
 V Niedziela Wielkiego Postu - C - (J 13, 31-33a.34-35) 

 Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony 
 chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. 

 (J 13,31) 

 Gdy  przyjęłam  Komunię,  przytuliłam  mojego  słodkiego  Jezusa  mocno  do  serca  i 
 powiedziałam:  "Życie  moje,  jakże  chciałabym  uczynić  to,  co  Ty  sam  uczyniłeś,  gdy  przyjąłeś 
 Siebie  samego  w  Sakramencie,  abyś  znalazł  we  mnie  swoje  własne  upodobanie,  modlitwy  i 
 zadośćuczynienie!". A mój zawsze umiłowany Jezus powiedział do mnie: 
 "Córko  Moja,  w  tym  małym  obiegu  Hostii  zawarłem  wszystko  i  dlatego  chciałem  przyjąć 
 Siebie  w  Sakramencie,  aby  dokonać  pełnych  aktów,  które  w  godny  sposób  wysławiały  Ojca, 
 za  to,  że  pozwala  stworzeniom  przyjmować  jedynego  Boga;  i  dałem  duszom  pełny  owoc 
 Mojego  życia  sakramentalnego,  gdyż  inaczej  owoc  ten  pozostałby  niepełny,  tak  dla  chwały 
 Ojca,  jak  i  dla  dobra  stworzeń.  Dlatego  w  każdej  Hostii  są  Moje  modlitwy,  dziękczynienia  i 
 cała  reszta,  która  jest  potrzebna,  aby  uwielbić  Mojego  Ojca  i  to,  co  stworzenie  powinno  dla 
 Mnie  uczynić.  Jeśli  więc  stworzenie  zawiedzie  w  tym  względzie,  kontynuuję  Moje  dzieło  w 
 każdej  Hostii,  tak  jakbym  jeszcze  raz  przyjmował  Siebie  w  każdej  duszy.  Dusza  musi  więc 
 przemienić  się  we  Mnie,  całkowicie  się  ze  Mną  zjednoczyć  i  uczynić  swoim  Moje  Życie,  Moje 
 modlitwy,  Moje  westchnienia  miłości,  Moje  cierpienia  i  ogniste  uderzenia  serca,  którymi 
 pragnę  ją  rozpalić,  ale  nie  znajduję  nikogo,  kto  by  się  oddał,  jako  ofiara  Moim  płomieniom.  A 
 ja  w  tej  Hostii  rodzę  się  na  nowo,  żyję,  umieram  i  wyniszczam  Siebie,  ale  nie  znajduję 
 nikogo, kto by się dla mnie wyniszczał. 
 A  kiedy  dusza  powtarza  to,  co  Ja  czynię,  czuję,  że  [życie  Moje]  powtarza  się,  jakbym  się 
 przyjął  na  nowo  po  raz  kolejny  i  znajduję  w  tym  doskonałą  Chwałę,  boską  rozkosz,  wylania 
 miłości dorównujące Mi, i daję łaskę duszy, wyniszczenia Moim własnym wyniszczeniem. 

 (Księga Nieba, do użytku prywatnego - tom 11; 24  lutego 1917 r.). 
 ---------------- 
 Jezu  mój,  radości  moja  i  rozkoszy  moja,  widzę,  że  Twoja  Miłość  gna,  i  to  gna  bardzo  szybko. 
 Podnosisz  się  przepełniony  bólem  i  niemal  pędzisz  do  ołtarza,  gdzie  leżą  chleb  i  wino 
 przygotowane  do  Konsekracji.  Widzę  Cię,  Serce  moje,  jak  przyjmujesz  całkowicie  nową  i 
 nigdy  dotąd  niespotykaną  postawę  –  Twoja  Boska  Osoba  przybiera  czuły,  kochający  i 
 serdeczny  wygląd,  Twoje  Oczy  błyszczą  światłem  silniejszym  od  słońca,  Twoja  rumiana 
 Twarz  jest  pełna  blasku,  Twoje  usta  są  uśmiechnięte  i  płoną  miłością,  a  Twoje  twórcze  dłonie 
 przygotowują  się  do  tworzenia…  Widzę  Cię,  Miłości  moja,  że  jesteś  całkowicie 
 przeobrażony.  Twoja  Boskość  wydaje  się  przelewać  z  Twojego  Człowieczeństwa.  Serce 
 moje  i  Życie  moje,  Jezu,  ten  Twój  wygląd,  nigdy  dotąd  niewidziany,  przyciąga  uwagę 



 wszystkich  apostołów.  Zostali  czule  zachwyceni  i  nie  mają  nawet  odwagi  się  odezwać. 
 Ukochana  Mama  przybiega  w  duchu  do  stóp  ołtarza,  aby  podziwiać  cuda  Twojej  Miłości. 
 Aniołowie  zstępują  z  Nieba  i  pytają  się  między  sobą:  Cóż  to  jest?  Cóż  to  jest?  Są  to 
 prawdziwe  szaleństwa  i  prawdziwie  niewyobrażalne  rzeczy!  Bóg,  który  stwarza  nie  Niebo 
 czy  ziemię,  ale  samego  siebie...  I  to  gdzie?  Wewnątrz  marnej  materii  –  w  kawałku  chleba  i  w 
 odrobinie  wina…  Gdy  wszyscy  są  zgromadzeni  wokół  Ciebie,  o  nieugaszona  Miłości,  widzę, 
 jak  bierzesz  chleb  w  swoje  ręce  i  ofiarowujesz  go  Ojcu.  Słyszę  Twój  łagodny  głos,  który 
 mówi:  Ojcze  Święty,  niechaj  oddane  Ci  będą  dzięki,  bo  Ty  zawsze  wysłuchujesz  swojego 
 Syna.  Ojcze  Święty,  przyłącz  się  do  Mnie.  Pewnego  dnia  posłałeś  Mnie  z  Nieba  na  ziemię, 
 abym  się  wcielił  w  łono  mojej  Mamy  i  przyszedł  zbawić  nasze  dzieci.  A  teraz  pozwól  Mi  się 
 wcielić  w  każdą  Hostię,  abym  mógł  kontynuować  ich  zbawienie  i  być  Życiem  każdego  z 
 moich  dzieci…  Czy  widzisz,  o  Ojcze?  Pozostało  Mi  zaledwie  kilka  godzin  Życia.  Któż  byłby 
 bez  serca,  żeby  pozostawić  moje  dzieci  sierotami  i  samotnymi?  Wrogowie,  ciemności, 
 namiętności  i  słabości,  którym  ulegają,  są  liczne.  Kto  im  pomoże?  Och,  błagam  Cię,  abym 
 mógł  pozostać  w  każdej  Hostii  i  był  życiem  w  każdym  z  nich,  i  tym  samym  zmusił  wrogów  do 
 ucieczki,  stał  się  ich  światłem,  siłą  i  pomocą  we  wszystkim…  W  przeciwnym  razie,  gdzie  oni 
 pójdą?  Kto  im  pomoże?  Nasze  dzieła  są  odwieczne,  moja  miłość  jest  nieugięta.  Nie  mogę 
 ani  nie  chcę  zostawić  moich  dzieci.  Ojciec  jest  poruszony  czułym  i  serdecznym  głosem 
 Syna.  Zstępuje  z  Nieba,  jest  już  na  ołtarzu  wraz  z  Duchem  Świętym,  aby  współdziałać  z 
 Synem.  Jezus  zaś  dźwięcznym  i  wzruszonym  głosem  wypowiada  słowa  Konsekracji  i  nie 
 opuszczając samego siebie, stwarza samego siebie w tym chlebie i winie. 

 24 godziny Męki Pana Jezusa; godz.20-21; Ustanowienie Eucharystii 
 ------- 
 "Daję wam nowe przykazanie: miłujcie się wzajemnie. Jak Ja was umiłowałem, 

 tak i wy powinniście się wzajemnie miłować" (J 13, 34). 

 ...  Potem  dodał:  "A  ty,  czego  chcesz?  Powiedz  mi,  czy  mnie  kochasz?  Jak  chcesz  Mnie 
 kochać?". 
 Nie  znajdując  odpowiedzi,  moje  zakłopotanie  wzrosło  i  powiedziałam:  "Panie,  nie  pragnę 
 niczego  poza  Tobą,  a  kiedy  pytasz  mnie:  "Czy  mnie  kochasz?",  nie  znajduję  słów,  aby  Ci  to 
 wyznać. 
 Mogę  tylko  powiedzieć,  że  czuję  żarliwy  zapał,  iż  nikt  nie  może  mnie  pokonać  w  miłości  do 
 Ciebie,  i  że  jestem  pierwsza  w  miłości  do  Ciebie,  ponad  wszystkimi  innymi,  i  że  nikt  nie 
 może mnie przewyższyć. 
 Ale  to  mnie  jeszcze  nieuspakaja;  aby  być  zadowoloną,  chciałabym  kochać  Cię  Twoją  własną 
 miłością  i  móc  Cię  kochać  tak,  jak  Ty  kochasz  siebie.  Ach,  tak!  Tylko  wtedy  skończą  się  moje 
 obawy związane z moją miłością do Ciebie". 
 Zadowolony,  można  powiedzieć,  z  moich  nonsensów,  Jezus  przycisnął  mnie  do  siebie  tak 
 bardzo,  że  zobaczyłam,  jak  przemieniam  się  w  Niego  wewnętrznie  i  zewnętrznie,  a  On 
 podzielił się ze mną częścią swojej Miłości. 
 Potem  powróciłam  do  siebie  i  wydaje  mi  się,  że  posiadam  mojego  Boga  proporcjonalnie  do 
 tego, ile miłości jest mi dane; jeśli kocham Go mało, to posiadam Go mało. 

 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 4; 6 stycznia 1901) 
 ------------------------- 
 Dziś  rano,  kiedy  byłam  w  moim  zwykłym  stanie,  ujrzałam  przed  sobą  nieskończone  światło  i 
 zrozumiałam,  że  w  tym  świetle  mieszka  Trójca  Przenajświętsza.  Widziałam  też  Królową 
 Matkę  przed  tym  światłem;  była  całkowicie  pochłonięta  przez  Trójcę  Przenajświętszą  i 



 wchłonęła  w  siebie  wszystkie  Trzy  Osoby  Boskie  w  taki  sposób,  że  została  ubogacona 
 trzema przymiotami Trójcy Przenajświętszej, którymi są: Moc, Mądrość i Miłość. 
 I  jak  Bóg  kocha  rodzaj  ludzki,  jako  cząstkę  Siebie  i  jako  małą  cząstkę,  która  od  Niego 
 wyszła,  a  której  powrotu  do  Siebie  gorąco  pragnie,  tak  Królowa  Mama,  która  ma  w  niej 
 udział,  kocha  ludzkość  miłością  żarliwą.  Podczas,  kiedy  to  zrozumiałam,  zobaczyłam 
 spowiednika  i  poprosiłam  Najświętszą  Dziewicę,  aby  wstawiła  się  za  nim  u  Trójcy 
 Przenajświętszej. 
 Pochyliła  się,  zaniosła  moją  modlitwę  przed  Boży  tron,  a  ja  zobaczyłam,  że  z  Boskiego  tronu 
 wypłynęła rzeka światła, która całkowicie okryła spowiednika; wtedy znalazłam się w sobie. 

 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 4; 26 stycznia 1902) 
 ------------------------- 
 (...)  Mój  łaskawy  Jezus  ukazał  mi  się,  niosąc  mnie  na  rękach,  aby  mnie  nakłonić  do 
 naśladowania  aktów  Jego  Boskiej  Woli  i  powiedział  do  mnie:  "Córko  moja,  jak  bardzo 
 kocha   cię Moja Wola! 
 Bardziej  niż  matka  trzyma  cię  w  swoich  ramionach  i  przyciskając  cię  do  swojej  piersi,  jest  w 
 tobie,  aby  wzrastać  razem  z  tobą.  Ona  bije  w  twoim  sercu,  krąży  w  twojej  krwi,  chodzi  w 
 twoich  stopach,  myśli  w  twoim  umyśle,  mówi  w  twoim  głosie.  Jej  miłość  i  zazdrość  są  tak 
 wielkie, że czyni siebie małą, gdy ty jesteś mała, że rośnie razem z tobą, gdy ty rośniesz. 
 Kiedy  pracujesz,  Ona  rozszerza  cię  tak  bardzo,  że  rozszerzasz  się  we  wszystkich  Jej 
 dziełach.  Matka  może  opuścić  swoją  córkę,  oddzielić  się  od  niej,  być  daleko  od  niej  -  Moja 
 Wola  natomiast  nigdy,  ponieważ  skoro  czyni  siebie  życiem  swojej  córki,  czyni  siebie 
 nierozerwalnie  z  nią  związaną  i  dlatego  nie  może  jej  opuścić,  nawet  gdyby  chciała.  Jest  to 
 bowiem  Jej  własne  życie,  którym  Ona  żyje  i  które  ukształtowała  w  swojej  córce.  Któż  mógłby 
 posiąść  taką  moc  i  niezrównaną  miłość,  by  kształtować  i  rozwijać  swoje  życie  z  córką?  Nikt! 
 Tylko  moja  Wola,  która  posiada  wieczną  Miłość  i  Moc  stwórczą,  tworzy  swoje  życie  w  tej 
 duszy, która rodzi się na nowo i chce być tylko jej córką. 
 Dlatego  krążysz  w  Stworzeniu,  ponieważ  ta  Matka,  to  znaczy  Moja  Boska  Wola,  pragnie  we 
 wszystkich  swoich  czynach  swojego  życia,  które  ukształtowała  w  tobie,  swojej  córce.  W  ten 
 sposób  dusza,  która  żyje  w  Moim  Boskim  FIAT,  biegnie  razem  z  Nią  oszałamiającym, 
 uporządkowanym i harmonijnym torem całego Stworzenia. 
 Teraz,  ponieważ  uporządkowany  bieg  wszystkich  ciał  tworzy  najpiękniejszą  i  najbardziej 
 harmonijną  melodię,  dusza,  która  z  nimi  biegnie,  tworzy  ich  harmonijną  nutę,  która  odbija  się 
 echem  w  Domu  Niebiańskim  i  przyciąga  uwagę  wszystkich  błogosławionych,  którzy  mówią: 
 "Jakże  piękny  jest  dźwięk,  który  słyszymy  w  ciałach  niebiańskich,  gdy  mała  córeczka 
 Boskiego Fiat krąży w nich: słyszymy kolejną nutę i szczególny dźwięk". 
 Wola  Boża  przenosi  go  aż  do  nas,  do  Niebieskich  wyżyn".  Dlatego  to  nie  ty  biegniesz,  lecz 
 biegnie Moja Wola, a ty razem z Nią". ... 

 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 24; 26 sierpnia 1928). 

 5. Sonntag in der Osterzeit – C – (Joh 13,31-33a.34-35) 
 „Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht“ (Joh 13,31) 
 Als  ich  die  Kommunion  empfangen  hatte,  hielt  ich  meinen  süßen  Jesus  eng  an  mein  Herz 
 gedrückt  und  sagte:  „Mein  Leben,  wie  gerne  möchte  ich  tun,  was  Du  selbst  getan  hast,  als 
 Du  Dich  im  Sakrament  empfingst,  damit  du  in  Mir  dein  eigenes  Wohlgefallen,  deine  eigenen 
 Gebete  und  Sühneleistungen  finden  könnest!“  Und  mein  stets  liebenswürdiger  Jesus  sprach 
 zu mir: 



 „Meine  Tochter,  in  diesem  kleinen  Umkreis  der  Hostie  schließe  Ich  alles  ein,  und  deshalb 
 wollte  Ich  Mich  selbst  im  Sakrament  empfangen,  um  vollständige  Akte  zu  vollbringen,  die 
 den  Vater  auf  würdige  Weise  dafür  verherrlichten,  dass  die  Geschöpfe  einen  Gott 
 empfangen  durften;  und  Ich  schenkte  den  Seelen  die  vollständige  Frucht  meines 
 sakramentalen  Lebens,  sonst  wäre  diese  Frucht  unvollständig  geblieben,  sowohl  für  die 
 Ehre des Vaters als auch zum Wohl der Geschöpfe. 
 Daher  befinden  sich  in  jeder  Hostie  meine  Gebete,  die  Danksagungen  und  alles  Übrige,  das 
 nötig  ist,  um  meinen  Vater  zu  verherrlichen,  und  was  das  Geschöpf  für  Mich  tun  sollte.  Wenn 
 das  Geschöpf  also  darin  versagt,  so  setze  Ich  in  jeder  Hostie  mein  Werk  fort,  als  würde  Ich 
 Mich für jede Seele noch einmal selbst empfangen. 
 Also  muss  sich  die  Seele  in  Mich  umwandeln,  mit  Mir  ganz  eins  werden  und  sich  mein 
 Leben  zu  eigen  machen,  meine  Gebete,  meine  Liebesseufzer,  meine  Leiden  und  feurigen 
 Herzschläge,  mit  denen  Ich  sie  entzünden  möchte,  aber  Ich  finde  niemanden,  der  sich 
 meinen  Flammen  als  Beute  überlässt.  Und  Ich  werde  in  dieser  Hostie  wieder  geboren,  lebe, 
 sterbe und verzehre Mich, aber finde niemand, der sich für Mich verzehrt. 
 Und  wenn  die  Seele  das  wiederholt,  was  Ich  tue,  fühle  Ich  [mein  Leben]  wiederholt,  als  hätte 
 Ich  Mich  selbst  ein  weiteres  Mal  empfangen,  und  Ich  finde  darin  vollkommene  Ehre, 
 göttliches  Wohlgefallen,  Ergüsse  der  Liebe,  die  Mir  ebenbürtig  sind,  und  Ich  schenke  der 
 Seele  die  Gnade,  in  meinem  eigenen  Verzehrt-Werden  aufgezehrt  zu  werden.“  (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 11; 24. Februar 1917) 
 ——————– 
 …  Jesus,  Freund  und  Wonne  meines  Herzens!  Ich  sehe,  dass  deine  Liebe  ihren  Lauf  nimmt, 
 dich  mit  sich  fortreißt.  Du  erhebst  dich  und  näherst  dich  sehnsüchtig  dem  Tisch,  wo  bereits 
 Brot und Wein zur Wandlung bereitstehen. 
 Deine  göttlichen  Züge  nehmen  einen  Ausdruck  an,  so  zart,  so  liebevoll,  wie  man  ihn  nie 
 gesehen  hat.  Deine  Augen  strahlen  heller  als  die  Sonne,  dein  Angesicht  rötet  sich  und  wird 
 glänzend,  deine  Lippen  umspielt  himmlische  Freude,  dein  ganzes  äußeres  Wesen  nimmt  die 
 Hoheit des Schöpfers an. 
 Ich  sehe  dich,  meine  Liebe,  wie  verklärt.  Deine  Gottheit  durchschimmert  die  Hülle  deiner 
 Menschheit.  Dein  Anblick,  wie  man  ihn  nie  wahrgenommen  hat,  zieht  die  Aufmerksamkeit 
 aller auf dich. Die Apostel sind von süßem Entzücken erfasst und wagen kaum zu atmen. 
 Deine  gütige  Mutter  findet  sich  im  Geiste  bei  deiner  Tafelrunde  ein,  um  die  Wunder  deiner 
 Liebe  zu  schauen.  Die  Engel  steigen  vom  Himmel  herab.  Es  ist,  als  ob  sie  sich  gegenseitig 
 fragten: „Was ist doch das? Ist das nicht das Übermaß, der Wahnsinn der Liebe? 
 Ein  Gott  erschafft  nicht  einen  neuen  Himmel  oder  eine  neue  Erde,  aber  er  gibt  sich  selbst 
 ein  neues  Dasein,  indem  er  die  vergängliche  Materie  von  ein  wenig  Brot  und  Wein  in  den 
 Leib und das Blut seiner Menschheit verwandelt.“ 
 O  unersättliche  Liebe!  Da  alle  Jünger  um  dich  geschart  sind,  sehe  ich,  wie  du  das  Brot  in 
 deine  heiligen  Hände  nimmst  und  dem  Vater  darbringst.  Ich  vernehme  deine  süße  Stimme, 
 die  spricht:  „Heiliger  Vater,  Dank  sei  dir  gesagt,  weil  du  immer  deinen  Sohn  erhörst.  Heiliger 
 Vater, wirke du mit mir. 
 Einst  hast  du  mich  vom  Himmel  auf  die  Erde  gesandt,  Mensch  zu  werden  im  Schoß  einer 
 Jungfrau,  um  unsere  Kinder  zu  retten.  Nun  gestatte  mir,  dass  das  „Wort“  in  jeder  Hostie 
 Fleisch  wird,  um  die  Rettung  der  Menschenkinder  fortzusetzen  und  das  Leben  einer  jeden 
 Seele zu sein. 
 Siehe,  Vater,  nur  wenige  Stunden  sind  mir  noch  beschieden.  Wie  könnte  ich  so  herzlos  sein, 
 meine  Kinder  allein  und  als  Waisen  zurückzulassen!  Zahlreich  sind  ihre  Feinde,  zahlreich 



 ihre  Leidenschaften,  dicht  die  Finsternisse  ihres  Geistes,  groß  die  Schwäche  ihres  Herzens, 
 denen sie unterworfen sind. 
 Wer  wird  ihnen  zu  Hilfe  kommen?  O  ich  bitte  dich,  lass  mich  in  jeder  Hostie  zurückbleiben, 
 um  meinen  Kindern  das  Leben  zu  erhalten,  ihnen  Licht,  Kraft  und  Stärke  zu  sein.  Wohin 
 kommen  sie  sonst?  Wer  wird  ihr  Führer  sein?  Die  Werke  unserer  Hände  sind  ewig,  meiner 
 Liebe kann ich nicht widerstehen, ich kann und will meine Kinder nicht alleinlassen.“ 
 Der  Vater  wird  gerührt  von  deinen  liebeentflammten  Worten  und  steigt  vom  Himmel  herab. 
 Nun  sind  auf  dem  Altartisch  der  Vater  und  der  Hl.  Geist  mit  dir,  mein  Jesus!  Jetzt  sprichst  du 
 mit klarer und eindrucksvoller Stimme die Wandlungsworte. 
 Ohne  dich  selbst  zu  entäußern,  machst  du  dich  in  jedem  Brot  und  Wein  auf  sakramentale 
 Weise  gegenwärtig…  (aus  „Die  Stundenuhr  der  Passion  Jesu  Christi“  nach  den  Schriften  der 
 Dienerin Gottes Luisa Piccarreta; Stunde von 20 bis 21 Uhr: Das eucharistische Mahl) 

 „Ein  neues  Gebot  gebe  ich  euch:  Liebt  einander!  Wie  ich  euch  geliebt  habe,  so  sollt 
 auch ihr einander lieben“ (Joh 13,34) 
 …  Dann  fügte  Er  hinzu:  „Und  du,  was  willst  du?  Sag  Mir,  liebst  du  Mich?  Wie  willst  du  Mich 
 lieben?“ 
 Da  ich  keine  Antwort  wusste,  nahm  meine  Verwirrung  zu  und  ich  sagte:  „Herr,  ich  will  nichts 
 als  Dich,  und  wenn  Du  mich  fragst,  „Liebst  du  Mich?“  habe  ich  keine  Worte,  um  es  Dir 
 kundtun zu können. 
 Ich  kann  nur  sagen,  dass  ich  diese  Leidenschaft  fühle,  dass  niemand  mich  in  der  Liebe  zu 
 Dir  besiegen  könne,  und  dass  ich  die  Erste  sei  in  der  Liebe  zu  Dir,  über  alle  anderen,  und 
 niemand fähig sein möge, mich zu übertreffen. 
 Doch  dies  befriedigt  mich  noch  nicht;  um  zufrieden  zu  sein,  möchte  ich  Dich  mit  deiner 
 eigenen  Liebe  lieben  und  Dich  so  lieben  können,  wie  Du  Dich  selbst  liebst.  Ach,  ja!  Dann 
 erst würden meine Befürchtungen über meine Liebe zu Dir ein Ende haben.“ 
 Zufrieden,  könnte  man  sagen,  mit  meinem  Unsinn,  drückte  mich  Jesus  so  eng  an  sich,  dass 
 ich  mich  innen  und  außen  in  Ihn  umgewandelt  sah,  und  Er  teilte  mir  einen  Teil  seiner  Liebe 
 mit. 
 Danach  kehrte  ich  in  mich  selbst  zurück,  und  es  schien  mir,  dass  ich  meinen  Gott  in  dem 
 Maß  besitze,  wie  viel  Liebe  mir  gegeben  ist;  wenn  ich  Ihn  wenig  liebe,  besitze  ich  Ihn  wenig. 
 (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 4; 6. Januar 1901) 
 ————– 
 Als  ich  diesen  Morgen  in  meinem  gewohnten  Zustand  war,  sah  ich  ein  endloses  Licht  vor  mir 
 und  begriff,  dass  in  diesem  Licht  die  Heiligste  Dreifaltigkeit  wohnte.  Ich  sah  zugleich  auch 
 die  Königin  Mutter  vor  diesem  Licht;  Sie  war  ganz  von  der  Heiligsten  Dreieinigkeit  absorbiert, 
 und  sie  absorbierte  alle  Drei  Göttlichen  Personen  in  sich  auf  eine  Art,  dass  sie  mit  den  drei 
 Vorrechten  der  Heiligsten  Dreieinigkeit  bereichert  wurde,  welche  da  sind:  Macht,  Weisheit 
 und Liebe. 
 Und  wie  Gott  das  Menschengeschlecht  als  einen  Teil  von  sich  selbst  liebt,  und  als  ein 
 kleines,  aus  Ihm  hervorgegangenes  Teilchen,  dessen  Rückkehr  zu  Ihm  selbst  Er  brennend 
 ersehnt,  so  liebt  die  Königin  Mama,  die  daran  teilhat,  die  Menschheit  mit  leidenschaftlicher 
 Liebe.  Nun,  während  ich  dies  verstand,  sah  ich  den  Beichtvater  und  bat  die  Heiligste 
 Jungfrau, bei der Heiligsten Dreifaltigkeit für ihn einzutreten. 
 Sie  neigte  sich,  trug  mein  Gebet  vor  Gottes  Thron,  und  ich  sah,  dass  vom  Göttlichen  Thron 
 ein  Fluss  von  Licht  herauskam,  der  den  Beichtvater  völlig  bedeckte;  dann  befand  ich  mich  in 
 mir  selbst.  (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 4; 26. Januar 1902) 
 —————– 
 …  Mein  liebenswürdiger  Jesus  zeigte  sich,  wie  Er  mich  in  seinen  Armen  trug,  damit  ich  den 
 Akten  seines  Göttlichen  Willens  folgte,  und  sagte  zu  mir:  „Meine  Tochter,  wie  sehr  liebt  dich 
 mein Wille! 
 Mehr  als  eine  Mutter  hält  Er  dich  in  seinen  Armen,  und  während  Er  dich  an  seine  Brust 
 drückt,  ist  Er  [zugleich]  in  dir,  um  gemeinsam  mit  dir  zu  wachsen.  Er  klopft  in  deinem  Herzen, 
 kreist  in  deinem  Blut,  geht  in  deinen  Füßen,  denkt  in  deinem  Geist,  spricht  in  deiner  Stimme. 
 Seine  Liebe  und  Eifersucht  sind  so  groß,  dass  Er  sich  klein  macht,  wenn  du  klein  bist,  dass 
 Er gemeinsam mit dir wächst, wenn du wächst. 
 Wenn  du  arbeitest,  dehnt  Er  dich  so  sehr  aus,  dass  du  dich  in  all  seinen  Werken  ausbreitest. 
 Eine  Mutter  kann  ihre  Tochter  verlassen,  sich  von  ihr  trennen,  ihr  ferne  sein  –  mein  Wille 
 hingegen  nie,  denn  da  Er  sich  zum  Leben  seiner  Tochter  macht,  macht  Er  sich 
 unzertrennlich  von  ihr  und  kann  sie  daher  auch  nicht  verlassen,  selbst  wenn  Er  wollte.  Es  ist 
 nämlich sein eigenes Leben, das Er in seiner Tochter lebt und gebildet hat. 
 Wer  besäße  je  diese  Macht  und  unübertreffliche  Liebe,  sein  Leben  mit  seiner  Tochter  zu 
 formen  und  wachsen  zu  lassen?  Niemand!  Nur  mein  Wille,  Der  eine  ewige  Liebe  und  eine 
 schöpferische  Kraft  besitzt,  erschafft  sein  Leben  in  jener  Seele,  die  wieder  geboren  wird  und 
 allein seine Tochter sein will. 
 Darum  gehst  du  in  der  Schöpfung  umher,  weil  diese  Mutter,  d.h.  mein  Göttlicher  Wille,  sein 
 Leben,  das  Er  in  dir,  seiner  Tochter  gebildet  hat,  in  allen  seinen  Akten  wünscht.  So  läuft  die 
 Seele,  die  in  meinem  Göttlichen  FIAT  lebt,  zusammen  mit  Ihm  den  schwindelerregenden, 
 geordneten und harmonischen Lauf der ganzen Schöpfung. 
 Da  nun  der  geordnete  Lauf  aller  Körper  die  schönste  und  harmonischste  Melodie  bildet, 
 bildet  die  Seele,  die  mit  ihnen  läuft,  ihre  harmonische  Note,  die  in  der  Himmlischen  Heimat 
 widerhallt  und  die  Aufmerksamkeit  aller  Seligen  auf  sich  zieht,  die  sagen:  ‘Wie  schön  ist  der 
 Klang,  den  wir  in  den  Himmelskörpern  hören,  da  die  kleine  Tochter  des  Göttlichen  FIAT  ihren 
 Rundgang in ihnen macht: wir vernehmen eine weitere Note und einen besonderen Klang. 
 Der  Göttliche  Wille  trägt  ihn  bis  zu  uns  in  unsere  Himmlischen  Gefilde.’  Deshalb  bist  nicht  du 
 es,  die  läuft,  sondern  mein  Wille  läuft,  und  du  eilst  zusammen  mit  Ihm.”  …  (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 24; 26. August 1928) 


