Aan Urbanus VI
Zij vermaant hem naar goede raad te luisteren, ook als deze hem mocht kwetsen.
Heiligste en zoetste Vader, in Christus de zoete Jezus. Ik, Catharina, dienstmaagd en slavin van de
dienaren van Christus, schrijf aan u in Zijn kostbaar Bloed, met de wens u een waar herder en
bestuurder van uw schapen te zien, die u hebt te voeden met het Bloed van Christus, de
Gekruisigde. Uwe Heiligheid moet met grote ijver toezien aan wie dit Bloed wordt toegediend en
via welke middelen het wordt gegeven, dat is, zeg ik, Heiligste Vader, wanneer u herders hebt te
benoemen in de tuin van de heilige Kerk, zorg dan dat het personen zijn, die God zoeken en niet
allerlei voordelen, en het middel daartoe is de weg van de waarheid en niet die van de leugen.
O, Heiligste Vader, heb geduld wanneer u deze dingen worden gezegd, omdat zij slechts gezegd
worden voor de eer van God en voor uw heil. Zo handelt de zoon, die tederheid en liefde heeft voor
zijn vader en die niet kan verdragen, dat er iets zou gebeuren, dat ‘op schade en schande voor zijn
vader zou kunnen uitlopen’, maar hij waakt steeds ijverig, omdat hij wel weet, dat de vader een
groot huisgezin heeft te besturen en niet meer kan zien dan één mens kan zien. Wanneer dus de
rechtmatige zonen niet ijverig zouden zijn om over de eer en het heil van de Vader te waken, zou
deze vaak worden bedrogen. En zo is het, heiligste Vader. U bent de Vader en de Heer van het hele
lichaam van de christelijke godsdienst, wij allen leven onder de vleugels van Uwe Heiligheid.
Gezag hebt u tot alles, maar zien kunt u niet meer dan één man alleen. Daarom is het nodig, dat uw
kinderen in oprechtheid van hart en zonder enige slaafse vrees, zien en bewerken datgene wat strekt
tot eer van God en tot heil en eer van uzelf en van de schapen, die onder uw roede staan.
Ik weet, dat Uwe Heiligheid er zeer naar verlangt helpers te hebben, die u steunen, maar dan moet u
ook met geduld naar ze luisteren. Ik ben er zeker van, dat twee dingen u leed doen en u ontstemmen
en daarover verwonder ik mij niet. Het eerste is, dat wanneer u hoort van de misdaden, die bedreven
worden, het u verdriet doet dat God wordt beledigd, omdat de belediging en de schuld u mishagen,
u voelt daarover een steek in het hart. Hierin moet men geen geduld hebben of nalaten bedroefd te
zijn over de beledigingen, die aan God zijn aangedaan. Nee, want zo zou het lijken, dat wij die
misdaden goedkeurden. Het andere, dat u mogelijk leed doet is dit: het kan zijn, dat een van uw
zonen tot u komt om te zeggen, wat hij heeft gehoord en wat een belediging is voor God en
schadelijk voor de zielen en weinig strekt tot eer aan Uwe Heiligheid. Hij maakt een fout uit
onwetendheid, wanneer hij zich geweld aandoet en uit nauwheid van geweten aan Uwe Heiligheid
niet oprecht de zuivere waarheid zegt zoals zij daar ligt, omdat niets geheim of verborgen voor u
moet zijn.
Wat dit leed betreft, bid ik u, heilige Vader, dat wanneer een onwetende zoon hierin misdoet, u zich
daarover niet moet verontrusten; verbeter in hem die onwetendheid. Dit zeg ik om hetgeen mij
meester Giovanni zei omtrent broeder Bartholomeus, die u leed veroorzaakt en ergert door zijn
gebrek en zijn scrupuleus geweten; hij en ik hebben er groot verdriet om gehad omdat het hem
scheen, dat hij Uwe Heiligheid beledigd had. lk bid u om de liefde van Christus, de Gekruisigde, dat
u ieder verdriet, dat hij u veroorzaakt heeft, aan mij wilt straffen, ik ben bereid tot iedere straf en
berisping, die aan Uwe Heiligheid zullen behagen. Ik geloof dat mijn zonden de oorzaak zijn, dat
hij zoveel fouten van onwetendheid heeft bedreven, en daarom moet ik er de straf van dragen. Hij
verlangt zeer voor u zijn schuld te komen bekennen wanneer het Uwe Heiligheid mocht behagen,

dat hij zou komen. Heb geduld om zijn gebreken te verdragen en ook die van mij. Baad u in het
Bloed van Christus, de Gekruisigde, versterk u in het vuur van Zijn zoete Liefde. Vergeef mij mijn
onwetendheid.
Ik vraag u nederig om uw zegen. Ik dank de goddelijke goedheid en Uwe Heiligheid voor de vele
genaden die mij op de dag van Sint Johannes zijn gegeven. (1) Volhard in de heilige en zoete
genieting van God. Jezus zoet, Jezus de Liefde.
(1) Waarschijnlijk was haar een volle aflaat toegestaan op de dag van dit feest, ondanks het
interdict, dat nog niet opgeheven was.

