
 Poniedziałek III Tydzień Wielkanocny (J 6, 22-29) 

 "  W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,  powiadam 
 wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, 
 żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który 

 ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn 
 Człowieczy; ».  ...". (J 6, 26-27) 

 Pomyślałam  sobie:  "Dobry  Jezus  mówi  tak  wiele  wspaniałych  rzeczy  o  swojej  Woli  i 
 o  tym,  że  nie  ma  nic  większego,  wyższego,  świętszego  niż  dusza,  którą  On  powołuje 
 do  życia  w  swojej  Woli.  Gdyby  tak  było,  kto  wie,  ile  wspaniałych,  wielkich  rzeczy, 
 nawet  na  zewnątrz,  powinnam  zrobić;  tymczasem  nie  ma  tu  nic  fascynującego, 
 imponującego,  przeciwnie,  czuję  się  jak  ktoś  najmniejszy  i  najbardziej  nieznaczący, 
 kto nie robi nic dobrego - ale święci - ileż dobra nie zrobili? Wielkie rzeczy, cuda...! 
 A  jednak  On  mówi,  że  życie  w  Jego  Woli  pozostawia  w  tyle  wszystkich  świętych". 
 Kiedy  te  i  inne  myśli  krążyły  mi  po  głowie,  mój  Jezus  poruszył  się  we  mnie  i 
 przemówił  do  mnie  swoim  zwykłym  światłem:  "Moja  córko,  świętość  indywidualna  , 
 to  znaczy  świętość  dla  określonego  czasu  i  miejsca,  objawia  się  bardziej  w 
 zewnętrznych  cudach,  aby  przyciągnąć  osoby  z  tych  miejsc  i  czasów,  aby  mogły 
 otrzymać  łaski  i  dobro,  które  ta  świętość  zawiera.  Świętość  życia  w  Mojej  Woli  nie 
 jest  natomiast  świętością  indywidualną,  która  polegałaby  na  czynieniu  dobra 
 określonym  osobom,  miejscom  i  czasom,  ale  jest  to  świętość,  która  ma  służyć 
 wszystkim ludziom, w każdym czasie i miejscu. 
 Jest  to  świętość,  która  zanurza  się  w  Wiecznym  Słońcu  Mojej  Woli,  która  zalewa 
 wszystko,  która  jest  światłem  bez  słów  i  ogniem  bez  drewna,  bez  trzasków,  bez 
 dymu;  niemniej  jednak  świętość  ta  nie  przestaje  być  najbardziej  majestatyczna, 
 najpiękniejsza,  najbardziej  płodna.  Jego  najczystsze  światło,  jego  najintensywniejsze 
 ciepło,  którego  prawdziwym  obrazem  jest  słońce  oświetlające  nasz  horyzont,  świeci 
 na wszystkich, ale bez hałasu. 
 Słońce  jest  światłem,  ale  nie  przemawia  do  nikogo  nie  mówi  o  dobru,  które  czyni,  o 
 nasionach,  które  zapładnia,  o  życiu,  które  daje  wszystkim  roślinom,  o  tym,  jak  swoim 
 ciepłem  oczyszcza  zakażone  powietrze  i  niszczy  to,  co  może  zaszkodzić  całej 
 ludzkości;  jest  tak  milczące,  że  choć  ludzie  mają  je  przy  sobie,  nie  zwracają  na  nie 
 uwagi.  Ale  mimo  to  nie  przestaje  być  majestatyczne  i  piękne  i  nadal  czyni  dobro 
 wszystkim.  Gdyby  zabrakło  słońca,  wszyscy  by  nad  tym  ubolewali,  gdyż  zabrakłoby 
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 największego  cudu  płodności  i  zabezpieczenia  całej  Natury.  Świętość  życia  w  Mojej 
 Woli  jest  większa  niż  słońce.  Dusza,  która  jest  szczera  i  całkowicie  uporządkowana 
 w  Mojej  Woli,  jest  potężniejsza  niż  armia  bojowa.  Jej  inteligencja  jest 
 uporządkowana i połączona z Moją wieczną Inteligencją. 
 Jej  bicie  serca,  uczucia,  pragnienia  są  uporządkowane  wiecznymi  więzami,  dlatego 
 jej  myśli,  jej  wola  i  całe  jej  wnętrze  są  armiami  posłańców,  które  z  niej  emanują,  które 
 wypełniają  niebo  i  ziemię,  są  głosami,  które  mówią,  są  bronią,  która  broni 
 wszystkich,  a  przede  wszystkim  jej  Boga.  Przynoszą  wszystkim  dobro,  są  prawdziwą 
 niebiańską  i  boską  milicją,  którą  Najwyższy  Majestat  utrzymuje  w  ładzie,  w  swoim 
 wnętrzu, zawsze gotową na wszystkie Jego rozkazy. 
 I jeszcze przykład Mojej Matki - prawdziwej świętości życia w Mojej Woli. 
 Jej  wnętrze  było  całkowicie  zanurzone  w  Wiecznym  Słońcu  Woli  Najwyższej; 
 ponieważ  miała  być  Królową  Świętości  Świętych,  Matką  i  Nosicielką  Mojego  Życia,  a 
 więc  wszystkich  dóbr,  dla  wszystkich,  była  jakby  ukryta  we  wszystkich,  przynosząc 
 im  dobro,  nie  dając  się  poznać.  Bardziej  niż  ciche  słońce,  przyniosła  światło  bez 
 słów,  ogień  bez  zamieszania,  dobro  bez  pochwał.  Nie  było  dobra,  które  by  z  niej  nie 
 emanowało,  nie  było  cudu,  który  by  z  niej  nie  wypływał.  Żyjąc  w  Mojej  Woli,  żyła 
 ukryta  we  wszystkich,  była  i  jest  źródłem  dóbr  wszystkich.  Była  tak  zachwycona 
 Bogiem,  tak  utwierdzona  i  uporządkowana  w  Woli  Bożej,  że  całe  jej  wnętrze  pływało 
 w  morzu  Woli  Wiekuistej;  znała  całe  wnętrze  wszystkich  stworzeń  i  włożyła  w  nie 
 swoje  wnętrze,  aby  je  uporządkować  na  nowo  przed  Bogiem.  To  właśnie  wnętrze 
 człowieka  wymagało  odnowy,  uporządkowania,  bardziej  niż  to,  co  zewnętrzne,  a 
 ponieważ  Ona  miała  czynić  to,  co  większe,  zdawała  się  pomijać  to,  co  mniejsze, 
 podczas gdy sama była źródłem dobra zewnętrznego i wewnętrznego. 
 A  przecież  na  zewnątrz  nie  wydawało  się,  by  dokonywała  wielkich  i  sensacyjnych 
 dzieł.  Przeszła  bardziej  niezauważona  niż  słońce  i  ukryta  w  obłoku  światła  Woli 
 Bożej,  tak  że  nawet  święci  dali  z  tego,  co  Jej,  i  pozornie  dokonywali  wspanialszych 
 rzeczy  niż  sama  Moja  Matka.  A  jednak,  jacy  są  najwięksi  święci  wobec  Mojej 
 Niebiańskiej  Matki?  Są  oni  niczym  małe  gwiazdki  w  porównaniu  z  wielkim  słońcem,  a 
 kiedy  są  oświetlane,  to  słońce  jest  tego  przyczyną.  Ale  choć  nie  robiła  rzeczy 
 sensacyjnych,  nie  przestała  być  w  widoczny  sposób  majestatyczna  i  piękna. 
 Zaledwie  obiegła  całą  Ziemię,  całkowicie  skierowana  ku  Woli  Przedwiecznego, 
 miłością  i  gwałtownością  zafascynowała  i  zachwyciła  Go,  sprowadziła  z  nieba  na 
 ziemię,  a  rodzina  ludzka  tak  brutalnie  wygnała(Go)  do  nieba.  Mając  swoje  wnętrze 
 całkowicie  uporządkowane  w  Woli  Bożej,  nie  traciła  czasu:  kiedy  myślała,  kiedy  biło 
 jej  serce,  kiedy  oddychała,  cokolwiek  robiła  -  wszystko  było  jak  zaczarowane  więzy, 
 aby  przyciągnąć  Słowo  Przedwieczne  na  ziemię;  i  rzeczywiście,  zatriumfowała  i 
 dokonała największego cudu, jakiego nikt inny nie może uczynić. 
 To  jest  twoje  zadanie,  moja  córko:  oczarować  Mnie  i  urzec  Mnie  tak  bardzo  swoim 
 wnętrzem,  całkowicie  uporządkowanym  w  Woli  Najwyższej,  przynieść  ją  z  Nieba  na 
 ziemię, aby mogła być poznana i miała życie na ziemi tak, jak w Niebie. 
 O wszystko inne nie masz się martwić. 
 Ten,  kto  ma  czynić  to,  co  większe,  nie  musi  czynić  tego,  co  mniejsze,  ale  innym  daje 
 się miejsce na czynienie tego, co mniejsze - i tak wszyscy mają pracę. 
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 Ja  wiem,  co  jest  konieczne:  czas,  miejsce,  osoby  i  kiedy  mam  dać  poznać  Moje 
 największe dzieła - nawet cuda zewnętrzne. 
 Ale  ty,  zawsze  kontynuuj  lot  w  Mojej  Woli  i  napełniaj  niebo  i  ziemię,  by  Mnie 
 oczarować  w  taki  sposób,  że  nie  mogę  nie  dokonać  największego  cudu  -  by  Moja 
 Wola zapanowała wśród ludzi." 

 (Księga Nieba,  tom 16; 20 sierpnia 1923) 

 Montag der 3. Osterwoche (Joh 6,22-29) 

 „Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen 
 gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht 
 euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben 
 bleibt…“ (Joh 6,26-27) 

 Ich dachte mir: „Der gute Jesus sagt so viel Wunderbares über seinen Willen, und dass es 
 nichts Größeres, Höheres, Heiligeres als die Seele gibt, die Er zum Leben in seinem Wollen 
 beruft. 
 Wenn es so wäre, wer weiß, wie viele wunderbare, großartige Dinge, auch nach außen hin, 
 ich tun sollte; jedoch ist hier nichts Faszinierendes, Beeindruckendes, im Gegenteil, ich fühle 
 mich als die Niedrigste und Unbedeutendste, die nichts Gutes tut – doch die Heiligen – wie 
 viel Gutes haben sie nicht getan? Großartige Dinge, Wunder…! Und doch sagt Er, dass das 
 Leben in seinem Willen alle Heiligen hinter sich lässt.” 
 Nun, während mir diese und andere Gedanken durch den Kopf gingen, bewegte sich mein 
 Jesus in meinem Inneren und sprach mit seinem gewohnten Licht zu mir: „Meine Tochter, 
 eine individuelle Heiligkeit, d.h. eine Heiligkeit für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten 
 Ort, zeigt mehr an äußerlich Wunderbarem, um die Personen dieser Orte und Zeiten 
 anzuziehen, damit sie die Gnade und Wohltaten empfangen, welche diese Heiligkeit enthält. 
 Die Heiligkeit des Lebens in meinem Willen hingegen ist keine individuelle Heiligkeit, die 
 darauf angewiesen wäre, bestimmten Orten, bestimmten Leuten und bestimmten Zeiten 
 Gutes zu erweisen, sondern es ist eine Heiligkeit, die allen Menschen aller Zeiten und aller 
 Orte Nutzen bringen soll. 
 Es ist eine Heiligkeit, die in der Ewigen Sonne meines Willens untertaucht, die alle 
 überflutet, die Licht ohne Worte ist, und Feuer ohne Holz, ohne zu knistern, ohne Rauch; 
 trotzdem hört diese Heiligkeit nicht auf, die majestätischste, schönste und fruchtbarste zu 
 sein. Ihr reinstes Licht, ihre intensivste Wärme, dessen wahres Abbild die Sonne ist, die 
 unseren Horizont erleuchtet, scheint auf alle, doch ohne Lärm. 
 Die Sonne ist Licht, aber hat keine Worte, sie spricht zu niemandem über das Gute, das sie 
 tut, die Samen, die sie befruchtet, das Leben, das sie allen Pflanzen gibt, und wie sie mit 
 ihrer Wärme die infizierte Luft reinigt und das vernichtet, was der ganzen Menschheit 
 schaden kann; so schweigsam ist sie, dass die Menschen ihr, obwohl sie sie bei sich haben, 
 keine Aufmerksamkeit schenken. 
 Doch trotzdem hört sie nicht auf, majestätisch und schön zu sein und weiterhin allen Gutes 
 zu tun. Würde die Sonne fehlen, dann würden alle dies beklagen, da das größte Wunder der 
 Fruchtbarkeit und der Bewahrung der ganzen Natur fehlen würde. 
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 Die Heiligkeit des Lebens in meinem Willen ist großartiger als die Sonne. Eine Seele, die 
 aufrichtig und ganz in meinem Willen geordnet ist, ist gewaltiger als ein Schlachtheer. Ihre 
 Intelligenz ist geordnet und mit meiner ewigen Intelligenz verbunden. 
 Ihre Herzschläge, Gefühle, Wünsche sind mit ewigen Banden geordnet, daher sind ihre 
 Gedanken, ihr Wille und ihr ganzes Inneres, Heere von Botschaftern, die von ihr ausgehen, 
 die Himmel und Erde erfüllen, es sind sprechende Stimmen, sind Waffen, die alle 
 verteidigen, vor allem ihren Gott. 
 Sie bringen allen Gutes, sie sind die wahre himmlische und göttliche Miliz, welche die 
 Höchste Majestät ganz geordnet in sich selbst bewahrt, stets bereit für alle Ihre Befehle. 
 Und dann ist da das Beispiel meiner Mutter – die wahre Heiligkeit des Lebens in meinem 
 Willen. Ihr Inneres war ganz untergetaucht in der Ewigen Sonne des Höchsten Willens; da 
 sie die Königin der Heiligkeit der Heiligen sein sollte, und Mutter und Trägerin meines 
 Lebens, und daher aller Güter, zu allen, war sie wie verborgen in allen und brachte ihnen 
 das Gute, ohne sich zu erkennen zu geben. 
 Mehr als die schweigsame Sonne brachte sie das Licht ohne Worte, das Feuer ohne 
 Aufsehen, das Gute, ohne sich loben zu lassen. Es gab kein Gut, das nicht von ihr ausging, 
 kein Wunder, das nicht von ihr entsprang. In meinem Willen lebend, lebte sie verborgen in 
 allen, und sie war und ist Ursprung der Güter aller. 
 Sie war so hingerissen in Gott, so gefestigt und geordnet im Göttlichen Willen, dass ihr 
 ganzes Inneres im Meer des Ewigen Wollens schwamm; sie wusste Bescheid um das 
 gesamte Innere aller Geschöpfe und legte ihr Inneres hinein, um sie vor Gott neu zu ordnen. 
 Gerade das Innere des Menschen bedurfte der Wiederherstellung, der Neuordnung, mehr 
 als das Äußere, und da sie das Größere tun sollte, schien es, als lasse sie das Geringere 
 aus, während sie der Ursprung des äußeren und des inneren Guten war. 
 Und doch schien sie nach außen keine großen und sensationellen Werke zu tun. Sie ging 
 unbeachteter als die Sonne und verborgen in der Wolke des Lichtes des Göttlichen Willens 
 vorüber, so dass selbst die Heiligen von dem ihren gaben und scheinbar wunderbarere 
 Dinge vollbrachten als meine Mutter selbst. 
 Und doch, was sind die größten Heiligen vor meiner Himmlischen Mama? Kaum wie kleine 
 Sterne im Vergleich zur großen Sonne, und wenn sie beleuchtet werden, ist die Sonne die 
 Ursache. Doch obwohl sie keine sensationellen Dinge tat, hörte sie nicht auf, auch sichtbar 
 majestätisch und schön zu sein. 
 Sie schwebte kaum über die Erde und war ganz auf jenen Ewigen Willen ausgerichtet, den 
 sie mit solcher Liebe und Gewalt faszinierte und entzückte, um Ihn vom Himmel auf die Erde 
 zu bringen, und den die menschliche Familie so brutal in den Himmel oben verbannt hatte. 
 Mit ihrem ganz im Göttlichen Wollen geordneten Inneren, ließ sie der Zeit keine Zeit: wenn 
 sie dachte, wenn ihr Herz klopfte, wenn sie atmete, was sie auch tat – alles war wie 
 bezaubernde Fesseln, um das Ewige Wort auf die Erde herabzuziehen; und tatsächlich 
 siegte sie und bewirkte das größte Wunder, das niemand anderer tun kann. 
 Dies ist deine Aufgabe, meine Tochter: Mich zu bezaubern und Mich so sehr mit deinem 
 Inneren, das ganz im Höchsten Wollen neu geordnet ist, zu fesseln, um Es vom Himmel auf 
 die Erde zu holen, damit Es bekannt werde und Leben habe, wie im Himmel so auf Erden. 
 Über alles andere sollst du dir keine Gedanken machen. 
 Wer das Größere tun soll, braucht das Geringere nicht zu tun, sondern es wird anderen der 
 Raum gegeben, damit sie das Geringere tun – und so alle Arbeit haben. Ich weiß, was 
 notwendig ist: die Zeit, der Ort, die Personen, und wann Ich meine größten Werke bekannt 
 machen soll – auch mit äußeren Wundern. 
 Du aber, setze stets den Aufschwung in meinem Willen fort und fülle Himmel und Erde aus, 
 um Mich derart zu bezaubern, dass Ich nicht umhin kann, das größte Wunder zu wirken – 
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 dass mein Wille unter den Menschen herrsche.” (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 16; 20. August 1923) 
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