Kruistocht van gebed (22) ‘Katholieke priesters handhaaf de
Leer van de Kerk’
Vrijdag 28 januari 2012 23.50u
Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te
worden door de katholieke geestelijken.
O mijn geliefde Jezus,
houd mij sterk
en houd de vlam van mijn liefde voor U brandend,
op elk moment van mijn dag.
Laat deze vlam van liefde voor U nooit flakkeren of uitdoven.
Sta nooit toe dat Ik verzwak bij bekoring.
Geef mij de nodige genaden
om mij te houden aan mijn roeping,
mijn toewijding en mijn getrouwheid
en om de Leer van de rechtgelovige Katholieke Kerk te handhaven.
Ik bied U te allen tijde mijn trouw aan.
Ik beloof mijn inzet
om te strijden in Uw strijdmacht
opdat de Katholieke Kerk weer in glorie kan opstaan
om U, lieve Jezus, te verwelkomen
wanneer U wederkomt. Amen.

Kruistochtgebed (40) ‘Gebed voor de geestelijken om de
zielen voor te bereiden op de Tweede Komst’
Zaterdag 24 maart 2012 11.45u
O mijn Jezus,
ik ben maar een nederige dienaar
en heb U nodig om mij te leiden
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zodat ik de zielen kan voorbereiden op Uw glorieuze Tweede Komst.
Help mij om de zielen te bekeren
en hen voor te bereiden overeenkomstig Uw Heilige Wil
zodat zij geschikt worden om de Nieuwe Hemel en Aarde,
die U door Uw kruisdood aan geheel de mensheid beloofde,
te betreden.
Geef mij de genaden die ik nodig heb
zodat ik Uw Woord kan meedelen aan dorstige zielen
en zodat ik nooit verzaak aan mijn dienst voor U, lieve Jezus,
aan wie ik mijn trouw beloofde door mijn heilige geloften. Amen.

Kruistochtgebed (49) ‘Belofte van trouw voor de christelijke
geestelijkheid’
Dinsdag 24 april 2012 19.45u
O Jezus, ik ben Uw nederige dienaar.
Ik beloof U mijn liefde en trouw.
Ik smeek U mij een teken te geven van Uw roepen.
Help mij om mijn ogen te openen en Uw belofte te zien.
Zegen mij met de genade van de Heilige Geest
opdat ik niet misleid zal worden
door diegenen die beweren in Uw naam te komen
maar die niet de waarheid spreken.
Toon mij de waarheid.
Laat mij Uw liefde voelen
zodat ik Uw Allerheiligste Wil kan volbrengen.
Ik vraag U met een nederig hart om mij de manier te tonen
waarop ik U kan helpen om de zielen van de mensheid te redden.
Amen.
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Kruistochtgebed (56) ‘Voor priesters die bescherming van
de Heilige Eucharistie nastreven’
Zaterdag 26 mei 2012 16.00u
O lieve Vader, in naam van Uw dierbare Zoon,
die zichzelf voor de gehele mensheid opofferde aan het kruis,
help mij om trouw te blijven aan de waarheid.
Bedek mij met het Kostbaar Bloed van Uw Zoon
en schenk mij de genaden om U
in geloof, vertrouwen en met eerbied te blijven dienen
tijdens de rest van mijn geestelijk ambt.
Laat mij nooit afdwalen van de ware betekenis van het Heilig Misoffer
of de uitreiking van de Heilige Eucharistie aan Uw kinderen.
Geef mij de kracht om U te vertegenwoordigen
en Uw kudde te voeden op de manier dat ze gevoed moet worden
met het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw Zoon,
Jezus Christus, de Redder van de mensheid. Amen.

Kruistochtgebed (57) ‘ Gebed voor de geestelijkheid – Jezus,
laat mij Uw roep horen’
Maandag 28 mei 2012 20.45u
O mijn lieve Jezus,
open mijn oren voor de klank van Uw stem.
Open mijn hart voor Uw liefdevolle roep.
Vervul mijn ziel met de Heilige Geest
zodat ik U kan herkennen in deze tijd.
Ik bied U mijn nederige trouw
aan alles wat U van mij vraagt.
Help mij om de waarheid te onderscheiden,
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op te staan, te antwoorden
en Uw stem te volgen
zodat ik U kan helpen om de zielen van de hele mensheid te redden.
Uw Wil is mijn bevel.
Geef mij de moed om mij door U te laten leiden
zodat ik de wapenrusting kan opnemen
die nodig is om Uw Kerk naar Uw Koninkrijk te voeren. Amen.

Kruistochtgebed (66) Voor de geestelijkheid: ‘ Help mij
trouw te blijven aan Uw allerheiligste Woord’
Maandag 16 juli 2012 15.15u
O lieve Jezus,
help mij te allen tijde trouw te blijven aan Uw allerheiligste Woord.
Geef mij de kracht om de waarheid van Uw Kerk,
ondanks tegenspoed, hoog te houden.
Vervul mij met de genade om de Heilige Sacramenten toe te dienen
zoals U het ons geleerd hebt.
Help mij om Uw Kerk te voeden met het Brood des Levens
en om U trouw te blijven,
zelfs wanneer mij verboden wordt dat te doen.
Bevrijd mij van de keten van bedrog,
waarmee ik geconfronteerd kan worden,
om het waarachtig Woord van God te verkondigen.
Bedek al Uw gewijde dienaren in deze tijd met Uw Kostbaar Bloed
opdat we moedig, oprecht en standvastig zullen blijven
in onze trouw aan U, onze geliefde Redder, Jezus Christus. Amen.
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Kruistochtgebed (110) voor priesters: ‘Om trouw te blijven
aan Uw heilig Woord’
Zondag 23 juni 2013 18.37u
O mijn liefste Jezus,
ik smeek U om mij sterk en moedig te houden
zodat ik de waarheid in Uw allerheiligste naam kan verdedigen.
Geef mij de genade die ik nodig heb – die ik afsmeek –
om te allen tijde van Uw heilig Woord getuigenis af te leggen.
Stel mij in staat om te weerstaan aan de druk
om onwaarheden te promoten,
wanneer ik in mijn hart weet dat deze U beledigen.
Help mij trouw te blijven aan Uw heilig Woord,
tot op de dag dat ik sterf. Amen.

Kruistochtgebed (114) voor priesters: ‘Om het geschenk van
de waarheid te ontvangen’
Maandag 15 juli 2013 17.52u
Mijn Heer, open mijn ogen.
Laat mij de vijand zien en sluit mijn hart voor bedrog.
Ik geef alles aan U over, lieve Jezus.
Ik vertrouw op Uw barmhartigheid. Amen.

Kruistochtgebed (125) ‘Om het allerheiligste Woord van
God te verdedigen’
Dinsdag 29 oktober 2013 19.30u
O Moeder van de Verlossing, help mij,
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een nederige dienaar van God,
om in tijden van kwelling Zijn allerheiligste Woord te verdedigen.
Wijd mij, lieve Moeder, toe aan Uw Zoon
zodat Hij mij met Zijn Kostbaar Bloed kan bedekken.
Verleen mij, door de tussenkomst van Uw Zoon,
de genade, de kracht en de wil
om trouw te blijven aan de Leer van Christus
in de tijd van de Verdrukking,
die Zijn allerheiligste Kerk op aarde zal verteren. Amen.

Kruistochtgebed (135) ‘Om de waarheid te verdedigen’
Donderdag 6 februari 2014 16.15u
Ik verlang dat alle priesters, die deze treurige beproevingen het hoofd zullen
moeten bieden, dit kruistochtgebed (135) bidden.
O geliefde Moeder van de Verlossing,
help mij in mijn moment van nood.
Bid dat ik door de kracht van de Heilige Geest
gezegend word met de gaven,
die over mijn onwaardige ziel uitgestort worden
om te allen tijde de waarheid te verdedigen.
Steun mij in elk voorval
waar er mij gevraagd wordt om de waarheid, het Woord van God,
de heilige Sacramenten en de Allerheiligste Eucharistie te verloochenen.
Help mij gebruik te maken van de genaden
die ik ontvang om voet bij stuk te houden
tegen de verdorvenheid van Satan en al die arme zielen
die hij gebruikt om Uw Zoon, Jezus Christus, te onteren.
Help mij in mijn uur van nood.
Schenk mij, ter wille van de zielen, de moed
om elk kind van God te voorzien van de Sacramenten
wanneer mij door de vijanden van God
wellicht verboden wordt om dat te doen. Amen.
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Kruistochtgebed (170) ‘Om het heilig Woord van God te
handhaven’
Woensdag 8 oktober 2014 21.10u
Ik geef jullie nu het laatste kruistochtgebed. Het is voor priesters bestemd. Ik
vraag dat Mijn gewijde dienaren het dagelijks bidden.
O lieve Heer, mijn geliefde Jezus Christus.
Hou me vast.
Bescherm mij.
Houd mij in het Licht van Uw Aanschijn
als mijn vervolging heviger wordt,
terwijl mijn enige ‘zonde’ erin bestaat
de waarheid, het Woord van God te handhaven.
Help mij de moed te vinden
om U te allen tijde trouw te dienen.
Schenk mij Uw moed en Uw kracht
terwijl ik, om Uw Leer te verdedigen, het fel verzet bestrijd.
Verlaat mij nooit, Jezus, in mijn tijd van nood,
en voorzie mij van alles wat ik nodig heb om U te blijven dienen
door de toediening van de Heilige Sacramenten
en de uitreiking van Uw Kostbaar Lichaam en Bloed
door het Heilig Misoffer.
Zegen mij, Jezus.
Vergezel me.
Verblijf in mij.
Blijf bij me. Amen.

~7~

