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Modlitwa i cel rekolekcji: Uczyń mnie Panie na nowo,  jakim był 

Adam  przed grzechem. 
 

Wszystkie wymienione modlitwy posiadają imprimatur i Nihil Obstat 

† Felix Toppo, S.J., D.D. 
Bishop of Jamshedpur 

Censor Librorum 
Date: 28.11.2005 

 
 

Do Trójcy Przenajświętszej 

i inne modlitwy: 

 

„ Przyjdź Duchu Święty, przyjdź, przez potężne wstawiennictwo 
Niepokalanego Serca Maryi, Twojej Umiłowanej Oblubienicy. 

Amen.” 
Dzięki tej modlitwie Mój Święty Duch pośpieszy, aby zstąpić na was.              
Módl się, aby wylanie Mojego Świętego Ducha przyszło na was. ♥   

      ( 26. 10. 1989 ) 
 

Panie, napełnij mnie Twoim Świętym Duchem; 
przyjdź mnie ogarnąć Twoim Świętym Duchem, 

aby nieprzyjaciel nie znalazł we mnie żadnego miejsca, 
niech Twój Święty Duch zamieszka w największych głębinach 

mojej duszy, aby ją nawodnić i prowadzić ją w bogactwach, 
które nie pochodzą z tego świata. 

Bądź błogosławiony, Boże! 

 

Bądź uwielbiana przez wszystkie pokolenia Trójco Przenajświętsza; 

Ojcze  i Synu i Duchu Święty. Pragnę uwielbić Ciebie, Ojca i Twego 

Syna i stać się godnym przyjęcia i uwielbienia Ducha Świętego; abym 
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odtąd mógł powiedzieć: Wszystko moje Twoim jest, a Ty Jesteś mój. 

To mój Pan Jezus Chrystus, Który w Tobie i z Ciebie, i u Ciebie Jest 

zawsze i pozostaje Bogiem – niech będzie uwielbiony na wieki 

wieków. Amen 

 

Do Woli Bożej przez  wstawiennictwo Maryi 

Przybądź Wolo Boża przez potężne wstawiennictwo Maryi twojej 

umiłowanej Oblubienicy. Królowej Woli Bożej. Amen 

 

Przyjdź, przyjdź do nas, Panie i pomnóż Pieczęć Miłości 
Twego Świętego Ducha na naszym czole, 

pieczęć Obietnicy; 
Boże, stwórz w nas serce czyste, 

Wiem, że stoisz na progu każdej duszy, 
czekając na jej odpowiedź, 

Twoje Oczy tęsknią, by zobaczyć, 
otwierające się jej drzwi; 

Twoje Winnice kwitną teraz, mój Panie 
i wkrótce wydadzą wystarczające owoce, aby wyżywić każde 

pustkowie; 
umarli nie powrócą do życia, chyba że tchniesz na nich, 

wskrzeszając ich Swoim słodkim zapachem; 
niech ta kraina duchów powróci do życia na nowo 

przez wzgląd na Twoją Miłość.  Amen. 
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1. Poniedziałek; Czym jest Wola Boża?  
 

Rdz 2,16-17. 
Pierwotny stan szczęścia 
 
216 A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego 
drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; 17 ale         
z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego 
spożyjesz, niechybnie umrzesz»*. 
 

Rozmowa duszy ze Zbawicielem: 

Córko moja, przyjemność, jaką czerpię z mojej Woli, jest tak wielka, 

że gdy tylko słyszę, jak się o Niej mówi, tryskam radością i wzywam 

całe Niebo do świętowania. Wyobraź sobie, co będzie z tymi duszami, 

które Ją czynią. Znajduję w nich wszelką radość i daję im wszelką 

radość. Ich życie jest życiem błogosławionych. Tylko dwie rzeczy 

leżą im na sercu, tylko dwóch rzeczy pragną i pożądają: mojej Woli     

i Miłości. Niewiele mają do zrobienia, podczas gdy czynią 

wszystko. Nawet ich cnoty wchłonięte są w mojej Woli                         

i Miłości. Tak więc nie zajmują się już cnotami, ponieważ moja Wola 

zawiera, posiada i wchłania wszystko, i to w sposób boski, 

niezmierzony i nieskończony. Takie jest życie błogosławionych. 

 (Tom 11, 15.03.1912). 
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2. Wtorek; Czym jest dar Woli Bożej? 
 

Rodz. 2, 7 -9. 
 7 A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli 
więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. 8 Gdy zaś mężczyzna      
i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po 
ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem 
Bogiem wśród drzew ogrodu. 9 Pan Bóg zawołał na mężczyznę           
i zapytał go: «Gdzie jesteś?»   
 

Rozmowa duszy ze Zbawicielem: 
 

…gdy Adam wspominał swoje odejście z mojej Woli i najwyższe 

dobro, które utracił, odczuwał taki ucisk bólu, że stawał się 

milczący, ponieważ był ujęty bólem utraty tak wielkiego królestwa       

i nieodwracalnego zła, którego nie mógł naprawić, cokolwiek by nie 

zrobił. 

Aby temu zaradzić, potrzebny był sam Bóg, którego on obraził.    
 Ze strony swego Stwórcy nie miał żadnego rozkazu i dlatego nie 
dałem mu wystarczającej zdolności do ukazania wiedzy, bo po cóż 
ukazywać wiedzę, gdy nie można przekazać mu zawartego w niej 
dobra. Ja daję poznać dobro wtedy, kiedy chcę je przekazać. Ale 
mimo że Adam nie mówił wiele o królestwie mojej Woli, nauczył 
wielu ważnych rzeczy na temat tego, co go dotyczyło.          
 Dowodem tego jest to,  że w początkach historii świata aż do Noego, 
pokolenia nie potrzebowały prawa ani nie było bałwochwalstwa, ale 
wszyscy uznawali jednego Boga, ponieważ bardziej się troszczyli       
o moją Wolę. Natomiast kiedy bardziej się od Niej oddalili, powstało 
bałwochwalstwo i popadli w gorsze zło. Dlatego Bóg widział potrzebę 
przekazania swojego prawa jako ochronę dla ludzkich pokoleń. Ten 
zatem, kto czyni moją Wolę, nie potrzebuje praw, ponieważ Ona jest 
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życiem i prawem i jest wszystkim dla człowieka.                                 
 (Tom 20, 17.09.1926) 

 

3. Środa; Wola Boża jest Intymna. 
 

Rodz. 3, 22-23. 

  22 Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna 
dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki,              
aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na 
wieki»*. 23 Dlatego Pan Bóg wydalił  go z ogrodu Eden, aby uprawiał 
tę ziemię, z której został wzięty. 
 

Rozmowa duszy ze Zbawicielem: 

        Innymi razy, kiedy wtapiam się w Wolę Bożą, pragnę     
ubolewać nad każdą zniewagą wyrządzoną mojemu Bogu                                   
i wznawiam moje krążenie wokół tej ogromnej pustki, aby odnaleźć 
cały ból, jaki mój Jezus przecierpiał za wszystkie grzechy.                      
Czynię go moim i krążę wszędzie, krążę w najbardziej ukrytych            
i tajemniczych miejscach, w miejscach publicznych, we wszystkich 
złych czynach ludzkich, aby ubolewać nad każdą zniewagą…. I czuję, 
że za każdy grzech, chciałabym wykrzyknąć w każdym ruchu całego 
Stworzenia: „Przebaczenie, przebaczenie”, gromadząc w sobie cały 
ból wszystkich grzechów. Nie ma zniewagi wobec Boga, nawet 
najmniejszej, nad którą bym nie ubolewała i za którą nie prosiłabym    
o przebaczenie. I aby każdy mógł usłyszeć tę moją prośbę                     
o przebaczenie za wszystkie grzechy, odciskam ją w dudnieniu 
grzmotu, żeby ból zniewagi Mego Boga zagrzmiał w każdym sercu. 
Błagam o „Przebaczenie!” w uderzeniu pioruna, odciskam bolesną 
skruchę w szmerze wiatru, tak aby krzyczał do wszystkich: „skrucha   
i wołanie o przebaczenie!”, a w boiciu dzwonów „ból                           
i przebaczenie!”. Jednym słowem, czynię tak ze wszystkim. Następnie 
zanoszę Memu Bogu ból wszystkich, błagam o przebaczenie               
w imieniu wszystkich i mówię: 
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„Wielki Boże, pozwól Twej Woli zstąpić na ziemię, tak aby grzech 
nie pojawił się już nigdy więcej! To wola ludzka jest jedyną, która 
dopuszcza się tak wielu wykroczeń, iż wydaje się, że zalewa ziemię 
grzechami. Wasza Wola zniszczy wszelkie zło. Dlatego proszę Was, 
wysłuchajcie małej Córeczki Waszej Woli, która nie pragnie niczego 
innego, jak tylko tego, aby Wasza Wola była znana i kochana i aby 
królowała w każdym sercu.”» ( 10.05.1925) 

 

 

4. Czwartek;  Maryja wypowiada „Fiat” - cudowne 

skutki tej decyzji. 

 
Rodz. 3,15 - 
15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy 
potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży* ci głowę, a ty 
zmiażdżysz* mu piętę».  
 

*( Nieprzyjaźń między niewiastą a wężem, zrywa ostatecznie złe 
przymierze z demonem i tego skutki). 
 
 
Rozmowa duszy ze Zbawicielem: 

Jezus do Luizy: O pierwsze „tak” w moim FIAT [1] poprosiłem 
swoją kochaną Mamę. O mocy Jej Fiat w mojej Woli! Jak tylko Boski 
Fiat spotkał się z Fiat mojej Mamy, zespoliły się w jedno. Mój Fiat Ją 
wywyższył, przebóstwił, osłonił i bez ludzkiego wkładu począł Mnie, 
Syna Boga. Tylko w moim Fiat mógł Mnie począć. Mój Fiat 
przekazał Jej ogrom, nieskończoność i płodność na boski sposób           
i dlatego Ogromny, Odwieczny i Nieskończony mógł być w Niej 
poczęty. Jak tylko wypowiedziała FIAT MIHI[2], nie tylko zdobyła 
Mnie, lecz także okryła razem wszystkie stworzenia i wszystkie 
rzeczy stworzone. Poczuła w sobie wszystkie życia stworzeń i od tego 
czasu zaczęła być Matką i Królową wszystkich. 
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Ileż cudów nie zawiera to „tak” mojej Mamy? Gdybym chciał 
opisać je wszystkie, nigdy nie przestałabyś ich słuchać. A teraz            
o drugie „tak” w mojej Woli poprosiłem ciebie. A ty, chociaż drżałaś, 
wypowiedziałaś je. To „tak”        w mojej Woli doczeka się swoich 
cudów i osiągnie boskie spełnienie. Ty podążaj za Mną i zanurz się 
jeszcze bardziej w ogromnym morzu mojej Woli,    a Ja pomyślę         
o wszystkim. Moja Mama nie myślała o tym, jak miałem się w Nią 
wcielić, ale wypowiedziała jedynie Fiat Mihi, a Ja wymyśliłem 
sposób, żeby się w Nią wcielić. Tak też zrobisz i ty.               
 (Tom 12, 10.01.1921) 

 

5. Piątek; Poświęcenie się Bogu jak Maryja, 

      przez Maryję, z Maryją i w Maryi. 

Łk.141  

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko 
w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 
 
 
Rozmowa duszy ze Zbawicielem: 
 

Pragnę, aby moja modlitwa: FIAT VOLUNTAS TUA SICUT IN 
COELO ET IN TERRA,,  której nauczyłem, modlitwa wielu stuleci, 
wielu pokoleń, została zrealizowana i spełniona. Właśnie dlatego 
chciałem kolejnego „tak” w mojej Woli, kolejnego Fiat zawierającego 
twórczą moc. Pragnę Fiat, który wzniesie się w każdej chwili                
i pomnoży się dla wszystkich. Pragnę w duszy swojego własnego Fiat, 
który się wzniesie do mojego Tronu i swoją twórczą mocą zaniesie 
ziemi życie Fiat jako w Niebie, tak i na ziemi. 

Kiedy to usłyszałam, byłam zaskoczona i upokorzona                         
i powiedziałam: Jezu, co Ty mówisz? Przecież wiesz, jak bardzo 
jestem nieokrzesana i niezdolna do niczego. A On: Córko moja, mam 
zwyczaj wybierać najbardziej nędzne, niezdolne i ubogie dusze do 
swoich największych dzieł. Moja własna Mama     w swoim 
zewnętrznym życiu nie posiadała nic niezwykłego, nie uczyniła 
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żadnego cudu, żadnego znaku, który by Ją wyróżnił spośród innych 
kobiet. Jej jedynym wyróżnieniem była doskonała cnota, na którą 
prawie nikt nie zwracał uwagi. Jeśli innych świętych wyróżniłem 
czynieniem cudów, a jeszcze innych upiększyłem swoimi ranami,     
to swojej Mamie nic nie dałem. A jednak była Ona arcydziełem nad 
arcydziełami, cudem nad cudami, prawdziwą i doskonałą 
Ukrzyżowaną, nikt inny podobny do Niej… (Tom 12, 17.01.1921) 

 

 

6. Sobota; Na czym polega nowość życia w Woli Bożej? 
Mt. 9 -10 

    Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię 
Twoje! 10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia 
się na ziemi, tak jak i w niebie.  
 
Rozmowa duszy ze Zbawicielem: 

Spełniać Wolę Bożą, czyli wiernie wypełniać to, czego Ona pragnie 
lub akceptować to, co dopuszcza, nie jest nowością. Czynili to 
wszyscy święci wszystkich czasów, ponieważ bez Niej nie ma żadnej 
cnoty ani świętości. Ale każdy może z Niej czerpać i nawiązać z Nią 
relację w takim stopniu,          w jakim jest mu dane Ją poznać: 

 […] Oczywiście, że byli święci, którzy nieustannie spełniali moją 
Wolę, lecz czerpali z Niej w takim stopniu, w jakim Ją poznali. 
Wiedzieli, że spełnianie mojej Woli było największym aktem, takim, 
który oddawał Mi największa cześć i który prowadził do świętości       
i z tym też zamiarem Ją spełniali i to z Niej czerpali, ponieważ bez 
mojej Woli nie ma żadnej świętości – żadne dobro ani żadna świętość, 
mała czy duża, nie może bez Niej zaistnieć. (06.11.1922) 

tylko w pismach Luizy Jezus pozwala poznać swoją Wolę 

I mówi: …której jak dotąd nikomu nie ukazałem. Przejrzyj tyle 
książek, ile chcesz, a w żadnej z nich nie znajdziesz tego, co tobie 
powiedziałem o mojej Woli (12.09.1913). 
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Życie w Woli Bożej to świętość jeszcze niepoznana, którą dam 
poznać i która umieści ostatni, najpiękniejszy i najbardziej błyszczący 
ornament pośród wszystkich innych świętości (08.04.1918). 

Z wiedzy rodzi się szacunek, miłość i możliwość posiadania. 

Moja Wola jest cudem nad cudami, jest tajemnicą, aby znaleźć 
światło, świętość i bogactwo. Jest tajemnicą wszelkiego dobra, a nie 
będąc dogłębnie poznana, nie jest więc ceniona ani miłowana, jak na 
to zasługuje! (08.03.1914). 

Luiza Piccarreta daje początek świętości życia w Woli Bożej: We 
wszystkich świętościach byli zawsze święci, którzy jako pierwsi 
zapoczątkowali pewien rodzaj świętości. Był więc święty, który 
zapoczątkował świętość pokuty, drugi, który zapoczątkował świętość 
posłuszeństwa, inny pokory – tak samo więc było z całą resztą innych 
świętości. A teraz chcę, abyś ty była początkiem świętości życia         
w mojej Woli (27 listopada 1917). 
 

7. Niedziela; Jak żyć w Woli Bożej. 
 
(Łk 2,15-19) Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy               
i rozważała je w swoim sercu.  
 
 
Rozmowa duszy ze Zbawicielem: 

Odprawiałam swoją zwyczajową adorację do Jezusa, mojej 
ukrzyżowanej Dobroci, mówiąc Mu: Wnikam w Twoją Wolę,             
a raczej, podaj mi rękę i Ty sam umieść mnie w bezmiarze swojej 
Woli, abym nie mogła uczynić niczego, co by nie było efektem 
Twojej Przenajświętszej Woli. Gdy to mówiłam, pomyślałam 
sobie: Jak to? Wola Boża jest wszędzie, już w Niej przebywam, a ja 
mówię: wnikam w Twoją Wolę? 

Ale gdy o tym myślałam, mój słodki Jezus, poruszając się w moim 
wnętrzu, powiedział do mnie: Córko moja, jednakże jest wielka 
różnica między tym, kto się modli czy działa, ponieważ moja Wola   
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go otacza i ponieważ zgodnie ze swoją naturą znajduje się Ona 
wszędzie, a tym, kto z własnej woli, posiadając wiedzę o tym, co robi,      
wkracza w boskie środowisko mojej Woli, aby działać i się 
modlić. (21.06.1923) 


