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“Het is het mooiste Feest, het grootste, voor Ons en voor de Hemel en de aarde.  
De Onbevlekte Ontvangenis is de nieuw-geboorte van allen en alles.” 

 
 

“Mijn gezegende dochter,  
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is het mooiste, het grootste Feest  
-voor Ons en voor de Hemel en de aarde. 
 
Bij het scheppen van dit hemels schepsel uit het niets, bewerkten Wij zulke wonderen en 
wonderwerken dat de hemel en de aarde een ingrijpende verandering ondergingen. 
Wij riepen alle en niets of niemand werd achterwege gelaten, zodat alle samen met haar 
opnieuw geboren werden. Op die manier was het de wedergeboorte van alle en alles. 
 
Ons Goddelijk Wezen vloeide over. 
In de Akte van de Ontvangenis stelden Wij zeeën tot haar beschikking: 
-van Liefde, Heiligheid en Licht.  
 
Hiermee kon zij  
- allen beminnen, 
- allen heilig maken, 
- allen licht geven.  
 
Dit hemels kleintje voelde in haar hart een ontelbare menigte opnieuw geboren worden 
 
 
En wat deed onze Vaderlijke goedheid?  
 
Eerst gaven wij haar als geschenk aan Onszelf, zodat 
-Wij ons aan haar konden verheugen 
-en zij zich aan Ons kon verheugen.  
Daarna gaven wij haar als geschenk aan elk schepsel. 
 
O! Hoezeer beminde zij Ons en beminde zij alle!  
zij beminde met zulke intensiteit en volheid dat er geen plaats was 
-waar haar liefde niet aanwezig was.  
.  
Gans de schepping, de zon, de wind, de zee 
-is vervuld van de liefde van dit heilig schepsel 
Zij voelden zich immers samen met haar geboren tot een nieuwe heiligheid  
Zij verkregen de grote glorie hun Koningin te bezitten.  
 
Wanneer zij Ons smeekt voor het welzijn van haar volk,  
zegt zij tot Ons, met een liefde niemand kan weerstaan: 
 
Eerbiedwaardige Majesteit, 
herinner u aan datgene wat U mij gegeven hebt. 
Ik behoor U toe en ook  hen. 
Daarom moet U mij dit terecht geven  


