
Boodschap van de H. Maagd Maria voor de maand juni 

 
De H. Maagd Maria – die nu verwijst naar een nieuwe titel, enige tijd geleden gegeven aan Maria van 
de Goddelijke Barmhartigheid als ‘Moeder van de Verlossing’ – heeft erop aangedrongen dat de 
maand juni gewijd wordt aan een Kruistocht van Gebed voor de bekering van de wereld. Dit staat in 
de laatste boodschap van 31 mei 2012 en hier is een passage daaruit : 
 
Ik verzoek jullie dringend, kinderen, om de maand juni te wijden aan de bekering van de mensheid en 
ervoor te zorgen dat zij streven naar redding. 
 
Noem deze maand de ‘maand van de kruistocht om bekering’ en bid eendrachtig door middel van 
gebedsgroepen doorheen de wereld. 
 
Hier is het kruistochtgebed voor de Kruistocht om Bekering. 
 
Kruistochtgebed (58) ‘Gebed voor de Kruistocht om Bekering’ 
 

O lieve Jezus,  
ik roep U op om al Gods kinderen te omhelzen  
en hen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed. 
Laat iedere druppel van Uw Bloed elke ziel bedekken  
om hen af te schermen van de Boze. 
 
Open het hart van allen,  
in het bijzonder de verharde zielen  
en diegenen die U kennen maar die besmeurd zijn met de zonde van hoogmoed,  
om neer te vallen en te smeken dat het licht van Uw liefde hun ziel overspoelt. 
 
Open hun ogen om de waarheid te zien  
zodat de dageraad van Uw Goddelijke Barmhartigheid op hen zal neerstromen  
waardoor zij bedekt worden met de stralen van Uw barmhartigheid. 
Bekeer alle zielen door de genaden die ik U nu vraag (persoonlijke intentie). 
 
Ik smeek U om barmhartigheid en biedt U dit geschenk van vasten aan,  
gedurende één dag elke week van deze junimaand,  
als boetedoening voor alle zonden. 
Amen. 

 
Kinderen, jullie moeten elke week gedurende één dag vasten in de junimaand. 
 
Jullie moeten Mijn Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid dagelijks bidden. 
 
Door dat te doen, kinderen, zullen jullie de ziel van miljoenen redden door de barmhartigheid van 
Mijn Zoon, Jezus Christus. 
 
Jullie geliefde Moeder 
Moeder van de Verlossing 


