
 Sobota w Oktawie Wielkanocy (Mk 16,9-15) 

 "Gdy Jezus zmartwychwstał wczesnym rankiem pierwszego dnia 
 tygodnia...".  (Mk 16, 9) 

 Błogosławiona  córko  mojego  matczynego  Serca,  wielka  była  moja  radość  i  wielki  był  mój 
 triumf  przy  Zmartwychwstaniu  mojego  Syna.  Czułam  się  w  Nim  nowo  narodzona  oraz 
 odrodzona.  Wszystkie  moje  boleści  zamieniły  się  w  radość  oraz  w  morza  łask,  światła, 
 miłości  i  przebaczenia  dla  stworzeń,  jak  również  rozszerzyły  moje  macierzyństwo  na 
 wszystkie  moje  dzieci,  dane  Mi  przez  Jezusa.  Ten  dar  Jezusa  potwierdzony  został  pieczęcią 
 moich  boleści.  Posłuchaj  Mnie,  droga  córko.  Musisz  wiedzieć,  że  po  śmierci  mojego  Syna 
 powróciłam  do  Wieczernika  razem  z  ukochanym  Janem  i  Magdaleną.  Jednak  moje  Serce 
 było  głęboko  zranione,  gdyż  tylko  Jan  był  przy  Mnie.  Powiedziałam  w  bólu:  „A  gdzie  są 
 pozostali  apostołowie?”.  Ale  gdy  usłyszeli,  że  Jezus  umarł,  dotknięci  specjalną  łaską, 
 poruszeni  i  z  płaczem,  wszyscy  uciekinierzy,  jeden  po  drugim,  skupili  się  wokół  Mnie, 
 tworząc  jakby  koronę.  Płacząc  i  wzdychając,  prosili  Mnie  o  przebaczenie,  że  tak  nikczemnie 
 opuścili  swojego  Mistrza  i  uciekli.  Zgromadziłam  ich  jak  matka  w  arce  schronienia  i 
 zbawienia  mojego  Serca  oraz  zagwarantowałam  im  wszystkim  przebaczenie  mojego  Syna. 
 Przekonywałam  ich,  żeby  się  nie  bali,  i  powiedziałam  im,  że  ich  los  jest  w  moich  rękach, 
 ponieważ  On  oddał  Mi  ich  wszystkich  jako  dzieci,  a  Ja  ich  jako  takich  przyjęłam. 
 Błogosławiona  córko,  wiesz,  że  byłam  obecna  przy  Zmartwychwstaniu  mojego  Syna.  Jednak 
 nie  wspomniałam  o  tym  nikomu,  gdyż  czekałam,  aż  sam  Jezus  się  objawi  oraz  ukaże,  że 
 zmartwychwstał  w  chwale  i  triumfie.  Pierwszą,  która  Go  zobaczyła  zmartwychwstałego,  była 
 szczęśliwa  Magdalena.  W  następnej  kolejności  ujrzały  Go  pobożne  niewiasty.  Wszystkie 
 przyszły  do  Mnie  i  powiedziały  Mi,  że  widziały  Jezusa  zmartwychwstałego.  Mówiły,  że  grób 
 jest  pusty.  Wysłuchiwałam  je  i  w  atmosferze  triumfu  utwierdzałam  w  wierze 
 Zmartwychwstania.  Pod  wieczór  prawie  wszyscy  apostołowie  już  Go  widzieli.  Wszyscy  czuli 
 się  szczęśliwi,  że  są  apostołami  Jezusa.  Droga  córko,  jaka  była  to  zmiana  sytuacji,  która  jest 
 obrazem  tych,  którzy  pozwolili  się  zdominować  przez  swoją  ludzką  wolę.  Wyrazem  tej 
 ludzkiej  woli  są  apostołowie,  którzy  uciekli  i  opuścili  swojego  Mistrza,  i  to  z  takim  lękiem  i 
 strachem,  że  się  pochowali.  A  Piotr  nawet  się  Go  zaparł.  Och,  gdyby  władała  nimi  Wola 
 Boża,  nigdy  nie  uciekliby  od  swojego  Mistrza,  ale  odważnie  i  zwycięsko  pozostaliby  u  Jego 
 boku  i  czuliby  się  zaszczyceni,  że  mogą  oddać  życie,  aby  Go  bronić.  Droga  córko,  mój 
 ukochany  zmartwychwstały  Syn  Jezus  pozostał  na  ziemi  przez  czterdzieści  dni.  Bardzo 
 często  ukazywał  się  apostołom  i  uczniom,  aby  ich  utwierdzić  w  wierze  i  zapewnić  o  swoim 
 Zmartwychwstaniu.  Gdy  nie  przebywał  z  apostołami,  był  razem  ze  swoją  Mamą  w 
 Wieczerniku  w  otoczeniu  dusz,  które  wyszły  z  otchłani.  Gdy  upłynął  okres  czterdziestu  dni, 
 ukochany  Jezus  pouczył  apostołów  i  pozostawił  im  swoją  Mamę  za  przewodnika  i 



 Nauczyciela.  Obiecał  nam  zstąpienie  Ducha  Świętego,  pobłogosławił  nas  wszystkich  i 
 odszedł,  wznosząc  się  ponad  sklepienie  niebieskie  razem  z  tym  tłumem  ludzi,  którzy  wyszli  z 
 otchłani.  Ci,  którzy  pozostali,  a  była  ich  wielka  liczba,  widzieli,  jak  wstępował.  Ale  gdy 
 wzniósł  się  wysoko,  zasłonił  Go  obłok  światła  i  stracili  Go  z  oczu.  Córko  moja,  Ja,  Twoja 
 Mama,  towarzyszyłam  Mu  do  Nieba  i  uczestniczyłam  we  wspaniałym  święcie 
 Wniebowstąpienia,  tym  bardziej  że  Ojczyzna  Niebieska  nie  była  Mi  obca,  a  ponadto  beze 
 Mnie  nie  byłoby  kompletne  święto  Wniebowstąpienia  mojego  Syna  do  Nieba.  A  teraz  jedno 
 słówko  do  ciebie,  najdroższa  córko.  Wszystko,  co  słyszałaś  i  podziwiałaś,  nie  było  niczym 
 innym  jak  mocą  Woli  Bożej  działającej  we  Mnie  i  w  moim  Synu.  Dlatego  tak  bardzo  pragnę 
 zamknąć  w  tobie  życie  Woli  Bożej.  Jest  to  czynne  życie,  ponieważ  wszyscy  posiadają  Wolę 
 Bożą,  ale  większość  Ją  tłumi  i  zamiast  Jej  służyć,  chce,  aby  Ona  im  służyła.  Natomiast 
 mogłaby  dokonać  cudów  świętości  i  łask  oraz  dzieł  godnych  swojej  potęgi.  Stworzenia 
 jednak  wiążą  Jej  ręce  i  nie  pozwalają,  żeby  rozwinęła  swoją  potęgę.  Bądź  więc  czujna  i 
 pozwól  Niebu  Woli  Bożej  rozprzestrzenić  się  w  tobie.  Niech  swoją  potęgą  uczyni  w  tobie  to, 
 co chce i jak chce. 

 (z:  "Dziewica  Maryja  w  Królestwie  Woli  Bożej",  wg.  pism  Sługi  Bożej  Luizy  Piccarrety:  Dzień 
 29) 

 Samstag der Osteroktav (Mk 16,9-15) 
 „Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war…“ (Mk 16,9) 
 „Gebenedeite Tochter meines mütterlichen Herzens, groß war meine Freude und mein 
 Triumph bei der Auferstehung meines Sohnes; ich fühlte mich in ihm wie neugeboren und 
 auferstanden. 
 Alle meine Schmerzen verwandelten sich in Freuden und in Meere von Gnade, Licht, Liebe 
 und des Verzeihens für die Menschen, die Jesus meiner Mutterschaft anvertraut hatte und 
 die ich in meinem Herzen mit dem unauslöschlichen Siegel meiner Martern versiegelt hatte. 
 Höre mich jetzt an, liebe Tochter: Wisse, dass ich mich nach dem Tod meines Sohnes in das 
 Zönakulum zurückzog, zusammen mit dem geliebten Johannes und Magdalena. Aber mein 
 Herz wurde durchbohrt, als ich sah, dass Johannes allein zu mir kam, und in meinem 
 Schmerz fragte ich: „Und die anderen Apostel, wo sind sie?“ 
 Aber wie sie hörten, dass Jesus gestorben war, wurden sie von einer besonderen Gnade 
 berührt. Sie waren bewegt und weinten, und einer nach dem anderen von den flüchtigen 
 Jüngern kam zu mir zurück, sie umgaben mich und mit Tränen und Seufzern baten sie mich 
 um Verzeihung, dass sie ihren Meister so feig verlassen hatten und geflüchtet waren. 
 Ich nahm sie mütterlich auf in der Arche der Zuflucht und des Heiles meines Herzens und 
 sicherte allen die Verzeihung meines Sohnes zu, ich ermutigte sie, sich nicht zu fürchten, 
 und sagte ihnen, dass ihr Schicksal in meinen Händen lag, weil er mir alle als Kinder 
 anvertraut hatte und ich sie als solche anerkannte. 
 Gebenedeite Tochter, du weißt, dass ich bei der Auferstehung meines Sohnes gegenwärtig 
 war, aber ich habe niemandem davon erzählt, weil ich wartete, dass Jesus selbst sich 
 offenbaren werde, dass er glorreich und triumphierend auferstanden war. 
 Die Erste, die den Auferstandenen sah, war die beglückte Magdalena, danach die frommen 
 Frauen, und alle kamen zu mir und berichteten mir, dass sie den Auferstandenen gesehen 
 hatten, dass das Grab leer war; und ich hörte sie alle an und bestärkte sie in siegreicher 
 Weise im Glauben an die Auferstehung. 
 Bis zum Abend hatten ihn praktisch alle Apostel gesehen und alle jubelten darüber, dass sie 
 Apostel Jesu gewesen waren. Welcher Szenenwechsel, liebe Tochter! Er symbolisiert 
 lebhaft die traurige Unbeständigkeit dessen, der sich vom eigenen Willen beherrschen lässt. 



 In der Tat, es war der eigene Wille, der die Apostel fliehen ließ, sodass sie ihren Herrn 
 verließen und solche Angst empfanden, dass sie sich versteckten und ihn sogar 
 verleugneten, wie es bei Petrus geschah … O, wenn der Göttliche Wille in ihnen regiert 
 hätte, wären sie niemals von ihrem Meister geflüchtet, sondern hätten sich mutig und 
 siegreich niemals von seiner Seite getrennt und hätten sich geehrt gefühlt, das eigene 
 Leben hinzugeben, um ihn zu verteidigen. 
 Teure Tochter, mein auferstandener Sohn hielt sich vierzig Tage auf Erden auf. Sehr oft 
 erschien er den Aposteln und Jüngern um sie im Glauben und in der Sicherheit seiner 
 Auferstehung zu bestärken, und wenn er nicht bei seinen Aposteln war, hielt er sich bei 
 seiner Mutter im Zönakulum auf, umgeben von den Seelen, die er aus der Vorhölle befreit 
 hatte. 
 Am Ende der vierzig Tage belehrte Jesus die Apostel ein letztes Mal und hinterließ ihnen 
 seine Mutter als Führerin und Lehrerin, und versprach die Herabkunft des Heiligen Geistes; 
 und während er alle segnete, fuhr er in den Himmel auf, zusammen mit jener großen Schar 
 von Seelen, die er aus der Vorhölle mitgenommen hatte. 
 Alle die herumstanden, und es war eine große Zahl, sahen ihn aufsteigen, aber er in der 
 Höhe ankam, entzog ihn eine Wolke von Licht ihren Blicken. Meine Tochter, ich, deine 
 Mutter, folgte ihm in den Himmel und wohnte dem großen Fest der Himmelfahrt bei, umso 
 mehr, als für mich die Himmlische Heimat nicht fremd war, und außerdem wäre ohne mich 
 das Fest meines in den Himmel aufgefahrenen Sohnes nicht vollständig gewesen. 
 Jetzt noch ein Wort an dich, teuerste Tochter. Alles, was du gehört und bewundert hast, war 
 nichts anderes als die Macht des Göttlichen Willens, der in mir und in meinem Sohne wirkte. 
 Deshalb wünsche ich so sehr, in dir das tätige, wirkende Leben des Göttlichen Willens 
 einzuschließen; es ist ein wirksames Leben, da alle Menschen den Göttlichen Willen 
 besitzen, aber der Großteil von ihnen unterdrückt und „erwürgt“ ihn und macht ihn zum 
 eigenen Diener. 
 Und während er Wunder der Heiligkeit und der Gnade wirken könnte, und Werke, die seine 
 Macht bezeugen, wird er von den Menschen gleichsam mit gebundenen Händen zur 
 Untätigkeit gezwungen, ohne seine Macht entfalten zu können. 
 Sei daher aufmerksam und wirke mit all deinen Kräften mit, dass der Himmel des Göttlichen 
 Willens sich in dir ausbreite und mit seiner Macht wirke, was er will und wie er will.“… (aus 
 „Die Jungfrau Maria im Reich des Göttlichen Willens“ nach den Schriften der Dienerin Gottes 
 Luisa Piccarreta: 29. Tag) 


