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Alacoque  Szent  Margitnak  a  XVII.  században Jézus  12  ígéretet  tett.  A
nagykilenceddel kapcsolatos ígéret így szól: „Szívem határtalan irgalmasságában
megígérem  neked,  hogy  Szívem  mindenható  szeretete  megadja  a  végső
bűnbánat  kegyelmét  mindazoknak,  akik  kilenc  egymás  utáni  hónap  első
péntekjén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik
szükséges  szentségek vétele  nélkül.  Isteni  Szívem biztos  menedékük
lesz  az  utolsó  pillanatban”. Mit  kell  hát  tenni?  Kilenc  egymás  utáni  első
pénteken megáldozni.

Mit jelent az, hogy Jézus Szíve „biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban”? Aki
elvégezte a nagykilencedet,  megkapja a végső tökéletes bánat kegyelmét, ha
másként  nem  megy,  akkor  az  Úr  gondoskodik  arról,  hogy  a  szükséges
szentségekhez  eljusson,  tehát  megkapja  a  feloldozást,  a  szent  útravalót,  a
betegek kenetét. Ez az Úr Jézus legnagyobb biztatása, ami egy ember számára
létezhet, hiszen az üdvösségünknél nincs fontosabb!”

Az  elsőpéntek  megtartásának  hagyományos  formája  a  minden  hónap  első
péntekén  való  szentáldozás,  és  ha  szükséges,  akkor  szentgyónás
elvégzése.

Jézus 12 ígérete azok javára, akik hittel szeretik, tisztelik és szolgálják az Ő isteni
Szívét.

1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket.

2. Családjaiknak megadom a békét.

3. Minden bánatukban megvigasztalom őket.

4. Életükben és különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek.

5. Minden vállalkozásukat megáldom.

6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és vég nélküli 
tengerét.

7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek.

8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak.

9. Megáldom a házakat, ahol Szívem képét kifüggesztik.

10.Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy 
még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.



11.Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe írom, és onnan 
soha ki nem törlöm.

12.Mindazok, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekjén 
megáldoznak, azok nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik 
szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos 
menedékük lesz az utolsó pillanatban”.

2020  januárjától  9  elsőpéntek  van  a  szeptemberi  kongresszusig.  Arra  hívjuk
minden katolikus testvérünket, hogy végezzük el együtt a nagykilencedet, ezzel
is felemelve szívünket és nemzetünket az Úrhoz.
Kérjük a paptestvéreket, hogy hirdessék meg a nagykilencedet, és lehetőségük
szerint  álljanak  rendelkezésre  elsőpéntekenként  a  hívek  gyóntatására,
áldoztatására.


