
In Mandurië, Italië, sprak Jezus in 1995 tot de zienster 
Debora:  
-“Ontvang Mij met een hart dat door de Biecht gezuiverd is van 
het vuil van de zonde.” 
-“Ontvang Mij geknield (of na een kniebuiging), uit de handen 
van Mijn dienaar, rechtstreeks op de tong en met al de eerbied 
die men Mij verschuldigd is.”  
-“Bied in een intiem gebed Mijn Offer aan voor de genezing van 
de zielen.” 

 
Samengevat: Men dient vrij te zijn van doodzonde om de H. 
Communie te ontvangen. Dus een gewetensonderzoek is 
noodzakelijk. Wie in staat van doodzonde de H. Communie 
ontvangt, pleegt heiligschennis en doet dus nog meer zonde (cf. 
Kor. 11,27-31). Regelmatige biecht is dus aanbevolen. Ontvang 
Jezus, na een kniebuiging, op de tong, uit de handen van een 
priester, met grote liefde en dankbaarheid. Jezus daalt neer vanuit 
de Hemel om uw armzalige ziel te voeden en uw dagelijkse zonden 
uit te wissen. Ga na de Communie op uw plaats zitten en aanbid 
Jezus die nu in uw binnenste gekomen is. Een aantal minuten stil 
gebed en dankzegging is daarbij gepast.  Voor priesters: lees 
uw Mis met grote eerbied en liefde voor de Heer uw God, die door 
uw gewijde handen neerdaalt uit de hemel en het brood en de 
wijn transformeert in Zijn Lichaam en Zijn Bloed.  

Eucharistische aanbidding 

Bij Eucharistische 
aanbidding, waar 
het H. Sacrament 
wordt uitgestald 
in een monstrans, 
is het gepast om 
te knielen aan het 
begin en het 
einde van de 

aanbidding. Ook als de priester de Zegen geeft met het H. 
Sacrament, dient men te knielen.  Want men kan nooit genoeg 

eerbied betonen aan onze Goddelijke Verlosser, die zich aan ons 
geeft in dit Allerheiligste Liefdessacrament.   

Vergeet niet te knielen voor 
Jezus in het Tabernakel 

Zowel bij het binnenkomen van 
de Kerk, als het buitengaan, 
moet men knielen voor het H. 
Sacrament in het Tabernakel. 
Maar de dag van vandaag 
verwaarlozen de meeste 
mensen dit. Kniel voor uw God!  

De H. Pater Pio vertelde eens 
van een ziel uit het Vagevuur 
die hem kwam bezoeken en 
tegen hem zei: 

“Ik ben een medebroeder van 
jullie die hier het noviciaat gedaan heeft. De gehoorzaamheid 
verplichtte me het hoofdaltaar zuiver en in orde te houden tijdens 
het proefjaar. Helaas, meerdere keren had ik te weinig eerbied 
tegenover Jezus in het heilig Sacrament door het Allerheiligste, 
dat in het tabernakel bewaard wordt, niet te groeten als ik voorbij 
het altaar kwam. Door deze ernstige nalatigheid ben ik nog 
altijd in het Vagevuur. Nu stuurt de Heer mij in zijn oneindige 
goedheid naar jullie omdat jullie moeten vaststellen tot wanneer 
ik zal moeten lijden in deze vlammen van liefde. Ik vertrouw op 
jullie...”  

Eucharistische mirakelen 

De Heer bewijst door talloze Eucharistische mirakelen dat Hij, 

werkelijk aanwezig is in dit Sacrament en dat de Hostie, na de 

consecratie werkelijk Zijn Vlees is, zoals Hij ook zei in het 

Johannesevangelie. Opvallend is dat telkens na wetenschappelijk 

onderzoek van een mirakel, de bevinding hetzelfde is: het Vlees 

is een stuk hartspier van een man van in de 30 in doodstrijd. 

1. Lanciano, Italië, 750. Verreweg het 

meest bekende mirakel. Een monnik 

twijfelde aan de Tegenwoordigheid en 

terstond ver-anderde de Hostie in Vlees en 

de beker wijn in Bloed. Dit is op heden nog 

steeds te bewonderen.  

2. Santarem, Portugal, 1225. Een vrouw 

nam de Hostie mee naar huis voor heilig-

schennende doeleinden. Het veranderde in 

bloedend Vlees, waarna ze zich bekeerde.  

3. Hasselt, België, 1317. Een priester 

kwam een zieke de Communie brengen. 

Een man in staat van doodzonde nam een 

Hostie uit de ciborie en het begon te 

bloeden in zijn handen. 

4. Naju, Zuid-Korea, 1995. De zienster 

Julia Kim ontving de Communie en 

onmiddellijk veranderde de Hostie in een 

dik stuk bloedend Vlees. De Hostie kreeg 

de vorm van een babyhartje.  

5. Buenos Aires, Argentinië, 1996. Een in 

de kerk weggeworpen Hostie werd 

opgeraapt en in water gelegd waar het in 

Vlees veranderde.  

 

 

 

 

6. Trivandrum, India, 2001. Tijdens de 

Eucharistische aanbidding verscheen het 

bloedig gelaat van Jezus op de Hostie.  

7. Tixtla, Mexico, 2006. Een non stond 

naast de pastoor de Communie uit te delen 

toen plots de Hostie die ze vast had begon 

te bloeden.  

8. Kerala, India, 2013. Het was het feest 

van Christus Koning. Tijdens de 

consecratie verscheen een vlek op de 

Hostie, die steeds groter werd en het 

gelaat van Jezus aannam.  

9. Legnica, Polen, 2013. Een Hostie viel op 

de grond en werd in een vat met water 

gedaan (vasculum). Na enige tijd 

verschenen er een rode vlek op. Na 

onderzoek bleek het hartspierweefsel te 

zijn, van iemand in doodsstrijd.  
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