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Moja droga, ukochana Córko, czas jest blisko. Jest bardzo mało czasu, by ostrzec i
przygotować wszystkie te biedne dusze, które będą tak zszokowane podczas
Ostrzeżenia, że nie będą pojmować, czego są świadkami. Muszą być
poinformowane tak, żeby wiedziały, czego się spodziewać. Jeżeli otworzą serca dla
tej wielkiej chwili Boskiego Miłosierdzia, dana im będzie szansa na Wieczne Życie.
Wielkie Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Boskiego Miłosierdzia, danego Siostrze
Faustynie. Ten Wielki Akt Miłosierdzia został przepowiedziany i odbędzie się
podczas Ostrzeżenia, gdy Moje Wielkie Miłosierdzie ogarnie cały świat. Moja krew i
woda trysną naprzód tak, że w końcu wszyscy poznają Prawdę. Powiedzcie tym,
którzy nie wierzą we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca, że wydarzenie to
nastąpi. Wówczas będą oni w stanie wytrzymać wstrząs Mojego Miłosierdzia, które
podczas Ostrzeżenia pozwoli uratować miliony dusz z uchwytu szatana. Prawda,
gdy będzie ujawniona, uratuje wielu od ognia piekielnego.
Duch Święty, który następnie będzie obecny wszędzie w Moich Dzieciach, pomoże
pokonać dzieła złego. Musicie wszyscy rozpowszechniać Słowo o tym, jak ludzkość
najpierw musi przygotować swe dusze. Gdyż nawet wierzący muszą zrozumieć, że
również oni będą emocjonalnie zaniepokojeni, gdy zobaczą własne grzeszne
zachowanie w przeszłości, tak jak się ono Mnie ukazuje.
Wzywam teraz was wszystkich, aby skorzystać ze spowiedzi. Wszyscy pozostali
chrześcijanie, musicie uklęknąć i modlić się o przebaczenie win. Tych, którzy nie są
pewni tego proroctwa, proszę, miejcie wasze serca otwarte, bo kiedy będziecie
świadkami tego ekologicznego, ale nadprzyrodzonego Wydarzenia ważne jest,
żebyście zrozumieli, że jest to Największy Cud, jaki kiedykolwiek zobaczycie; i że
jest Moim Wielkim Darem dla was wszystkich. Rozważcie to. To będzie tak, jak
będzie przebiegał Dzień Sądu Ostatecznego, tylko tym razem nie będziecie
potępieni. Dana wam będzie nowa szansa na życie, kiedy wasze dusze zostaną
uratowane, aby umożliwić wam przywrócenie stanu, którego pragnę.
Wierzący, módlcie się teraz z całego serca za innych, aby zostali uratowani.
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