
 ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY  SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I 
 DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY  (Mt 11,25-30) 

 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem 
 łaskawy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 

 (Mt 11,29-30) 

 Dziś rano błogosławiony Jezus przychodząc do mnie powiedział: 
 "Córko  moja,  krzyże  i  umartwienia  są  jak  wiele  chrzcielnic,  a  każdy  rodzaj  krzyża, 
 który  jest  zanurzony  w  myśli  o  Mojej  Męce,  traci  połowę  swej  goryczy  i  o 
 połowę  zmniejsza  się  jego  ciężar".  Potem  zniknął  jak  błyskawica,  a  ja  zostałam 
 wykonując  w  sobie  pewne  akty  adoracji  i  zadośćuczynienia;  On  przyszedł  na  nowo  i 
 dodał: 
 "Jaką  pociechą  jest  dla  Mnie  widzieć  cię  czyniącą  na  nowo  to,  co  Moje 
 Człowieczeństwo czyniło przed wieloma wiekami! 
 Wszystko  bowiem,  co  postanowiłem  uczynić  dla  każdej  duszy,  już  wcześniej 
 uczyniłem w Moim Człowieczeństwie. 
 A  gdy  dusza  jest  zgodna  ze  Mną,  wtedy  ponownie  czyni  w  sobie  to,  co  Ja  dla  niej 
 uczyniłem. 
 Jeśli  jednak  nie,  pozostaje  to  dokonane  tylko  we  Mnie  samym,  co  sprawia  Mi 
 niewymowną  gorycz  ". 

 (Księga Nieba,  tom 6; 5 czerwca 1905 r.) 
 -------- 

 ...  "Mój  Jezu  i  moje  życie,  wydaje  mi  się,  że  trzeba  całkowicie  poświęcić  duszę  i 
 ciało,  aby  pełnić  Twoją  Wolę  i  żyć  w  Niej.  Na  pierwszy  rzut  oka  wydaje  się  to  mało, 
 ale w praktyce jest to trudne. 
 Że  nie  wolno  posiadać  ani  jednego  tchnienia  własnej  woli,  nawet  w  rzeczach 
 świętych,  nawet  w  samym  dobru,  to  stanowcze  i  z  zadowoleniem  znoszenie 
 wszystkich  cierpień  wewnętrznych  i  zewnętrznych,  wydaje  się  to  przecież  zbyt 
 trudne  i  zbyt  bolesne  dla  natury  ludzkiej,  czy  zatem  dusze  nigdy  nie  dojdą  do  tego, 
 by żyć w Twojej Woli - w całkowitym poświęceniu się we wszystkim 
 A  Jezus  dodał:  "Córko  moja,  wszystko  zależy  od  zrozumienia  wielkiej  korzyści,  jaką 
 odniesie  dusza  z  pełnienia  Mojej  Woli,  gdy  będzie  w  Nim  pracować  i  żyć,  oraz  od 
 zrozumienia,  kim  jest  ta  Wola,  która  pragnie  tego  poświęcenia,  i  że  ta  Najwyższa 
 Wola  nie  jest  skłonna  mieszać  się,  i  żyć  razem  z  Wolą  niską,  małą,  i  skończoną; 
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 chce  bowiem,  aby  czyny  duszy,  która  pragnie  żyć  w  Mojej  Woli,  były  wieczne, 
 nieskończone i boskie. 
 Jak  mogłaby  to  uczynić,  gdyby  chciała  użyć  tchnienia  jej  ludzkiej  woli,  nawet  w 
 świętej  sprawie,  jak  sama  mówisz?  Jest  to  przecież  wola(ludzka)  skończona,  a  więc 
 to życie w Mojej Woli nie byłoby już rzeczywistością, lecz jedynie frazesem. 
 Zadaniem  Mojej  Woli  jest  natomiast  całkowita  dominacja  i  to  jest  sprawiedliwe,  aby 
 mały  atom  ludzkiej  woli  został  pokonany  i  stracił  swoją  przestrzeń  działania  w  Mojej 
 Woli. 
 Co  byś  powiedziała,  gdyby  małe  światełko,  zapałka  lub  iskierka  ognia  chciała  wejść 
 w  słońce,  aby  przebyć  własną  drogę  i  utworzyć  swoje  pole  światła  i  działania  w 
 samym  środku  słońca?  Gdyby  słońce  było  obdarzone  rozumem,  oburzyłoby  się,  a 
 jego  światło  i  żar  zniszczyłyby  to  małe  światełko,  zapałkę  czy  iskierkę.  A  ty  byłabyś 
 pierwszą  osobą,  która  wyśmiewałaby  się  z  tego  [małego  światła],  potępiając  jego 
 zuchwałość  w  dążeniu  do  wzniesienia  własnego  pola  działania  pośród  światła 
 słońca.... 
 Takie jest tchnienie ludzkiej woli w Mojej Woli - nawet w dobrym. 
 Dlatego  dbaj  o  to,  aby  twoja  własna  wola  nie  miała  w  niczym  życia;  Okryłem  cię 
 całkowicie  i  ukryłem  we  Mnie,  abyś  nie  miała  oczu  na  nic  innego,  jak  tylko  na  Moją 
 Wolę,  aby  dać  Jej  swobodne  pole  działania  w  twojej  duszy.  Trudność  będzie  raczej 
 polegała  na  właściwym  zrozumieniu  tego  życia  w  Mojej  Woli,  a  nie  na  poświęceniu 
 się. 
 Gdy  bowiem  dusze  zrozumieją,  jak  wielkie  skarby  przynosi  im  życie  w  Mojej  Boskiej 
 Woli,  że  z  ubogich  stają  się  bogate,  z  niewolników  niskich  namiętności  stają  się 
 wolnymi  i  panami,  ze  sług  stają  się  dowódcami,  z  nieszczęśliwych  stają  się 
 szczęśliwymi,  nawet  pośród  cierpień  tego  marnego  życia,  wtedy  pokochają 
 wszystkie  dobra,  które  są  w  Mojej  Woli,  i  będzie  dla  nich  upragnionym  i 
 wyczekiwanym zaszczytem poświęcić wszystko, całkowicie dla tych dóbr. 

 Dlatego  tak  bardzo  zachęcam  ciebie  do  dzielenia  się  tym,  co  mówię  ci  o  Mojej 
 Woli,  bo  wszystko  będzie  zależało  od  zrozumienia,  rozpoznania  i  pokochania 
 Go."  … 

 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 17; 25 czerwca 1925) 

 FEST DER HL. KATHERINA VON SIENA, SCHUTZPATRONIN EUROPAS (Mt 11,25-30) 

 „Nehmt  mein  Joch  auf  euch  und  lernt  von  mir;  denn  ich  bin  gütig  und  von  Herzen  demütig;  so  werdet 
 ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht“ (Mt 11,29+30) 
 Diesen Morgen sagte der gebenedeite Jesus bei seinem Kommen zu mir: 
 „Meine  Tochter,  Kreuze  und  Abtötungen  sind  wie  ebenso  viele  Taufbecken,  und  jede  Art  von  Kreuz, 
 das  in  den  Gedanken  meiner  Passion  eingetaucht  wird,  verliert  die  Hälfte  seiner  Bitterkeit  und 
 verringert  seine  Last  um  die  Hälfte.“  Dann  verschwand  Er  wie  ein  Blitz,  und  ich  blieb  zurück  und 
 verrichtete  gewisse  Akte  der  Anbetung  und  Wiedergutmachung  in  meinem  Inneren;  Er  kam  von 
 neuem und fügte hinzu: 
 „Welch  ein  Trost  ist  es  für  Mich  zu  sehen,  dass  du  das  von  neuem  tust,  was  meine  Menschheit  vor 
 vielen  Jahrhunderten  getan  hat!  Denn  alles,  was  Ich  für  jede  Seele  zu  tun  festgesetzt  habe,  wurde 

 2 



 vorher  in  meiner  Menschheit  getan.  Und  wenn  die  Seele  Mir  entspricht,  dann  tut  sie  das  wieder,  was 
 Ich für sie getan habe, in sich selbst. 
 Wenn  aber  nicht,  bleibt  es  nur  in  Mir  selbst  getan,  was  Mir  unaussprechliche  Bitterkeit  bereitet.“  (aus 
 „Das  Buch  des  Himmels“;  Vorläufiger  deutscher  Text,  aus  dem  Italienischen  übersetzt  von 
 Studiengruppe  Hl.  Hannibal  di  Francia  –  DI  Irmengard  Haslinger  –  Für  den  privaten  Gebrauch  –  Band 
 6; 5. Juni 1905) 
 ———————– 
 …  „Mein  Jesus  und  mein  Leben,  mir  scheint,  dass  man  Seele  und  Leib  vollständig  opfern  muss,  um 
 deinen  Willen  zu  tun  und  in  Ihm  zu  leben.  Auf  den  ersten  Blick  scheint  das  wenig  zu  sein,  doch  in  der 
 Praxis doch schwierig. 
 Dass  man  nicht  einmal  einen  einzigen  Atemzug  des  eigenen  Willens  besitzen  darf,  sogar  in  den 
 heiligen  Dingen,  ja  im  Guten  selbst,  dieses  feste  und  zufriedene  Ertragen  jeglichen  inneren  und 
 äußeren  Leides,  scheint  der  menschlichen  Natur  doch  zu  schwierig  und  zu  schmerzvoll,  werden  also 
 die  Seelen  nie  so  weit  gelangen,  dass  sie  in  deinem  Willen  –  und  in  allem  vollständig  geopfert  leben 
 können?“ 
 Und  Jesus  fügte  hinzu:  „Meine  Tochter,  alles  kommt  darauf  an,  den  großen  Nutzen  zu  begreifen, 
 welcher  der  Seele  mit  dem  Tun  meines  Willens  zuteil  wird,  wenn  sie  in  Ihm  wirkt  und  lebt,  und  zu 
 verstehen,  wer  jener  Wille  ist,  der  dieses  Opfer  wünscht,  und  dass  sich  dieser  höchste  Wille  nicht 
 herablässt,  mit  einem  niedrigen,  kleinen  und  endlichen  Willen  zu  vermischen  und  zusammen  zu 
 leben;  Er  möchte  nämlich  die  Akte  der  Seele,  die  in  meinem  Willen  zu  leben  wünscht,  ewig,  unendlich 
 und göttlich machen. 
 Wie  könnte  Er  das  vollbringen,  wenn  sie  den  Hauch  ihres  menschlichen  Willens  einsetzen  will,  und 
 sei  es  auch  in  einer  heiligen  Sache,  wie  du  sagst?  Er  ist  doch  immerhin  ein  endlicher  Wille,  und  somit 
 wäre dieses Leben in meinem Willen keine Realität mehr, sondern eine bloße Redens-art. 
 Die  Aufgabe  meines  Willens  ist  hingegen  eine  totale  Herrschaft,  und  es  ist  gerecht,  dass  das  kleine 
 Atom  des  menschlichen  Willens  besiegt  wird  und  seinen  Handlungs[spiel]raum  in  meinem  Willen 
 verliert. 
 Was  würdest  du  sagen,  wenn  sich  ein  kleines  Licht,  ein  Streichholz  oder  ein  Feuerfunke  in  die  Sonne 
 begeben  wollte,  um  seinen  eigenen  Weg  zu  gehen  und  mitten  in  der  Sonne  sein  Licht-  und 
 Handlungsfeld  zu  gestalten?  Wäre  die  Sonne  mit  Vernunft  ausgestattet,  so  würde  sie  sich  empören, 
 und ihr Licht und ihre Glut würden dieses kleine Licht, das Streichholz oder den Funken vernichten. 
 Und  du  würdest  dieses  [kleine  Licht]  als  Erste  verspotten,  indem  du  seine  Verwegenheit  verurteilst, 
 sein eigenes Handlungsfeld mitten im Licht der Sonne aufrichten zu wollen… 
 So  ist  der  Hauch  des  menschlichen  Willens  in  meinem  Willen  –  sogar  im  Guten.  Gib  daher  gut  acht, 
 dass  dein  eigener  Wille  in  nichts  Leben  habe;  Ich  habe  dich  ganz  bedeckt  und  in  Mir  verborgen,  damit 
 du  für  nichts  anderes  mehr  Augen  habest  als  allein  für  meinen  Willen,  um  Ihm  ein  freies 
 Handlungsfeld  in  deiner  Seele  zu  geben.  Die  Schwierigkeit  wird  eher  darin  liegen,  dieses  Leben  in 
 meinem Willen recht zu verstehen, nicht im SichOpfern. 
 Wenn  die  Seelen  nämlich  die  großen  Schätze  begriffen  haben,  die  ihnen  aus  dem  Leben  in  meinem 
 Göttlichen  Willen  zukommen,  dass  sie  aus  Armen  Reiche  werden,  aus  Sklaven  niedriger 
 Leidenschaften  zu  Freien  und  Herren,  aus  Dienern  zu  Befehlenden,  aus  Unglücklichen  zu 
 Glücklichen,  sogar  inmitten  der  Leiden  dieses  armen  Lebens,  dann  werden  sie  sich  in  alle  Güter 
 verlieben,  die  in  meinem  Willen  sind  [und  sie  sehnlichst  erflehen],  und  es  wird  für  sie  eine  ersehnte 
 und erwünschte Ehre sein, alles vollständig zu opfern um dieser Güter willen. 
 Deshalb  dränge  Ich  dich  so  sehr,  das  mitzuteilen,  was  Ich  dir  über  meinen  Willen  sage,  denn  alles 
 wird  darauf  ankommen,  Ihn  zu  begreifen,  zu  erkennen  und  zu  lieben.“  …  (aus  „Das  Buch  des 
 Himmels“;  Vorläufiger  deutscher  Text,  aus  dem  Italienischen  übersetzt  –  DI  Irmengard  Haslinger  –  Für 
 den privaten Gebrauch – Band 17; 25. Juni 1925) 
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