Matka Zbawienia: Święto Matki Zbawienia
będzie dniem, który jako ostatni zostanie
przyznany Mnie, Matce Zbawienia
środa, 4 czerwca 2014, godz. 14.13
Moje drogie dziecko, zbawienie może być przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa,
podarowane duszom, które przyjmują Jego Boże Miłosierdzie.
Medalik Zbawienia jest jednak wyjątkowym Darem z Nieba, przekazanym światu z powodu
wielkiej Miłości, jaką Mój Syn ma dla wszystkich Bożych dzieci. Dzięki mocom, przyznanym
Mi z rozkazu mojego Przedwiecznego Ojca, Medalik ten stanie się źródłem zbawienia
miliardów dusz. Będzie to możliwe, ponieważ gdy tylko dusza przyjmie ten Medalik z otwartym
sercem, spowoduje to nawrócenie.
Moja rola jako Współodkupicielki, pomagającej Mojemu Synowi w Jego wielkim planie
zjednoczenia wszystkich i przyniesienia im Życia Wiecznego — została ustanowiona. To, że
Mnie, jako Matce Zbawienia, przyznane zostały wszystkie moce, potrzebne do zmiażdżenia
głowy węża, oznacza, że jego panowanie szybko się uszczupli. Dlatego też on, diabeł,
pogardza tym Medalikiem, i użyje każdej duszy, skażając ją, aby wykrzykiwała plugawości i
Medalik ten zwalczała. Złego ducha musicie o każdym czasie omijać i modlić się tego szczególnego
dnia, w nadchodzących latach — do Mnie, waszej umiłowanej Matki — o specjalne Łaski. Ogłaszam
ten dzień, poczynając od 4 czerwca 2014 roku, Dniem Święta Matki Zbawienia. Tego dnia,
jeżeli odmówicie tę modlitwę, będę orędować w imieniu wszystkich dusz o Dar Zbawienia, a w
szczególności za tymi, których dusze znajdują się w wielkiej duchowej ciemności.
Krucjata Modlitwy (154) Modlitwa na Święto Matki Zbawienia
O Matko Zbawienia, dzisiaj, 4 czerwca, w dniu Święta Matki Zbawienia, przedstawiam Ci
następujące dusze (lista z imionami).
Proszę, udziel mi i wszystkim tym, którzy Ciebie czczą, droga Matko, i którzy rozdają
Medalik Zbawienia, wszelkiej ochrony przed diabłem i przed tymi wszystkimi, którzy
odrzucają Miłosierdzie Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, oraz wszystkie Dary,
którymi obdarowuje On ludzkość.
Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został udzielony Dar Wiecznego Zbawienia.
Amen.
Dzieci, pamiętajcie, co wam powiedziałam, i zawsze Mnie, waszą Matkę, wzywajcie, abym przybyła
wam na pomoc w czasach wielkiej niedoli. Ja zawsze będę orędować za wami, by o każdym czasie
przynosić wam pokój i pocieszenie, o ile waszym dążeniem jest znaleźć się bliżej Mojego Syna.
Dzisiejsze Święto Matki Zbawienia będzie dniem, który jako ostatni zostanie przyznany
Mnie, Matce Zbawienia. Radujcie się, gdyż wszyscy aniołowie i święci jednoczą się w tym czasie, z
powodu dusz, które teraz otrzymają ochronę przed diabłem i których los będzie spoczywał w Rękach
Mojego Syna.
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