
 Wtorek III tydzień Okresu Wielkanocnego (  J 19, 25-27) 

 «Oto Matka twoja». 
 I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19, 27) 

 Obok  krzyża  Jezusa  stały:  Matka  Jego  i  siostra  Matki  Jego,  Maria,  żona  Kleofasa,  i  Maria 
 Magdalena. 
 Kiedy  więc  Jezus  ujrzał  Matkę  i  stojącego  obok  Niej  ucznia,  którego  miłował,  rzekł  do  Matki: 
 «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». 
 I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

 córko  Moja,  posłuchaj  Mnie  i  nakłoń  ku  Mnie  swoje  ucho:  Chcę  Ci  wyjawić  wielką 
 niespodziankę  Naszej  Miłości  i  chcę,  żebyś  niczego  nie  przeoczyła.  Chcę  ci  pokazać,  jak 
 daleko  zaszło  macierzyństwo  Mojej  Niebieskiej  Matki,  co  zrobiła  i  jak  wiele  ją  to  kosztowało  i 
 nadal  kosztuje.  Wiedz,  że  ta  wielka  Królowa  postępowała  wobec  Mnie  nie  tylko,  jako  matka 
 poczynając  Mnie,  rodząc  Mnie,  karmiąc  Mnie  swoim  mlekiem  i  dając  Mi  wszelką  opiekę, 
 jakiej  wymagało  Moje  dzieciństwo.  To  nie  wystarczyło  Jej  matczynej  miłości,  ani  Mojej 
 Miłości jako Syna. 
 Dlatego  Jej  matczyna  miłość  spływała  do  Mojego  ducha,  a  kiedy  dręczyły  mnie  smutne 
 myśli,  rozszerzała  swoje  macierzyństwo  na  każdą  Moją  myśl,  ukrywając  je  w  swojej  miłości  i 
 całując  je,  tak  że  czułem,  że  mój  duch  jest  chroniony  pod  jej  matczynymi  skrzydłami,  nigdy 
 nie  zostawiała  Mnie  samego.  Każdą  Moją  myśl  zachowywała  Moja  Matka,  która  Mnie 
 kochała i dała Mi całą Swoją matczyną opiekę. 
 Jej  macierzyństwo  rozciągało  się  na  wszystkie  Moje  oddechy  i  uderzenia  serca;  kiedy  Mój 
 oddech  i  uderzenia  serca  dławiły  się  miłością  i  bólem,  Ona  spieszyła,  jak  prawdziwa  Matka, 
 abym nie został strawiony przez miłość i aby namaścić Balsamem Moje przebite Serce. 
 Kiedy  patrzyłem,  kiedy  mówiłem,  pracowałem,  szedłem  -  wtedy  Ona  z  pośpiechem 
 wchłaniała  Moje  spojrzenia,  słowa,  prace  i  kroki  w  swoją  macierzyńską  miłość,  przyoblekała 
 je  swoją  macierzyńską  miłością,  chowała  w  swoim  sercu  i  postępowała  ze  Mną,  jak  Matka. 
 Nawet  w  jedzeniu,  które  dla  Mnie  przygotowała,  pozwoliła  płynąć  Jej  matczynej  miłości,  tak 
 że kiedy jadłem, odczuwałem Jej kochające macierzyństwo. 

 A  cóż  mam  ci  opowiedzieć  o  tym,  jak  wiele  macierzyństwa  okazała  w  Moich  cierpieniach? 
 Nie  było  bólu  ani  kropli  krwi,  którą  przelałem,  w  której  nie  czułbym  Mojej  drogiej  Matki.  Po 
 tym,  jak  pełniła  dla  Mnie  rolę  Matki,  wzięła  Moje  cierpienia  i  Moją  Krew  i  wszystko  to 



 przechowywała  w  Swoim  Matczynym  Sercu,  aby  je  kochać  i  kontynuować  Swoje 
 macierzyństwo. 
 Któż  może  ci  opisać,  jak  bardzo  Ona  Mnie  kochała  i  jak  Ja  Ją  kochałem?  Moja  miłość  była 
 tak  wielka,  że  we  wszystkim,  co  robiłem,  nie  mogłem  nie  odczuwać  Jej  macierzyństwa 
 razem  ze  Mną;  mogę  powiedzieć,  że  Ona  spieszyła  się,  aby  nigdy  nie  zostawić  Mnie 
 samego,  nawet  w  Moich  oddechach,  a  Ja  wzywałem  Ją.  Jej  macierzyństwo  było  dla  mnie 
 potrzebą, ulgą, wsparciem dla Mojego życia tutaj na dole. 
 Posłuchaj  teraz  córko  Moja  inną  niespodziankę  miłości  twojego  Jezusa  i  naszej  Niebieskiej 
 Matki.  Ponieważ  we  wszystkim,  co  działo  się  między  Mną  a  Moją  Matką,  miłość  nie 
 napotykała  na  przeszkody,  miłość  jednej  [osoby]  płynęła  w  miłości  drugiej,  tworząc  jedno 
 życie.  Gdybym  więc  chciał  tak  zrobić  z  ludźmi,  napotkałbym  tyle  przeszkód,  odrzuceń  i 
 niewdzięczności! Ale Moja miłość nigdy nie da się zatrzymać [mimo wszystko]. 
 Powinnaś  to  wiedzieć:  jak  Moja  nieodłączna  Mama  rozszerzała  swoje  macierzyństwo  w 
 Moim  Człowieczeństwie  i  poza  nim,  tak  i  Ja  ustanowiłem  Ją  Matką  każdej  myśli,  oddechu, 
 uderzenia  serca,  słowa  dusz;  utwierdziłem  Ją  w  tym  i  sprawiłem,  że  Jej  macierzyństwo 
 rozszerzyło się we wszystkich ich dziełach, krokach i cierpieniach. 
 Jej  macierzyństwo  działa  wszędzie:  jeśli  duszom  grozi  niebezpieczeństwo  popadnięcia  w 
 grzechy,  Ona  spieszy  i  okrywa  je  swoim  macierzyństwem,  aby  nie  upadły.  Jeśli  upadli, 
 oddaje im swoje macierzyństwo, jako pomoc i obronę, aby mogli się podnieść. 
 Jej  macierzyństwo  spieszy  i  rozciąga  się  na  dusze,  które  chcą  być  dobre  i  święte;  i  jakby 
 znalazła  w  nich  swego  Jezusa,  sprawuje  swe  macierzyństwo  nad  ich  intelektem,  kieruje  ich 
 słowami,  osłania  i  ukrywa  je  w  swej  macierzyńskiej  miłości,  by  wychować,  jak  najwięcej 
 Jezusów.  Jej  macierzyństwo  ukazuje  się  przy  łóżkach  umierających.  Korzystając  z  praw 
 autorytetu  danego  Jej  przeze  Mnie,  jako  Matce,  mówi  do  Mnie  tonem  tak  czułym,  że  nie 
 mogę  Jej  niczego  odmówić:  "Mój  Synu,  Jestem  Matką,  a  to  są  Moje  dzieci.  Muszę  ich 
 uratować.  Jeśli  mi  tego  nie  dasz,  moje  macierzyństwo  zostanie  podważone, 
 skompromitowane.  Kiedy  to  mówi,  okrywa  je  swoją  miłością  i  ukrywa  w  swoim 
 macierzyństwie, aby były bezpieczne. 
 Moja  miłość  była  tak  wielka,  że  powiedziałem  do  Niej:  "Matko  Moja,  chcę,  abyś  była  Matką 
 wszystkich.  To,  co  uczyniłaś  dla  mnie,  uczynisz  dla  wszystkich  stworzeń.  Niech  Twoje 
 macierzyństwo  rozciąga  się  na  wszystkie  ich  czyny,  abym  mógł  widzieć  je  wszystkie 
 okryte  i  ukryte  w  Twojej  macierzyńskiej  miłości"  .  Moja  Matka  zgodziła  się  i  została 
 utwierdzona  nie  tylko  w  tym,  że  jest  Matką  wszystkich,  ale,  że  powinna  przyoblec  każdy 
 ludzki czyn swoją macierzyńską miłością. 

 Była to jedna z największych łask, jakimi obdarzyłem cały rodzaj ludzki. 
 Ale  jak  wiele  bólu  zadaje  się  Mojej  Matce!  Posuwają  się  do  tego,  że  nie  chcą  przyjąć  Jej 
 macierzyństwa  i  źle  Ją  oceniają.  Dlatego  też  całe  niebo  modli  się  i  oczekuje  z  utęsknieniem 
 na  ujawnienie  się  i  panowanie  Bożej  Woli.  Wtedy  wielka  Królowa  uczyni  wobec  dzieci  Mojej 
 Woli  to,  co  uczyniła  wobec  Swojego  Jezusa,  a  Jej  macierzyństwo  będzie  żywe  w  Jej 
 dzieciach  . 
 Temu, kto żyje w Mojej Woli, dam Moje własne miejsce w Jej Matczynym Sercu. 
 Ona  wychowa  te  dusze  dla  Mnie,  kierując  ich  krokami  i  ukrywając  je  w  Swoim 
 macierzyństwie  i  świętości.  We  wszystkich  czynach  tych  dusz  można  dostrzec  odciśniętą  Jej 
 matczyną miłość i świętość. Będą to jej prawdziwe dzieci, podobne do Mnie we wszystkim. 
 O,  jakże  pragnę,  aby  wszyscy  o  tym  wiedzieli:  kto  chce  żyć  w  Mojej  Woli,  ma  Królową  i 
 potężną  Matkę,  która  zastąpi  duszom  to,  czego  im  brakuje  i  wychowa  je  na  swoim 
 matczynym łonie. 



 We  wszystkim,  co  będą  robić,  Ona  będzie  z  nimi,  aby  wzorować  ich  czyny  według  Jej,  aby 
 było  widać,  że  są  dziećmi  wychowanymi,  chronionymi  i  kształconymi  przez  matczyną  miłość 
 Mojej Mamy! Te dzieci będą stanowiły jej szczęście, jej chwałę i honor". 

 (z "Księgi Nieba"; tom 36; 28 grudnia 1938) 


