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"Mijn dochter, verwarm mijn Zoon met je genegenheid. Want mijn Zoon is geboren in 
extreme armoede, in totale verlatenheid door de mensen en in de grootste soberheid." 

 
(...) Eindelijk, na een lange periode van lijden, kwam mijn lieve Moeder Koningin. Zij droeg 
het  hemels Kindje op haar hart. Het beefde en was gewikkeld in een linnen gewaad, 
bevend en gewikkeld in een stoffen doek.  
 
Zij legde Hem in mijn armen en zei mij:  
"Mijn dochter, verwarm Hem met je genegenheid, want mijn Zoon is geboren  
- in extreme armoede,  
- in totale verlatenheid van mannen en  
- in de grootste soberheid."  
 
Ah, hoe schattig was Hij in Zijn hemelse schoonheid!  
Ik nam Hem in mijn armen. 
Ik omhelsde Hem om Hem te verwarmen, want hij had het koud,  
- met enkel een eenvoudige stoffen doek om Hem heen.  
 
Nadat ik Hem zo veel mogelijk had opgewarmd, zei de lieve kleine Baby, 
met zijn nog paarse lippen, tegen mij:  
"Beloof je om altijd een slachtoffer te zijn uit liefde voor Mij,  
zoals Ik dit ben uit liefde voor jou?"  
Ik antwoordde: "Ja mijn kleine schat, dat beloof ik u."  
 
Hij ging verder:  
"Ik ben niet tevreden met enkel uw woord,  
Ik wil een eed en een handtekening met je bloed."  
Toen zei ik Hem: "Als de gehoorzaamheid het wil, zal ik dit doen. "  
 
Hij leek zeer blij en Hij vervolgde: 
"Vanaf het moment van mijn Geboorte, was mijn Hart altijd geofferd 
- om de Vader te verheerlijken,  
- voor de bekering van zondaars en 
- voor de mensen die Mij omringden en die mijn meest trouwe metgezellen waren  
in mijn Lijden.  
 
Dus wil Ik dat je hart voortdurend in deze gesteltenis,  
- als offer voor deze drie doeleinden." (...) 


