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Deelname van de allerheiligste Maagd aan de instelling van de Eucharistie. 
Jezus plaatste de schatkamer van zijn Sacramenteel Leven in haar Hart. 

De plaats van de allerheiligste Maagd Maria in dit Sacrament. 

 
 
Ik overwoog het Uur waarin Jezus de allerheiligste Eucharistie instelde. 
Jezus bewoog zich in mij en zei: 
 
 "Mijn dochter, als Ik een actie plan,  
kijk Ik eerst om te zien of er tenminste één schepsel is  
- in wie Ik mijn Daad kan in bewaring geven.  
zodat zij het Goede dat Ik doe in ontvangst kan nemen, en het veilig en goed verdedigen.  
 
Toen Ik het allerheiligste Sacrament instelde, zocht Ik dit schepsel. 
Mjjn Koningin Mama bood zichzelf aan  
- om mijn Daad te ontvangen en borg te staan voor dit grote Geschenk. 
 
Zij zei tot Mij: 'Mijn Zoon,  
net zoals ik u mijn schoot en geheel mijn wezen heb aangeboden bij uw Conceptie,  
- om u veilig en beschut te houden,  
bied ik u nu mijn moederlijk Hart aan, om dit grote Geschenk te ontvangen.  
 
Ik omring uw Sacramenteel Leven met  
- mijn affecties, mijn hartslagen, mijn liefde, mijn gedachten, alles van mijzelf,  
om u te beschermen, u te huldigen, te beminnen.  
 
Ik neem zelf de verplichting op mij om u te vergoeden voor dit Geschenk dat u geeft. 
Vertrouw op uw Mama. Ik zal uw sacramenteel Leven verdedigen.  
 
U hebt mij Zelf tot Koningin van de gehele Schepping gemaakt. 
Ik heb dus het recht om: 
- al het Licht van de zon, de sterren,  
- de hemelen, de zee, alle bewoners van de lucht, 
rond U te plaatsen als eerbetoon en aanbidding. 
 
Ik plaats alles rond u, om u Liefde en Eer te geven'. 
 
Nu was Ik verzekerd van een plaats  
- om deze grote Schat van mijn sacramenteel Leven in bewaring te geven.  
Ik kon vertrouwen op mijn Mama, die Mij al de bewijzen van haar trouw had geleverd.  
En dan heb Ik het allerheiligste Sacrament ingesteld.  
 
Zij was het enige schepsel dat waardig was om  
- mijn Geschenk te bewaren, te verdedigen en te beschermen.   
 
Wanneer de schepselen Mij ontvangen,  
kom Ik in hen, samen met al de handelingen van mijn Mama,  
- die van Mij niet te scheiden is. 
 
En alleen daardoor kan Ik mijn Sacramenteel Leven verder zetten. 
 


