy poznać Mnie, cierpiałem najbardziej.
Ci z was, którzy Mnie kochacie, wiedzcie to. Im bardziej Mi całkowicie zaufacie, tym silniejsze jest
Moje Miłosierdzie. Tym więcej mogę wybaczać. Moje Miłosierdzie jest tak potężne, że może
wymazać grzechy całej ludzkości.
Ci, którzy we Mnie wierzą, którzy Mi ufają, mogą osiągnąć wielką świętość pomagając ratować jako
priorytet dusze swoich braci i sióstr. Czynią to z miłości do Mnie, gdyż wiedzą, że przynosi Mi to
wiele pocieszenia.
Wy, Moi prawdziwi i sprawiedliwi wyznawcy, którzy Mnie kochacie tak bardzo, wiedzcie, że to dzięki
waszej szczodrości serca mogę ratować grzeszników.
Musicie zrozumieć, że grzesznicy są tymi, za których Ja umarłem i są tymi, których pragnę przede
wszystkim. Dla grzeszników okazuję wielkie współczucie.
Ale wy, Moi wyznawcy, którzy także jesteście grzesznikami, musicie zaufać Mi całkowicie. Gdy tak
czynicie udzielam kilku szczególnych łask.
Im więcej prosicie Mnie o pomoc, tym więcej otrzymujecie. To właśnie z powodu tej więzi, którą

utrzymuję między Mną i wami, możecie Mi pomóc uratować dusze innych przed zatonięciem w
rozpaczy i beznadziei.
Pamiętajcie o mocy Nowenny do Mojego Bożego Miłosierdzia i ilości dusz, które ratować będziecie
dla Mnie w tym roku.
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