
 Poniedziałek IV tydzień Okresu Wielkanocnego 
 (J 10, 1-10) 

 "Ja przyszedłem, aby mieli życie i mieli je w obfitości" (J 10, 10). 

 Czuję  w  mojej  duszy  życie  Boskiego  FIat,  który  chce  być  dla  mnie  ruchem, 
 oddechem  i  biciem  serca.  Wola  Boża  pragnie  tak  wielkiej  jedności  z  wolą  ludzką,  że 
 ta  nie  może  w  niczym  sprzeciwiać  się  temu,  co  Ona  chce  uczynić,  w  przeciwnym 
 razie  rozczarowana  skarży  się  i  czuje  się  ukrzyżowana  przez  wolę  ludzką.  Wtedy 
 mój ukochany Jezus powtórzył swoją krótką wizytę i powiedział do mnie: 
 "Moja  błogosławiona  córko,  jak  bardzo  Moja  Wola  cierpi  w  stworzeniu!  Wystarczy 
 tylko,  że  ci  powiem,  iż  za  każdym  razem,  gdy  człowiek  czyni  swoją  wolę,  krzyżuje 
 Moją. 
 Tak  więc  krzyżem  Mojej  Woli  jest  wola  ludzka,  ale  nie  trzema  gwoździami,  jak  Ja 
 zostałem  przybity  do  krzyża,  lecz  tyloma  gwoździami,  ile  dusza  opiera  się  Mojej  Woli 
 i  nie  uznaje  Jej.  Choć  chce  czynić  dobro,  zostaje  odrzucona  z  gwoździami 
 niewdzięczności.  Jakże  bolesne  jest  to  ukrzyżowanie  Mojej  Woli  w  stworzeniu!  Jakże 
 często  czuje  Ona,  że  Jej  oddech,  bicie  serca  i  ruch  są  przybite  gwoździami,  bo  skoro 
 nie  jest  uznana  za  Życie  tchnienia,  bicia  serca  i  ruchu,  to  oddech,  ruch  i  bicie  serca 
 człowieka  stają  się  dla  Niej  gwoździami,  uniemożliwiając  Jej  działanie  w  duszach 
 dobra,  które  chce  czynić.  O,  jakże  Ona  czuje  się  ukrzyżowana  w  ludzkiej  woli!  Ona 
 chce,  aby  dzień  powstał  w  ruchu  człowieka  z  Jej  Boskim  ruchem,  ale  dusza  krzyżuje 
 Boski  ruch  i  sprawia,  że  noc  zapada  z  jej  [własnym]  ruchem,  i  krzyżuje  światło.  Jakże 
 cierpi  Moje  światło,  gdy  widzi  siebie  uciśnionym,  ukrzyżowanym  i  niezdolnym  do 
 życia  z  powodu  ludzkiej  woli!  Swoim  tchnieniem  chce  Ona  pozwolić,  aby  Jej  Wola 
 tchnęła  w  duszę  życie  Jej  świętości  i  mocy.  Jeśli  jednak  dusza  Jej  nie  przyjmuje, 
 wbija  w  Nią  gwoździe  grzechu,  namiętności  i  słabości.  Moja  biedna  Wola!  W  jakim 
 stanie  cierpienia  i  nieustannego  ukrzyżowania  znajduje  się  Ona  w  ludzkiej  woli,  która 
 nieustannie  krzyżuje  Naszą  Miłość  i  wypełnia  swoimi  gwoździami  wszystkie 
 dobrodziejstwa, które chcemy jej dać. 
 Tylko  ta  dusza,  która  żyje  w  Mojej  Woli,  nie  krzyżuje  Mojej  Woli,  mogę  raczej 
 powiedzieć,  że  Ja  formuję  jej  krzyż,  który  jest  jednak  zupełnie  inny  niż  Mój  krzyż  [z 
 Golgoty].  Moja  Wola  wie,  jak  ustawić  gwoździe  światła,  świętości  i  miłości, 
 które sprawiają, że dusza staje się silna naszą własną boską mocą. 
 Gwoździe  te  nie  zadają  bólu,  ale  uszczęśliwiają  duszę,  zdobią  ją  urzekającym 
 pięknem i są nośnikami wielkich zdobyczy. 



 Ten,  który  ich  doświadczył,  jest  tak  szczęśliwy,  że  prosi  i  błaga  Nas,  abyśmy  go 
 zawsze strzegli Naszymi boskimi gwoździami na krzyżu. 

 Nie  da  się  uciec  od  tej  sytuacji:  te  dwie  wole,  ludzka  i  boska,  jeśli  nie  są  sobie 
 przychylne,  jedna  z  nich  nieuchronnie  tworzy  krzyż  tej  drugiej.  Co  więcej,  Nasza 
 Miłość  i  zazdrość  są  tak  wielkie,  że  nie  pozwalamy  duszy  nawet  na  jedno  swobodne 
 tchnienie  bez  naszego  gwoździa  światła  i  miłości,  abyśmy  mogli  ją  zawsze  mieć  przy 
 sobie i mówić: "To, co My czynimy, ona czyni i chce tego, czego My chcemy". 

 Trzeba  ci  też  wiedzieć,  że  wszystko  ulega  przemianie,  gdy  dusza  wchodzi  w  Naszą 
 Wolę.  Ciemności  przemieniają  się  w  światło,  słabości  w  siłę,  ubóstwo  w  bogactwo, 
 namiętności  w  cnoty.  Następuje  taka  zmiana,  że  dusza  nie  jest  już  taka  jak  przedtem 
 i  jest  nie  do  poznania.  Nie  jest  już  w  pozycji  uniżonej  niewolnicy,  ale  szlachetnej 
 królowej.  Nasza  Boska  Istota  kocha  ją  tak  bardzo,  że  jest  aktywna  w  jej  aktach  i 
 przepływa,  aby  czynić  to,  co  ona  robi.  Teraz,  gdy  nasz  ruch  jest  nieprzerwany, 
 poruszamy  się  i  kochamy  ją,  poruszamy  się  i  obejmujemy  ją.  Nasz  ruch  porusza  Ją  i 
 całuje,  czyni  Ją  piękniejszą  i  jeszcze  bardziej  uświęca.  W  każdym  ruchu  dajemy  jej 
 coś  z  siebie,  a  w  naszej  natarczywej  miłości  mówimy  jej  o  naszej  Najwyższej  Istocie, 
 dajemy  jej  poznać,  kim  jesteśmy  i  jak  bardzo  ją  kochamy.  Istnieje  tak  silne 
 utożsamienie  między  nią  a  Nami  -  ponieważ  Nasza  Wola  jest  jedna  z  Jej  Wolą  -  że 
 postrzegamy ją w Naszym Boskim Poruszeniu. 
 Czyniąc  swoim  to,  co  do  Nas  należy,  swoją  własnością,  kocha  Nas  Naszą  Miłością  i 
 ofiarowuje  Nam  nasze  niedostępne  światło,  aby  Nas  uwielbić,  naszą  świętość,  aby 
 oddać  Nam  hołd  i  powiedzieć  Nam:  "Święty,  święty,  po  trzykroć  święty  Jesteś".  Ty 
 zawierasz w sobie wszystko, Ty jesteś wszystkim". 
 Jak  pięknie  jest  spoglądać  na  ludzką  ograniczoność  w  Naszej  Woli,  która  ma  w  swej 
 mocy  całą  Naszą  Boską  Istotę,  aby  podarować  ją  Nam,  kochać  Nas  i  wielbić,  jak 
 tego  pragniemy  i  na  co  słusznie  zasługujemy!  W  Naszej  Woli  strony  się  wyrównują,  a 
 odmienność  znika.  Nasza  jedność  jednoczy  wszystko  i  wszystkich  i  zamienia  akt 
 wszystkich w jeden, który staje się aktem wszystkich". 
 Po  tych  słowach  zrozumiałam  świętość,  piękno  i  wielkość  życia  w  Woli  Bożej  i 
 pomyślałam  sobie:  "Dla  mnie  życie  w  Nim  wydaje  się  trudne.  Jak  dusza  może 
 kiedykolwiek  dojść  tak  daleko?  Ludzkie  słabości,  często  zbyt  bolesne  okoliczności 
 życia  i  niespodziewane  sytuacje,  trudności  tak  liczne,  że  często  nie  wiadomo  nawet, 
 co  robić  -  czyż  to  wszystko  nie  odciągnie  biednego  stworzenia  od  takiego  świętego 
 życia,  które  wymaga  od  nas  najwyższej  uwagi?".  Wtedy  mój  dobry  Jezus  wznowił 
 swoją  mowę  i  dodał  z  niewymowną  czułością,  że  aż  czułam,  jak  pęka  mi  serce: 
 "Córeczko  Mojej  Woli,  Moje  zainteresowanie  i  Moje  nieustanne  pragnienie,  aby 
 dusza  żyła  w  Mojej  Woli,  są  ogromne:  kiedy  bowiem  oboje  zawarliśmy  umowę  i 
 dusza  stanowczo  zdecydowała  żyć  w  Moim  FIAT,  to  znaczy  w  Mojej  Woli,  Ja 
 pierwszy składam ofiarę, aby osiągnąć ten zamiar, by mogła w Niej żyć. 
 Oddaję  się  do  jej  dyspozycji  i  udzielam  jej  wszelkich  łask,  światła,  miłości,  i  poznania 
 Mojej  Woli,  aby  sama  odczuwała  potrzebę  życia  w  Niej.  Jeśli  Ja  czegoś  pragnę,  a 
 ona chętnie zgadza się robić to, co Ja chcę, to Ja myślę o wszystkim. 
 A  jeśli  nie  dokona  tego,  co  sobie  stanowczo  postanowiła,  ze  słabości  lub  z  powodu 
 okoliczności  -  a  nie  z  własnej  woli  lub  z  zaniedbania  -  to  Ja  nawet  zastępuję  ją  i 



 czynię  to,  co  powinna  uczynić,  i  przyznaję  jej  [zasługę  za]  to,  co  uczyniłem,  tak  jakby 
 to uczyniła ta dusza. 
 Moja  córko,  życie  w  Mojej  Woli  jest  życiem,  które  [tylko]  Ja  mogę  kształtować,  nie 
 jest  cnotą.  Życie  potrzebuje  ruchu,  to  znaczy  Mojego  działania  i  ciągłych  aktów 
 [duszy],  w  przeciwnym  razie  nie  byłoby  już  życiem,  lecz  co  najwyżej  dziełem,  które 
 nie potrzebuje ciągłych aktów, ale nie byłoby życiem. 
 Dlatego,  jeśli  dusza  nie  czyni  tego,  co  Ja  chcę,  z  powodu  niedobrowolnej 
 niedyspozycji  lub  słabości,  to  nie  przerywam  życia,  ale  zachowuję  jego  ciągłość.  I 
 może  właśnie  w  tej  niedyspozycji  jest  Moja  Wola,  która  dopuszcza  te  jej  słabości. 
 Dlatego w takich przypadkach wola duszy już płynie w Mojej Woli. 
 Ponadto  patrzę  przede  wszystkim  na  wspólnie  zawarte  porozumienie,  na  podjętą 
 stanowczą  decyzję,  która  nie  została  odwołana  przez  żadną  przeciwną  decyzję  i 
 uznając  to,  kontynuuję  zadośćuczynienie  za  duszę  w  tym,  czego  jej  brakuje.  Tak, 
 nawet  podwajam  łaski  i  otaczam  ją  nową  miłością,  i  nowymi  sztukami  miłości,  aby 
 stała się bardziej uważna. 
 Wzbudzam  w  jej  sercu  najwyższą  potrzebę  życia  w  Mojej  Woli,  tak  że  kiedy  czuje 
 swoją  słabość,  rzuca  się  w  ramiona  Mojej  Woli  i  błaga  Ją,  aby  ją  tak  mocno 
 przytuliła, by mogła żyć w nieustannym zjednoczeniu z Nią." 

 (Z Księgi Nieba, do użytku prywatnego - tom 36; 5 września 1938) 

 Montag der 4. Osterwoche (Joh 10,1-10) 
 „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10,10) 
 Ich  fühle  das  Leben  des  Göttlichen  FIAT  in  meiner  Seele,  das  für  mich  Bewegung,  Atmung  und 
 Herzschlag  sein  möchte.  Der  Göttliche  Wille  ersehnt  eine  so  große  Einheit  mit  dem  menschlichen 
 Willen,  dass  dieser  sich  in  nichts  dem  widersetzen  darf,  was  Er  tun  will,  sonst  beklagt  Er  sich 
 enttäuscht  und  fühlt  sich  durch  den  menschlichen  Willen  gekreuzigt.  Da  wiederholte  mein  geliebter 
 Jesus seinen kurzen Besuch und sprach zu mir: 
 „Meine  gesegnete  Tochter,  wie  sehr  leidet  doch  mein  Wille  im  Geschöpf!  Es  genügt,  wenn  Ich  dir 
 sage, dass der Mensch jedes Mal, wenn er seinen eigenen Willen tut, den Meinen kreuzigt. 
 So  ist  das  Kreuz  meines  Willens  das  menschliche  Wollen,  doch  nicht  mit  drei  Nägeln,  wie  Ich  am 
 Kreuz  angenagelt  wurde,  sondern  mit  so  vielen  Nägeln,  als  sich  die  Seele  meinem  Willen  widersetzt 
 und  Ihn  nicht  anerkennt.  Während  Er  Gutes  tun  möchte,  wird  Er  mit  den  Nägeln  der  Undankbarkeit 
 zurückgewiesen. 
 Wie  qualvoll  ist  diese  Kreuzigung  meines  Willens  im  Geschöpf!  Wie  oft  fühlt  Er  seinen  Atem, 
 Herzschlag  und  seine  Bewegung  mit  Nägeln  angenagelt,  denn  da  Er  nicht  als  das  Leben  des  Atems, 
 des  Herzschlags  und  der  Bewegung  erkannt  wird,  werden  für  Ihn  Atmung,  Bewegung  und  Herzschlag 
 des  Menschen  zu  Nägeln,  die  Ihn  daran  hindern,  in  den  Seelen  das  Gute  zu  wirken,  das  Er  tun 
 möchte. 
 O,  wie  fühlt  Er  sich  im  menschlichen  Willen  gekreuzigt!  Er  will  mit  seiner  göttlichen  Bewegung  den 
 Tag  in  der  Bewegung  des  Menschen  aufgehen  lassen,  aber  die  Seele  kreuzigt  die  göttliche 
 Bewegung  und  lässt  mit  ihrer  [eigenen]  Bewegung  die  Nacht  hereinbrechen  und  kreuzigt  das  Licht. 
 Wie  leidet  mein  Licht  darunter,  sich  durch  den  menschlichen  Willen  unterdrückt,  gekreuzigt  und  in  den 
 Zustand der Unfähigkeit versetzt zu sehen! 
 Mit  seinem  Atem  möchte  Er  seinen  Willen  in  der  Seele  atmen  lassen,  um  ihr  das  Leben  seiner 
 Heiligkeit  und  Stärke  zu  verleihen.  Wenn  Ihn  aber  die  Seele  nicht  aufnimmt,  treibt  sie  Ihm  die  Nägel 
 der  Sünde,  Leidenschaften  und  Schwächen  hinein.  Mein  armer  Wille!  In  welchem  Zustand  des 
 Leidens  und  der  ständigen  Kreuzigung  befindet  Er  sich  im  menschlichen  Willen,  der  unsere  Liebe 
 ununterbrochen kreuzigt und alle Wohltaten, die Wir ihm geben wollen, mit seinen Nägeln anfüllt. 



 Allein  die  Seele,  die  in  meinem  Willen  lebt,  kreuzigt  meinen  Willen  nicht,  vielmehr  kann  Ich 
 behaupten,  dass  Ich  ihr  Kreuz  bilde,  das  jedoch  ganz  anders  ist  als  mein  Kreuz  [von  Golgota].  Mein 
 Wille  versteht  es,  Nägel  des  Lichts,  der  Heiligkeit  und  der  Liebe  zu  setzen,  welche  die  Seele  mit 
 unserer eigenen göttlichen Kraft stark machen. 
 Diese  Nägel  fügen  keinen  Schmerz  zu,  sondern  machen  die  Seele  glücklich,  schmücken  sie  mit  einer 
 bezaubernden  Schönheit  und  sind  Träger  großer  Eroberungen.  Wer  sie  erfahren  hat,  ist  so  glücklich, 
 dass er Uns bittet und anfleht, ihn stets mit unseren göttlichen Nägeln am Kreuz zu behalten. 
 Dieser  Situation  kann  man  nicht  entgehen:  wenn  die  zwei  Willen,  der  menschliche  und  der  Göttliche, 
 nicht  geeint  sind,  wird  der  eine  Wille  unweigerlich  das  Kreuz  des  anderen  bilden.  Zudem  sind  unsere 
 Liebe  und  Eifersucht  so  groß,  dass  Wir  der  Seele  nicht  einmal  einen  freien  Atemzug  ohne  unseren 
 Nagel  des  Lichtes  und  der  Liebe  gewähren,  damit  Wir  sie  stets  bei  Uns  behalten  und  sagen  können: 
 ‚Was Wir tun, das tut sie, und sie will das, was Wir wollen.’ 
 Du  sollst  auch  wissen,  dass  alles  umgewandelt  wird,  wenn  die  Seele  in  unseren  Willen  eintritt.  Die 
 Finsternis  verwandelt  sich  in  Licht,  die  Schwächen  in  Stärke,  die  Armut  in  Reichtum,  die 
 Leidenschaften  in  Tugenden.  Es  geschieht  eine  solche  Veränderung,  dass  die  Seele  nicht  mehr  wie 
 zuvor und nicht wiederzuerkennen ist. 
 Sie  ist  nicht  länger  im  Zustand  einer  niedrigen  Sklavin,  sondern  einer  edlen  Königin.  Unser  Göttliches 
 Sein  liebt  sie  so  sehr,  dass  Es  in  ihren  Akten  wirksam  ist  und  strömt,  um  das  zu  tun,  was  sie  tut.  Da 
 nun  unsere  Bewegung  kontinuierlich  ist,  bewegen  Wir  Uns  und  lieben  sie,  bewegen  Wir  Uns  und 
 umarmen  sie.  Unsere  Bewegung  bewegt  sich  und  küsst  sie,  macht  sie  noch  schöner  und  heiligt  sie 
 noch mehr. 
 In  jeder  Bewegung  geben  Wir  ihr  etwas  von  Uns,  und  in  unserer  eindringlichen  Liebe  erzählen  Wir  ihr 
 über  unser  Höchstes  Sein,  geben  ihr  zu  erkennen,  wer  Wir  sind  und  wie  sehr  Wir  sie  lieben.  Es 
 kommt  zu  einer  so  starken  Identifikation  zwischen  ihr  und  Uns  –  da  unser  Wille  mit  dem  ihren  eins  ist 
 – dass Wir sie in unserer göttlichen Bewegung wahrnehmen. 
 Indem  sie  sich  das,  was  Uns  gehört,  zu  eigen  macht,  liebt  sie  Uns  mit  unserer  Liebe  und  schenkt  Uns 
 unser  unzugängliches  Licht,  um  Uns  zu  verherrlichen,  unsere  Heiligkeit,  um  Uns  zu  huldigen  und  Uns 
 zu beteuern: ‚Heilig, heilig, dreimal heilig bist Du. Du schließt alles ein, Du bist alles.’ 
 Wie  schön  ist  es,  die  menschliche  Begrenztheit  in  unserem  Willen  zu  erblicken,  die  unser  ganzes 
 Göttliches  Wesen  in  ihrer  Macht  hat,  um  es  Uns  zurückzugeben,  Uns  zu  lieben  und  zu  verherrlichen, 
 wie  Wir  es  wünschen  und  zu  Recht  verdienen!  In  unserem  Willen  gleichen  die  Seiten  einander  an  und 
 verschwindet  die  Unähnlichkeit.  Unsere  Einheit  vereint  alles  und  alle  und  macht  aus  dem  Akt  von 
 allen einen einzigen, der zum Akt aller wird.“ 
 Nach  diesen  Worten  begriff  ich  die  Heiligkeit,  Schönheit  und  Größe  des  Lebens  im  Göttlichen  Willen 
 und  dachte  mir:  ‚Mir  scheint  das  Leben  in  Ihm  schwierig.  Wie  kann  die  Seele  je  soweit  kommen?  Die 
 menschlichen  Schwächen,  die  oft  zu  leidvollen  Lebensumstände  und  unerwarteten  Begegnungen,  die 
 so  zahlreichen  Schwierigkeiten,  dass  man  oft  nicht  einmal  weiß,  was  man  tun  soll  –  wird  all  dies  das 
 arme  Geschöpf  nicht  von  einem  so  heiligen  Leben  ablenken,  das  von  uns  höchste  Aufmerksamkeit 
 erfordert?‘ 
 Da  nahm  mein  guter  Jesus  seine  Rede  wieder  auf  und  fügte  mit  unaussprechlicher  Zärtlichkeit  hinzu, 
 dass  ich  mein  Herz  brechen  fühlte:  „Kleine  Tochter  meines  Willens,  mein  Interesse  und  mein 
 ständiges  Verlangen,  dass  die  Seele  in  meinem  Willen  lebe,  sind  enorm  groß:  wenn  Wir  nämlich 
 beide  die  Übereinkunft  getroffen  haben,  und  die  Seele  sich  fest  entschlossen  hat,  in  meinem  FIAT, 
 d.h.  in  meinem  Willen  zu  leben,  dann  bin  Ich  der  Erste,  der  ein  Opfer  bringt,  um  die  Absicht  zu 
 erreichen, dass sie in Ihm leben kann. 
 Ich  stelle  mich  ihr  zur  Verfügung  und  verleihe  ihr  alle  Gnaden,  Licht,  Liebe  und  Kenntnis  meines 
 eigenen  Willens,  sodass  sie  selbst  das  Bedürfnis  verspüren  möge,  in  Ihm  zu  leben.  Wenn  Ich  etwas 
 wünsche und sie bereitwillig zu tun akzeptiert, was Ich will, bin Ich es, der an alles denkt. 
 Und  wenn  sie  dies[,  was  sie  fest  zu  tun  beschlossen  hat],  aus  Schwäche  oder  wegen  der  Umstände 
 nicht  vollbringt  –  und  nicht  aus  ihrem  Willen  heraus  oder  aus  Nachlässigkeit  –  dann  leiste  Ich  sogar 
 Ersatz  für  sie  und  tue  das,  was  sie  tun  sollte  und  gewähre  ihr  [den  Verdienst  für]  das,  was  Ich  getan 
 habe, als hätte die Seele es getan. 
 Meine  Tochter,  das  Leben  in  meinem  Willen  ist  ein  Leben,  das  [nur]  Ich  bilden  kann,  es  ist  keine 
 Tugend.  Das  Leben  braucht  Bewegung,  d.h.  mein  Handeln  und  kontinuierliche  Akte  [der  Seele],  sonst 
 wäre  es  kein  Leben  mehr,  sondern  höchstens  ein  Werk,  das  keine  kontinuierlichen  Akte  benötigt,  aber 
 es wäre kein Leben. 



 Wenn  daher  die  Seele  wegen  unfreiwilliger  Indisposition  oder  Schwäche  nicht  tut,  was  Ich  will,  dann 
 breche  Ich  das  Leben  nicht  ab,  sondern  erhalte  seine  Kontinuität.  Und  vielleicht  ist  es  gerade  in 
 dieser  Indisposition  auch  mein  Wille,  der  diese  ihre  Schwächen  zulässt.  In  solchen  Fällen  fließt  daher 
 der Wille der Seele bereits in meinem Willen. 
 Überdies  schaue  Ich  vor  allem  auf  die  gemeinsam  gemachte  Übereinkunft,  die  feste  Entscheidung, 
 die  getroffen  wurde,  und  die  von  keiner  gegenteiligen  Entscheidung  widerrufen  wurde  und  leiste  in 
 Anerkennung  dessen  für  die  Seele  weiterhin  Ersatz  in  dem,  was  ihr  fehlt.  Ja,  Ich  verdopple  sogar  die 
 Gnaden  und  umgebe  sie  mit  neuer  Liebe  und  neuen  Kunstgriffen  der  Liebe,  damit  sie  aufmerksamer 
 wird. 
 Ich  erwecke  in  ihrem  Herzen  das  äußerste  Bedürfnis  nach  dem  Leben  in  meinem  Willen,  sodass  sie 
 sich,  wenn  sie  ihre  Schwäche  fühlt,  in  die  Arme  meines  Willens  wirft  und  Ihn  anfleht,  sie  so  fest  zu 
 halten,  dass  sie  in  unaufhörlicher  Einheit  mit  Ihm  leben  kann“.  (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 36; 5. September 1938) 


