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Mijn kind, Mijn Zoon, Jezus Christus, treft nu voorbereidingen om zoveel mogelijk kinderen van God 
te redden vóór de Waarschuwing. Want na de Waarschuwing zal er niet veel tijd overblijven tot de 
glorieuze Wederkomst van Mijn Zoon. 
 
Ik huil tranen van verdriet om de priesters binnen de Katholieke Kerk die op dit moment vreselijk 
lijden. 
 
Deze zuivere, dolende en afgedwaalde dienaren zijn verstrikt geraakt in de verscheuring en kunnen 
zich niet loswikkelen. 
 
Door de zonden van anderen ondergaan zij de kwelling te zien hoe de trouw aan Mijn geliefde Zoon 
aan de kant gegooid wordt. 
 
Deze goddeloze afscheidingen, veroorzaakt door de vrijmetselaarsgroeperingen, gebeuren 
weloverwogen. De zonden van diegenen, schuldig aan misdrijven toegebracht aan onschuldige 
zielen, worden als excuus gebruikt om de wetgeving inzake de Kerk te veranderen.  
 
Velen worden misleid vanuit een vals gevoel van loyaliteit tegenover Gods kinderen. 
 
Hoe lijd Ik wanneer Ik zie hoe de muren van de Katholieke Kerk steen per steen gesloopt worden om 
de weg vrij te maken voor een nieuwe kerk. 
 
De nieuwe kerk, die spoedig zal opduiken, zal niet aanvaardbaar zijn voor Mijn Zoon. 
 
In plaats daarvan zal deze de Tegenwoordigheid van de Heilige Eucharistie afschaffen en Mijn Zoon 
zal de pijn van Zijn kruisiging nogmaals ondergaan. 
 
Het Offer dat Hij bracht, om de wereld dit geschenk aan te bieden, zal spoedig genegeerd en 
verworpen worden. 
 
In plaats daarvan zal deze, de nieuwe kerk, Gods kinderen niet meer vertellen dat  de Eucharistie de 
werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus, Mijn Zoon, is. 
 
Zij zullen een nieuwe interpretatie over de Heilige Eucharistie in het leven roepen en zullen nalaten 
om de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon af te smeken. Het Voedsel van het Leven zal ophouden te 
bestaan. 
 
Gods kinderen zullen niet meer gevoed worden met het ware Lichaam en Bloed van Mijn Zoon. 
 
Hun ziel zal dor worden, verstoken van de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon en van de genaden die 
Hij verleent aan diegenen die Hem ontvangen. 
 
Van de kant van de priesters bestaat er de plicht om de Heilige Eucharistie te verdedigen. Zij moeten 
sterk zijn en dit kostbare en heilige geschenk nooit afzwakken. 
 
Mijn Zoon houdt van de Katholieke Kerk en weet hoe deze thans lijdt. Hij voelt haar pijn. 



 
Mijn Onbevlekt Hart wordt in tweeën gescheurd van de pijn om te zien hoe deze Heilige Tempel 
opzettelijk vernietigd wordt. 
 
Bid, bid, bid tot de Vader, in naam van Zijn geliefde Zoon, om barmhartigheid te tonen aan diegenen 
binnen de Heilige Stoel die de Kerk willen verdelen en Gods kinderen in een afgrond van verlatenheid 
willen storten. 
 
A.u.b. bid dit kruistochtgebed (53) voor de Katholieke Kerk. 
 
Kruistochtgebed (53) ‘Gebed voor de Katholieke Kerk’ 
 

O God de Vader,  
in naam van Uw geliefde Zoon  
smeek ik U om de nodige kracht en genaden te schenken  
om de priesters te helpen de vervolging, die zij ondergaan, te weerstaan.  
 
Help hen om zich te houden aan de waarheid  
over de leer van Uw Zoon, Jezus Christus,  
en om zich nooit te onderwerpen aan onwaarheden over het bestaan van de Heilige 
Eucharistie, hiervan af te stappen of deze af te zwakken. 
Amen. 

 
Jullie liefhebbende Moeder, Koningin van de Aarde 
Moeder van de Verlossing 


