MEDALIK ZBAWIENIA
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Polecenie zaprojektowania i wybicia Medalika
Zbawienia Matka Boża przekazała Marii od Bożego
Miłosierdzia w jednym z Orędzi z 2013 roku.
Medalik powinien zostać poświęcony przez
kapłana.
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Wszyscy, którzy otrzymują ten Medalik, muszą
odmawiać Modlitwę Krucjaty 115.
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O Dar Nawrócenia

O Dar Nawrócenia

O Matko Zbawienia, okryj moją duszę
Swoimi Łzami Zbawienia.
Uwolnij mnie od wątpliwości.
Podnieś moje serce,
abym odczuł Obecność Twojego Syna.
Przynieś mi pokój i ukojenie.
Módl się, abym się szczerze nawrócił.
Pomóż mi zaakceptować Prawdę
i otwórz moje serce,
abym przyjął Miłosierdzie Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa.
Amen.
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Przód Medalika przedstawia Maryję, Matkę Bożą
– Matkę Zbawienia. Za Nią znajduje się słońce, a na
głowie ma koronę cierniową, w którą wplecione są
gwiazdy. Ręce trzyma złożone do modlitwy, oczy
ma zamknięte. Welon opada na ramiona.
Napisy: numisma salutis – Medalik Zbawienia,
mater salutis – Matka Zbawienia.

Przód Medalika przedstawia Maryję, Matkę Bożą
– Matkę Zbawienia. Za Nią znajduje się słońce, a na
głowie ma koronę cierniową, w którą wplecione są
gwiazdy. Ręce trzyma złożone do modlitwy, oczy
ma zamknięte. Welon opada na ramiona.
Napisy: numisma salutis – Medalik Zbawienia,
mater salutis – Matka Zbawienia.

Tył Medalika przedstawia w centrum Serce Jezusa
otoczone koroną cierniową. Przeplecione litery MS
w tle odwołują się do napisu z pierwszej strony. Dwa
miecze symbolizują zwycięstwo Maryi – pierwszy
zgładzi bestię w Dniu Ostatecznym, drugi przeniknie
serca grzeszników i dzięki temu zostaną zbawieni.
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w tle odwołują się do napisu z pierwszej strony. Dwa
miecze symbolizują zwycięstwo Maryi – pierwszy
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serca grzeszników i dzięki temu zostaną zbawieni.

Medalik przynosi między innymi takie Łaski:
- Dar Nawrócenia i Zbawienia,
- ochronę przed herezją,
- Łaskę wglądu w swoją własną bezradność,
i świadomość Wszechmogącej Miłości Boga; Medalik
oświeci nawet najbardziej uparte dusze i te z sercami
z kamienia,
- ochronę przed urokiem i mocą antychrysta.
Będzie z nim związanych także wiele cudów.
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Więcej o Medaliku i Orędzia na jego temat na
stronie internetowej armiajezusachrystusa.pl
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