
 Piątek IV tydzień Okresu Wielkanocnego (J 14, 1-6) 

 "W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to 
 bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.". 

 (J 14, 2) 

 Czułam  się  całkowicie  zanurzona  w  Woli  Bożej.  Wiele  myśli  przychodziło  mi  do  głowy,  ale 
 zawsze  tylko  o  samym  Fiat,  bo  w  Nim  nie  można  myśleć  o  niczym  innym.  Jego  słodki  urok, 
 Jego  wszechogarniające  światło  i  Jego  liczne  prawdy  otaczają  duszę  jak  budząca  podziw 
 armia i odgradzają wszystko, co do Niego nie należy. 
 Szczęśliwa  dusza,  która  jest  w  Woli  Bożej,  znajduje  się  w  niebiańskiej  atmosferze,  w  pełnej 
 błogości  i  w  pełnym  pokoju  świętych.  Jej  jedynym  pragnieniem  jest,  aby  wszyscy  mogli 
 poznać taką przyjazną i świętą Wolę i cieszyć się jej błogością. 
 Zastanawiałam  się  jednak,  jak  to  się  może  dziać,  że  ludzie  mogą  żyć  w  Woli  Bożej,  aby 
 budować  Jego  święte  królestwo.  Wtedy  mój  ukochany  Jezus  zaskoczył  mnie  i  powiedział  do 
 mnie:  "Moja  córko,  jaka  ty  jesteś  mała!  Widać,  że  twoja  małość  nie  może  sprostać  potędze, 
 bezmiarowi,  dobroci  i  hojności  twojego  Stwórcy,  i  mierzysz  naszą  wielkość,  i  hojność  według 
 twojej małości. 
 Biedna  maleńka,  gubisz  się  w  Naszych  nieskończonych  dobrach  i  nie  wiesz,  jak  Naszym 
 boskim i nieskończenie wielkim sposobom postępowania nadać właściwe znaczenie. 
 Po  ludzku  rzecz  biorąc,  życie  zgodnie  z  Moją  Wolą  jest  dla  ludzi  otoczonych  złem  i 
 ustanowienie  wśród  nich  swego  Królestwa  rzeczywiście  tak,  jakby  chcieli  dotknąć  palcem 
 nieba, co jest niemożliwe: ale co jest niemożliwe dla ludzi, jest możliwe u Boga. 
 Musisz  wiedzieć,  że  życie  w  Naszej  Woli  jest  darem,  który  nasza  hojność  chce  ofiarować 
 człowiekowi,  a  dzięki  temu  darowi  poczuje  się  on  przemieniony:  z  biedaka  stanie  się 
 bogaczem,  z  człowieka  słabego  stanie  się  człowiekiem  silnym,  z  ignoranta  stanie  się 
 człowiekiem  wykształconym;  z  niewolnika  niskich  namiętności  stanie  się  słodkim  i 
 dobrowolnym  więźniem  całkowicie  świętej  Woli,  która  go  nie  więzi,  ale  czyni  go  królem  nad 
 sobą, nad dobrami boskimi i wszystkimi rzeczami stworzonymi. 
 Jest  jak  biedak  ubrany  w  nędzne  łachmany,  mieszkający  w  szałasie  bez  drzwi,  a  więc 
 narażony  na  złodziei  i  wrogów.  Nie  ma  też  wystarczającej  ilości  chleba,  aby  zaspokoić  głód  i 
 musi  o  niego  żebrać.  Gdyby  król  dał  mu  milion,  los  biedaka  uległby  zmianie  i  nie  pojawiałby 
 się  już  jako  ubogi  żebrak,  ale  jako  pan  i  właściciel  pałaców  i  willi.  Ubiera  się  godnie,  ma  co 
 jeść,  a  nawet  może  pomagać  innym.  Co  zmieniło  los  tego  biednego  człowieka?  Dar  miliona! 
 Jeśli  zwykłe  pieniądze  mogą  odmienić  los  biednego  nędzarza,  to  o  ileż  bardziej  wielki  dar 
 Naszej Woli, którym obdarzamy rodzaj ludzki! 
 To  odmieni  ich  smutny  los,  z  wyjątkiem  tych,  którzy  dobrowolnie  chcą  trwać  w  swoim 
 nieszczęściu;  tym  bardziej,  że  Dar  ten  został  dany  człowiekowi  u  samego  początku  jego 
 stworzenia,  a  on  niewdzięcznie  go  odrzucił,  czyniąc  swoją  własną  wolę  i  oddalając  się  od 



 Naszej.  Ten,  który  teraz  oddaje  się  pełnieniu  Naszej  Woli,  przygotowuje  godne  i  szlachetne 
 miejsce  do  przechowywania  tego  wielkiego  i  nieskończonego  daru.  Prawdy  o  Naszym  Fiat 
 pomogą  mu  i  w  zaskakujący  sposób  przygotują  go  do  przyjęcia  tego  daru.  A  to,  czego  ludzie 
 nie  otrzymali  do  dziś,  mogą  otrzymać  jutro.  Postąpię  więc  jak  król,  który  chce  przyjąć  do 
 swojej  rodziny  królewskiej  rodzinę,  z  którą  łączą  go  więzy  pokrewieństwa.  W  tym  celu 
 najpierw  przyjmuje  do  swego  pałacu  członka  tej  rodziny,  wychowuje  tę  osobę  ,  spożywa  z 
 nią  posiłki,  przyzwyczaja  ją  do  szlachetnych  obyczajów,  powierza  jej  swoje  tajemnice;  a  żeby 
 uczynić  ją  godną  siebie,  pozwala  jej  żyć  według  swojej  Woli;  aby  więc  był  jeszcze  bardziej 
 pewny  jej,  a  ona  nie  zdegradowała  się  [ponownie]  do  poziomu  swojej  nieszlachetnej  rodziny, 
 przekazuje  dar  Swojej  Woli  pod  jej  władzę;  czego  jednak  król  nie  może  uczynić,  Ja  mogę 
 uczynić:  Ja  bilokuję  Moją  Wolę  i  obdarowuję  nią  ludzi.  Król  ma  ją  na  oku  i  ciągle  ją  upiększa. 
 Ubiera  ją  w  kosztowne  i  piękne  szaty,  tak  że  zakochuje  się  w  niej  -  aż  nie  może  się 
 powstrzymać  i  wiąże  ją  z  sobą  trwałym  węzłem  małżeńskim,  tak  że  oboje  stają  się  darem  dla 
 siebie  nawzajem.  W  ten  sposób  obie  strony  mają  prawo  do  regencji,  a  ta  rodzina  nabywa 
 więzy  pokrewieństwa  z  królem.  Z  miłości  do  tej,  która  mu  się  oddała  i  której  on  się  oddał,  król 
 wybiera  tę  rodzinę,  aby  zamieszkała  w  jego  pałacu,  i  obdarza  ją  takim  samym  darem  jak  tę, 
 którą  tak  kocha.  Tak  też  uczyniliśmy:  najpierw  powołaliśmy  do  życia  w  pałacu  Naszej  Woli 
 jednego  z  członków  rodziny  ludzkiej,  któremu  stopniowo  przekazywaliśmy  prawdy  o  Niej  i  Jej 
 najskrytszych  tajemnicach;  czyniąc  to,  odczuwaliśmy  przyjemność  i  doznawaliśmy 
 nieopisanych radości, a było Nam to miłe i drogie tej duszy pozwolić żyć w Naszej Woli 
 Miłość  Nasza  przynaglała  nas,  a  nawet  czyniła  nas  gwałtownymi,  do  udzielenia  jej  Daru 
 Naszego  wszechmocnego  Fiat  -  zwłaszcza,  że  już  wcześniej  przekazała  nam  swoją  wolę. 
 W  ten  sposób  był  już  w  naszej  mocy,  a  nasza  Boża  Wola  mogła  być  bezpieczna  w  duszy  i 
 zajmować  honorowe  miejsce.  Teraz,  gdy  daliśmy  Dar  Naszego  Fiat  członkowi  tej  ludzkiej 
 rodziny, nabywa ona więź i prawo do tego Daru. 
 Nigdy  bowiem  nie  wykonujemy  dzieł  i  nie  udzielamy  darów  tylko  dla  jednej  osoby,  ale 
 zawsze  udzielamy  dzieł  i  darów  w  sposób  powszechny.  W  ten  sposób  dar  ten  będzie 
 dostępny dla wszystkich, jeśli tylko będą go pragnąć i będą do niego dyspozycyjni. 
 Życie  w  Mojej  Woli  nie  jest  więc  ani  własnością  stworzenia,  ani  nie  leży  w  jego  mocy,  ale  jest 
 darem  -  i  daję  go,  kiedy  chcę,  komu  chcę  i  w  jakim  czasie  chcę.  Jest  to  dar  Niebios,  dar 
 Naszej  wielkiej  hojności  i  niegasnącej  miłości.  Dzięki  temu  darowi  rodzina  ludzka  będzie  tak 
 blisko  związana  ze  swoim  Stwórcą,  że  nie  będzie  już  czuła  się  od  Niego  oddalona,  ale  tak 
 bliska,  jakby  była  z  Jego  własnej  rodziny  i  mieszkała  z  Nim  w  Jego  własnym  pałacu.  Dzięki 
 temu  darowi  ludzie  poczują  się  tak  bogaci,  że  nie  będą  już  odczuwać  nieszczęść,  słabości  i 
 buntowniczych  namiętności,  lecz  wszystko  [w  nich]  będzie  siłą,  pokojem  i  obfitą  łaską.  W 
 związku  z  przyjęciem  tego  daru  będą  mówić:  "W  domu  Ojca  mojego,  który  jest  w  niebie, 
 niczego mi nie brakuje". 
 Na  mocy  otrzymanego  daru  wszystko  jest  zawsze  do  mojej  dyspozycji".  Dary,  które  dajemy, 
 dajemy  zawsze  na  mocy  naszej  wielkiej  miłości  i  z  najwyższej  hojności.  Gdyby  tak  nie  było, 
 gdybyśmy  zwracali  uwagę  na  to,  czy  dusza  na  to  zasługuje,  czy  nie,  czy  złożyła  ofiarę,  to  nie 
 byłby  to  już  dar,  lecz  nagroda.  W  ten  sposób  nasz  dar  stałby  się  prawem  duszy  i  jej 
 niewolnikiem, podczas gdy My i Nasze dary nie jesteśmy niczyimi niewolnikami. 
 Zaiste,  zanim  człowiek  został  stworzony,  stworzyliśmy  już  niebo,  słońce,  wiatr,  morze, 
 kwitnącą  ziemię  i  całą  resztę,  aby  dać  to  wszystko  człowiekowi.  Co  takiego  zrobił,  że 
 zasłużył  na  tak  wspaniałe  i  nie  do  odrzucenia  prezenty?  Nic.  A  przy  jego  stworzeniu 
 obdarzyliśmy  go  wielkim  darem,  przewyższającym  wszystkie  inne  -  Naszym 
 Wszechmocnym  Fiat.  Chociaż  on  Go  odrzucił,  to  jednak  nie  zrezygnowaliśmy  z  dalszego 
 obdarowywania  go,  lecz  zatrzymaliśmy  Go  w  rezerwie,  aby  obdarować  jego  dzieci  tym 
 samym  darem,  który  ich  ojciec  odrzucił.  Obdarzamy  tym  darem  w  nadmiarze  Naszej  Miłości, 
 która  jest  tak  wielka,  że  nie  wie,  jak  pobierać  opłaty  za  [ten  dar],  ani  nie  zamierza  tego  robić; 



 natomiast  nagroda,  którą  dusza  otrzymuje  za  dobre  uczynki  i  ofiary,  jest  dawana  w 
 odpowiedniej mierze i według zasług duszy. Inaczej jest z Darem. 
 Dlatego  ci,  którzy  w  to  powątpiewają,  wskazują,  że  nie  znają  Naszej  Boskiej  Natury,  nie 
 znają Naszej wspaniałomyślności i nie pojmują, jak daleko może sięgać Nasza Miłość. 
 Niemniej jednak pragniemy korespondencji duszy, jej wdzięczności i jej małej miłości". 

 (Księga Nieba; do użytku prywatnego - tom 12; 4 czerwca 1919) 

 Freitag der 4. Osterwoche (Joh 14,1-6) 
 „Im  Haus  meines  Vaters  gibt  es  viele  Wohnungen.  Wenn  es  nicht  so  wäre,  hätte  ich  euch  dann 
 gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten?“ (Joh 14,2) 
 Ich  fühlte  mich  ganz  versenkt  in  den  Göttlichen  Willen.  Eine  Menge  Gedanken  kam  mir  in  den  Sinn, 
 doch  stets  über  das  Fiat  selbst,  weil  man  in  Ihm  an  nichts  anderes  denken  kann.  Sein  süßer  Zauber, 
 sein  alles  erfüllendes  Licht  und  seine  vielen  Wahrheiten  stellen  sich  wie  ein  eindrucksvolles  Heer  um 
 die Seele und halten alles fern, was nicht zu Ihm gehört. 
 Die  glückliche  Seele,  die  im  Göttlichen  Willen  ist,  befindet  sich  in  einer  Himmelsatmosphäre,  in  voller 
 Seligkeit  und  im  vollen  Frieden  der  Heiligen.  Ihr  einziger  Wunsch  ist,  dass  alle  einen  so 
 liebenswürdigen und heiligen Willen kennenlernen und seine Seligkeit genießen mögen. 
 Ich  fragte  mich  aber,  wie  es  geschehen  mag,  dass  die  Menschen  im  Göttlichen  Willen  leben  können, 
 um  sein  heiliges  Reich  aufzubauen.  Da  überraschte  mich  mein  geliebter  Jesus  und  sagte  zu  mir: 
 „Meine  Tochter,  wie  klein  bist  du!  Man  sieht,  dass  sich  deine  Kleinheit  nicht  in  die  Macht, 
 Unermesslichkeit,  Güte  und  Großzügigkeit  deines  Schöpfers  erheben  kann  und  du  unsere  Größe  und 
 Freigebigkeit nach deiner Kleinheit bemisst. 
 Arme  Kleine,  du  verlierst  dich  in  unseren  endlosen  Gütern  und  weißt  unseren  göttlichen  und 
 unendlich  großen  Vorgehensweisen  nicht  die  richtige  Bedeutung  beizumessen.  Menschlich 
 gesprochen  ist  das  Leben  in  meinem  Willen  und  die  Errichtung  seines  Reiches  unter  ihnen  für  den 
 von  Übeln  umgebenen  Menschen  zwar  so,  als  wollte  er  mit  seinem  Finger  den  Himmel  anrühren,  was 
 unmöglich ist: doch was für die Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. 
 Du  musst  wissen,  dass  das  Leben  in  unserem  Willen  eine  Gabe  ist,  die  unsere  Großzügigkeit  den 
 Menschen  schenken  möchte,  und  mit  dieser  Gabe  wird  er  sich  verwandelt  fühlen:  von  einem  Armen 
 wird  er  zu  einem  Reichen,  von  einem  Schwachen  zu  einem  Starken,  vom  Unwissendem  zu  einem 
 Gebildeten;  aus  einem  Sklaven  niedriger  Leidenschaften  wird  er  zu  einem  süßen  und  freiwilligen 
 Gefangenen  eines  ganz  heiligen  Willens,  der  ihn  nicht  gefangen  hält,  sondern  zum  König  über  sich 
 selbst, über die göttlichen Güter und alle geschaffenen Dinge macht. 
 Er  gleicht  einem  armen  Mann,  der  armselige  Lumpen  trägt,  in  einer  Hütte  ohne  Türen  wohnt  und 
 daher  Dieben  und  Feinden  ausgesetzt  ist.  Er  hat  auch  nicht  genug  Brot,  um  seinen  Hunger  zu  stillen 
 und  muss  darum  betteln.  Würde  ihm  nun  ein  König  eine  Million  schenken,  dann  wäre  das  Los  des 
 Armen  verwandelt,  und  er  würde  nicht  länger  als  armer  Bettler  erscheinen,  sondern  als  Herr  und 
 Besitzer von Palästen und Villen. 
 Er  kleidet  sich  würdig,  hat  überreich  zu  essen  und  kann  sogar  anderen  helfen.  Was  änderte  das  Los 
 jenes  Armen?  Die  geschenkte  Million!  Wenn  nun  schnödes  Geld  das  Los  eines  armen  Unglücklichen 
 abändern  kann,  um  wie  viel  mehr  dann  die  große  Gabe  unseres  Willens,  die  Wir  den 
 Menschengeschlechtern schenken! 
 Diese  wird  ihr  trauriges  Los  verwandeln,  ausgenommen  jene,  die  freiwillig  in  ihrem  Unglück  bleiben 
 wollen;  umso  mehr,  als  diese  Gabe  dem  Menschen  schon  beim  Ursprung  seiner  Erschaffung 
 verliehen  wurde,  und  er  sie  undankbar  zurückwies,  indem  er  seinen  eigenen  Willen  tat  und  sich  dem 
 Unseren entzog. 
 Wer  sich  nun  disponiert,  unseren  Willen  zu  tun,  bereitet  den  würdigen  und  edlen  Platz,  um  diese 
 große  und  unendliche  Gabe  zu  verwahren.  Die  Wahrheiten  über  unser  Fiat  werden  ihm  helfen  und  ihn 
 auf  überraschende  Weise  auf  den  Empfang  dieser  Gabe  vorbereiten.  Und  was  die  Menschen  bis 
 heute  nicht  bekamen,  können  sie  morgen  erhalten.  So  werde  Ich  wie  ein  König  handeln,  der  eine 
 Familie mit verwandtschaftlichen Banden in seine Königsfamilie aufnehmen möchte. 
 Zu  diesem  Zweck  nimmt  er  zuerst  ein  Mitglied  dieser  Familie  in  seinen  Palast  auf,  zieht  diese  Person 
 groß,  speist  zusammen  mit  ihr,  gewöhnt  sie  an  seine  edlen  Manieren,  vertraut  ihr  seine  Geheimnisse 



 an;  und  um  sie  seiner  würdig  zu  machen,  lässt  er  sie  von  seinem  Willen  leben;  damit  er  ihrer  noch 
 sicherer  sein  kann  und  sie  sich  nicht  [wieder]  zu  ihrer  unadeligen  Familie  degradiert,  gibt  er  die  Gabe 
 seines  Willens  in  ihre  Gewalt;  was  der  König  nicht  tun  kann,  kann  Ich  jedoch  tun:  Ich  bilokiere  meinen 
 Willen und schenke Ihn den Menschen. 
 Der  König  hat  seine  Augen  fest  auf  sie  gerichtet  und  ist  ständig  dabei,  sie  immer  schöner  zu  machen. 
 Er  kleidet  sie  mit  kostbaren  und  schönen  Gewändern,  sodass  er  sich  in  sie  verliebt  –  bis  er  nicht  mehr 
 anders  kann  und  sie  mit  dem  dauerhaften  Band  der  Ehe  an  sich  bindet,  sodass  beide  einander  zur 
 Gabe werden. 
 Damit  haben  beide  Seiten  Anspruch  auf  Regentschaft,  und  diese  Familie  erwirbt  die  Bande  der 
 Verwandtschaft  mit  dem  König.  Aus  Liebe  zu  jener  [einen],  die  sich  ihm  hingab,  und  der  er  sich 
 hinschenkte,  beruft  der  König  jene  Familie  zum  Leben  in  seinem  Palast  und  verleiht  ihr  dieselbe  Gabe 
 wie der, die er so liebt. 
 So  taten  Wir:  zunächst  beriefen  Wir  eine  aus  der  Menschheitsfamilie  zum  Leben  im  Palast  unseres 
 Willens,  der  Wir  schrittweise  die  Wahrheiten  über  Ihn  und  seine  verborgensten  Geheimnisse 
 schenkten;  dabei  empfanden  Wir  Wohlgefallen  und  verspürten  unbeschreibliche  Freuden,  und  es  war 
 Uns lieb und teuer, die Seele in unserem Willen leben zu lassen. 
 Unsere  Liebe  drängte  Uns,  ja  tat  Uns  Gewalt  an,  ihr  die  Gabe  unseres  allmächtigen  Fiat  zu  schenken 
 –  zumal  sie  Uns  ja  schon  ihren  Willen  geschenkt  hatte.  Er  war  also  schon  in  unserer  Macht,  und 
 unser  Göttlicher  Wille  konnte  in  der  Seele  sicher  und  auf  seinem  Ehrenplatz  sein.  Nachdem  Wir  nun 
 einem  Mitglied  dieser  Menschheitsfamilie  die  Gabe  unseres  Fiat  gegeben  haben,  erwirbt  sie  das 
 Band und den rechtmäßigen Anspruch auf diese Gabe. 
 Wir  tun  nämlich  nie  für  eine  Person  allein  Werke  und  schenken  Gaben,  sondern  Wir  spenden  stets 
 nur  auf  universelle  Weise  Werke  und  Gaben  aus.  So  wird  diese  Gabe  für  alle  bereitstehen,  wenn  sie 
 diese nur wünschen und sich für sie disponieren. 
 Das  Leben  in  meinem  Willen  ist  also  weder  Besitz  des  Geschöpfs,  noch  liegt  es  in  seiner  Macht, 
 sondern  ist  eine  Gabe  –  und  Ich  gebe  sie,  wann  Ich  will,  wem  Ich  will  und  zu  welcher  Zeit  Ich  will.  Sie 
 ist eine Himmelsgabe, ein Geschenk unserer großen Hochherzigkeit und unauslöschlichen Liebe. 
 Durch  diese  Gabe  wird  sich  nun  die  Menschheitsfamilie  so  innig  mit  ihrem  Schöpfer  verbunden 
 fühlen,  dass  sie  sich  nicht  mehr  ferne  von  Ihm,  sondern  so  nahe  empfinden  wird,  als  wäre  sie  aus 
 seiner  eigenen  Familie  und  wohnte  mit  Ihm  in  seinem  eigenen  Palast.  Mit  dieser  Gabe  werden  sich 
 die  Menschen  so  reich  fühlen,  dass  sie  die  Armseligkeiten,  Schwächen  und  rebellischen 
 Leidenschaften  nicht  mehr  spüren,  sondern  alles  [in  ihnen]  wird  Stärke,  Friede  und  überreiche  Gnade 
 sein.  In  Anerkennung  dieser  Gabe  werden  sie  sprechen:  ‘Im  Hause  meines  himmlischen  Vaters  fehlt 
 mir nichts. 
 Alles steht mir stets kraft der empfangenen Gabe zur Verfügung.’ 
 Die  Gaben,  die  Wir  schenken,  geben  Wir  stets  kraft  unserer  großen  Liebe  und  aus  höchster 
 Großzügigkeit.  Wäre  dies  nicht  so,  oder  wollten  Wir  darauf  achten,  ob  die  Seele  sie  verdient  oder 
 nicht,  und  ob  sie  Opfer  gebracht  hat,  dann  wäre  es  kein  Geschenk  mehr,  sondern  eine  Belohnung.  So 
 würde  unsere  Gabe  zum  Recht  der  Seele  werden  und  zu  ihrem  Sklaven,  während  Wir  und  unsere 
 Gaben niemandes Sklaven sind. 
 In  der  Tat,  bevor  der  Mensch  erschaffen  wurde,  machten  Wir  schon  Himmel,  Sonne,  Wind,  Meer,  die 
 blühende  Erde  und  alles  Übrige,  um  dies  alles  dem  Menschen  zu  schenken.  Was  hatte  er  getan,  um 
 so  große  und  unverlierbare  Geschenke  zu  verdienen?  Nichts.  Und  bei  seiner  Erschaffung 
 beschenkten Wir ihn mit der großen Gabe, die alle anderen übertraf, mit unserem allmächtigen Fiat. 
 Obwohl  er  sie  abwies,  gaben  Wir  es  dennoch  nicht  auf,  sie  ihm  weiterhin  zu  geben,  nein,  aber  Wir 
 halten  sie  in  Reserve,  um  seinen  Kindern  eben  jene  Gabe  zu  schenken,  die  ihr  [Stamm]Vater  Uns 
 zurückgewiesen  hatte.  Wir  schenken  diese  Gabe  im  Übermaß  unserer  Liebe,  die  so  groß  ist,  dass  sie 
 [diese  Gabe]  weder  in  Rechnung  zu  stellen  weiß  noch  dies  in  Betracht  zieht;  während  die  Belohnung, 
 welche  eine  Seele  für  gute  Werke  und  Opfer  erhält,  im  angemessenen  Maß  und  je  nach  Verdienst  der 
 Seele gegeben wird. Mit der Gabe ist es nicht so. 
 Wer  dies  anzweifelt,  gibt  daher  zu  erkennen,  dass  er  sich  weder  mit  unserem  Göttlichen  Wesen  noch 
 mit unserer Großzügigkeit auskennt, noch begreift, wie weit unsere Liebe gehen kann. 
 Nichtsdestotrotz  wünschen  Wir  die  Entsprechung  der  Seele,  ihren  Dank  und  ihre  kleine  Liebe.“  (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 
 12; 4. Juni 1919) 




