
ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY(J 20,1-2.11-18)

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena
udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona
Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie
wiemy, gdzie Go położono». Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak]
płakała, nachyliła się do grobu 12 i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało
Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. 13 I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu
płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». 14 Gdy to
powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. 15 Rzekł do niej
Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik,
powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go
wezmę». 16 Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku:
«Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu! 17 Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie
wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca
waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"». 18 Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom:
«Widziałam Pana i to mi powiedział».

“ Pobiegła więc…”(J 20.2)

Tom 34, 18 kwietnia 1937 r.
Ciągłe spotkania Woli Bożej ze stworzeniem. Ten, kto mieszka w Niej, uformował małe
morze FIAT. Jak On zawsze we wszystkim biegnie, by dać nowe łaski i nową miłość.

Mój lot w FIAT trwa nadal. Czuję raczej, że On wychodzi mi na spotkanie w każdej chwili, we
wszystkim, czego dotykam, w tym, co robię, w cierpieniach i radościach, w każdej
stworzonej rzeczy, którą mnie otacza, abym mogła z nich korzystać. Wydaje mi się, że On
zaczajony, jakby chciał się ujawnić i powiedzieć mi: "Jestem tutaj". Powiedz mi, czego
chcesz, uszczęśliwisz Mnie, jeśli umieścisz Mnie w tych okolicznościach, by obdarzyć cię
obficiej. Jeśli cię uszczęśliwiam, czuję się jeszcze bardziej szczęśliwy z powodu szczęścia
Mojej córki." Teraz, gdy mój duch został zatopiony w Jego Boskim Morzu, mój ukochany
Jezus zaskoczył mnie Swoją małą, krótką wizytą.
Z miłością, której nie mógł powstrzymać, powiedział do mnie: "Moja błogosławiona córko,
nadmierna Miłość Boskiej Woli jest niesamowita. Kiedy stworzenie żyje w Niej, to Ona
utworzyła w jego duszy Swoje małe morze FIAT. Wiedziony Swoją Mocą, chce coraz
bardziej powiększać to Swoje małe morze, w granicach duszy. Czujesz, co Ona robi.
Zawładnięty nieprzepartą miłością, biegnie. Ona zawsze biegnie, w każdym jej akcie. Kiedy
widzi, że musi ona korzystać ze Słowa, biegnie i wychodzi jej na spotkanie. Ona wypełnia
Słowo Swoim FIAT i zwiększa Swoją Boską Moc w Słowie stworzenia. Kiedy widzi, że musi
pracować, biegnie, bierze jego ręce, ściska je razem, napełnia je Swoim FIAT i zwiększa
Swoją Boską Moc w jego dziełach. Kiedy widzi, że ma zamiar postawić swój krok, spieszy
się i napełnia je, dając im taką moc, że zawsze biegną, ku Temu, który zawsze biegnie ku
niemu. Kiedy kocha, Ona spieszy się, by dać jej nową miłość. Kiedy widzi, że tęskni za tym,
by stawać się coraz lepszym, przyspiesza i zwiększa Swoją dobroć. Nie ma myśli, uderzenia
serca, czy oddechu, których Ona nie wypełnia Swoim FIAT, aby wzrastała Jego mądrość,
Jego piękno i bicie serca Jego wiecznej Miłości. Ale to jeszcze nie wszystko. Czy myślisz, że



Moja Wola może się zatrzymać w miejscu, zawsze biegnąc w kierunku kogoś, kto posiada
Jej Wolę? Bo żeby biec, wykorzystuje wszystko. Gdy słońce wypełnia duszę, Ona biegnie,
by dać jej więcej światła. A ponieważ stworzenie jest czymś więcej niż słońce, Ona nadaje
mu cechy, które posiada światło. Raczej sprawia, że wzrasta. Ona daje mu Swoją Boską
słodycz, Swoją płodność, różnorodność Swoich niebiańskich zapachów, smak Swoich
Boskich smaków i Swoje wzniosłe cechy, jak najpiękniejsze kolory. Czyni to Mocą Swojego
Fiat w taki sposób, że nie ma nic innego, jak światło i żar, którymi napełnia Swoje umiłowane
stworzenie, bardziej niż słońce, a ono pozwala mu się napełnić (tym).
Gdy wiatr tchnie na stworzenie, Ona spieszy się, napełnia je i zwiększa Swoim FIAT Moc
Swojej panującej Miłości, Swego Boskiego westchnienia, aby ono Jego własnymi jękami i
westchnieniami wzdychało za Jego Królestwem, by przyszło na Ziemię. Całuje je, ściska
mocno aby poczuło, jak bardzo Ona je kocha i jak bardzo chce być na nowo kochana.
Kiedy pije wodę, Ona biegnie, by napełnić ją swoją świeżością i niebiańskim orzeźwieniem.
Gdy przyjmuje pokarm, biegnie, aby je odżywić pokarmem Swojej Woli, aby Boskie Życie
mogło wzrastać w stworzeniu. Ona uwierzytelnia się Sama i umacnia się w nim jeszcze
bardziej.
Jednym słowem, nie ma niczego, w czym Moja Wola by nie biegła..
O święto, które Ona obchodzi, gdy widzi, że (stworzenie)przyjmuje to piękne spotkanie i
przyjmuje dobro, które chce mu dać, nie ustając nigdy! A kiedy stworzenie również spieszy
się we wszystkim, ku Temu, który biegnie do niego, och wtedy Mój FIAT zostaje pochwycony
przez tak wielką miłość, że pęcznieje Jego bezgraniczne morze. Tworzy Swoje najwyższe
fale i rozładowuje się w tym małym morzu i powiększa Swoją Moc zrozumienia i
rozszerzenia w cudowny i cudotwórczy sposób w małym morzu duszy.
Moja córko, to są Nasze Boskie sposoby działania: Zawsze kochać, nie zatrzymując się
nigdy. Zawsze dając, nie przestając dawać. Gdyby tak nie było, wyznaczylibyśmy granicę
Naszej mocy, "już dosyć" Naszej miłości. Ale my nie jesteśmy w stanie nawet tego zrobić.
Albowiem Nasza Istota sama biegnie w poszukiwaniu kogoś, kto kocha i chce być znów
kochanym, gdyż jest nieskończona. Dlatego granice nie mają wartości, a " już dosyć" nie
istnieje dla Nas.
Co najwyżej niektórzy niewdzięcznicy nie chcą Nas uznać, a ponieważ Nas nie uznają, mają
się, jak ten ślepiec. Chociaż słońce nie odmawia mu swego światła, bo wypełnia go jak
wszystkie inne, to jednak nie widzi go, ani nie zna, jednak nie może zaprzeczyć, że czuje
jego ciepło. Ale to nie może się przydarzyć temu, kto żyje w Naszej Woli. Ona już czuwa nad
nim w akcie ciągłego oczekiwania na powitanie Naszych spotkań aby Nas spotkać, Naszych
biegów, aby ku Nam biec.
A kiedy Nasza Miłość ukrywa Nasze biegi, tak że ono biegnie jeszcze bardziej, podczas gdy
My biegniemy zarówno(z nim), o jak jest to biedne dziecko dręczone konwulsjami, tak
bardzo, że jesteśmy zmuszeni natychmiast zerwać zasłonę ukrycia i powiedzieć mu:
“Jesteśmy tutaj. Uspokój się, nie obawiaj się, że kiedykolwiek opuścimy Nasze dziecko,
dziecko Naszej Woli".
A żeby je uspokoić, sprawiamy, że odczuwa Naszą Miłość żywiej, i aż do przesady dajemy
więcej Łask."
(z "Księgi Nieba";- tłumaczyła z włoskiego dr Gertraud Pflügl, do użytku prywatnego - tom
34; 18 kwietnia 1937).
----------------

Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?»

(J 20,15).

Tę noc spędziłam razem z Jezusem w więzieniu; ubolewałam nad Nim, objęłam Jego
kolana, aby Go wspierać, a Jezus powiedział do mnie:
"Moja córko, w Mojej Pasji również chciałem cierpieć więzienie, aby uwolnić istoty z lochu
winy. O, jakim strasznym więzieniem jest dla człowieka grzech! Jego namiętności wiążą go,



jak biednego niewolnika, a moje uwięzienie i łańcuchy uwolniły go z lochu i rozwiązały jego
łańcuchy.
Dla kochających dusz, mój loch stał się ich więzieniem miłości, gdzie byłyby bezpieczne i
chronione przed wszystkim i wszystkimi. Uwolniłem je aby mieć je jako więźniów i jako żywe
tabernakulum, które ogrzewa Mnie przed zimnem kamiennych tabernakulów, a o wiele
bardziej z powodu zimna stworzeń, które uwięziły Mnie w sobie i pozwalają Mi umierać z
zimna i głodu.
Dlatego bardzo często opuszczam więzienie tabernakulum i przychodzę do twojego serca,
aby się ogrzać z tego zimna i orzeźwić twoją miłością, a kiedy widzę, że szukasz Mnie w
tabernakulach kościołów, mówię do ciebie: "Czy nie jesteś prawdziwym więzieniem miłości
dla Mnie?".
Szukaj Mnie w swoim sercu i kochaj Mnie". (Przetłumaczone z włoskiego przez dr Gertraud
Pflügl; z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 12; 4 grudnia 1918)

FEST DER HL. MARIA MAGDALENA (Joh 20,1-2.11-18)
„Da lief sie schnell…“ (Joh 20,2)
18. April 1937 Band 34
Kontinuierliche Begegnungen zwischen dem Göttlichen Wollen und dem Geschöpf.
Wer in Ihm lebt, hat das kleine Meerchen des FIAT gebildet. Wie Er immer in allem
läuft, um neue Gnaden und neue Liebe zu geben.
Mein Flug im FIAT dauert an. Vielmehr fühle ich, dass Er kommt, um mir in jedem
Augenblick zu begegnen, in allem, was ich berühre, was ich tue, in den Leiden und in den
Freuden, in jedem geschaffenen Ding, mit dem Er mich umgibt, damit ich sie gebrauche. Mir
scheint, dass Er wie auf der Lauer liegt, um sich bekannt zu machen und zu mir zu sagen:
‚Ich bin da. Sag mir, was du willst, du wirst Mich glücklicher machen, wenn du Mich in die
Umstände versetzt, dir noch reichlicher zu geben. Wenn Ich dich glücklich mache, fühle Ich
Mich noch glücklicher wegen der Glückseligkeit Meiner Tochter.“ Während sich nun mein
Geist in Seinem Göttlichen Meer ertränkt fand, überraschte mich mein geliebter Jesus mit
Seinem kleinen Kurzbesuch. Mit einer Liebe, die Er nicht zurückhalten konnte, sagte Er zu
mir: „Meine gesegnete Tochter, die übermäßige Liebe des Göttlichen Willens ist unglaublich.
Wenn das Geschöpf in Ihm lebt, hat Er Sein kleines Meer des FIAT in dessen Seele
gebildet. Angetrieben von Seiner Macht will Er dieses Sein kleines Meer immer mehr
vergrößern, im Umkreis der Seele. Du fühlst, was Er tut. Erfasst von einer unwiderstehlichen
Liebe läuft Er. Er läuft immer, in jedem Akt, den sie tut. Wenn Er sieht, dass sie vom Wort
Gebrauch machen muss, läuft Er und geht, um sie zu treffen. Er erfüllt das Wort mit Seinem
FIAT und steigert Seine Göttliche Macht im Wort des Geschöpfs. Wenn Er sieht, dass es
arbeiten muss, läuft Er, nimmt seine Hände, drückt sie zusammen, erfüllt sie mit Seinem
FIAT und steigert Seine Göttliche Macht in seinen Werken. Wenn Er sieht, dass es dabei ist,
den Schritt zu bewegen, eilt Er und erfüllt es und gibt ihnen solche Macht, dass sie immer
laufen, auf den zu, der immer auf sie zuläuft. Wenn es liebt, eilt Er, um ihr neue Liebe zu
geben. Wenn Er sieht, dass es ersehnt, immer besser zu werden, eilt Er und steigert Seine
Güte. Es gibt keinen Gedanken, Herzschlag und Atemzug, den Er nicht mit Seinem FIAT
erfüllt, um Seine Weisheit, Seine Schönheit und den Herzschlag Seiner ewigen Liebe
wachsen zu lassen. Doch das ist noch nicht alles. Glaubst du, dass Mein Wollen zu einem
Stillstand kommen kann, das immer auf jemand zuläuft, der Sein Wollen besitzt? Denn um
zu laufen, macht Er von allem Gebrauch. Wenn die Sonne die Seele erfüllt, läuft Er, um ihr
mehr Licht zu geben. Und da das Geschöpf mehr als die Sonne ist, gibt Er ihr die
Eigenschaften, die das Licht besitzt. Vielmehr lässt Er sie zunehmen. Er gibt ihr Seine
Göttliche Süßigkeit, Seine Fruchtbarkeit, die Verschiedenheit Seiner himmlischen Düfte, den
Geschmack Seiner Göttlichen Geschmacksrichtungen und Seine erhabenen Eigenschaften
wie die schönsten Farben.Er tut dies mit der Macht seines Fiat auf eine Weise, dass Er
nichts anderes mehr hat als Licht und Glut, mit denen Er sein geliebtes Geschöpf, mehr als



die Sonne, erfüllt, und dieses sich [damit] erfüllen lässt. Wenn der Wind das Geschöpf
anhaucht, eilt Er, erfüllt es und steigert mit Seinem FIAT die Macht Seiner herrschenden
Liebe, Sein göttliches Stöhnen, um es mit Seinem eigenen Stöhnen und Seufzern stöhnen
zu lassen, dass Sein Reich auf die Erde komme. Er küsst es, drückt es fest, damit es fühlt,
wie sehr Er es liebt und wie Er wiedergeliebt werden will. Wenn es Wasser trinkt, läuft Er, um
es mit Seiner Frische und Himmlischen Erfrischungen zu erfüllen. Wenn es Speise nimmt,
läuft Er, um es mit der Speise Seines Willens zu nähren, damit das Göttliche Leben im
Geschöpf wächst. Er bestätigt sich selbst und festigt sich umso mehr in ihm. Mit einem Wort:
Es gibt nichts, worin Mein Wollen nicht läuft. Und o das Fest, das Er feiert, wenn Er sieht,
dass es diese liebliche Begegnung annimmt und das Gut empfängt, das Er ihm geben will,
ohne je damit aufzuhören! Und wenn das Geschöpf ebenfalls in allem eilt, auf den zu, der zu
ihm läuft, o dann ist Mein FIAT von so viel Liebe ergriffen, dass Sein grenzenloses Meer
anschwillt. Es bildet Seine höchsten Wellen und entlädt sich in dem kleinen Meerchen und
vergrößert Seine Fassungskraft und Ausdehnung auf wunderbare und wundertätige Weise
in dem kleinen Meer der Seele. Meine Tochter, das sind Unsere Göttlichen
Handlungsweisen: Immer zu lieben, ohne je aufzuhören. Immer zu geben, ohne je mit dem
Geben aufzuhören. Wenn das nicht so wäre, würden Wir Unserer Macht eine Grenze
setzen, ein ‚Genug’ Unserer Liebe. Doch Wir sind nicht einmal in der Lage, das zu tun. Denn
Unser Wesen läuft von selbst in der Suche nach jemand, der liebt und wiedergeliebt werden
will, da es unendlich ist. Deshalb haben Grenzen keinen Wert, und das ‚Genug’ existiert
nicht für Uns. Höchstens wollen Uns einige Undankbare nicht erkennen und da sie Uns nicht
erkennen, ergeht es ihnen wie dem Blinden. Obwohl die Sonne ihm ihr Licht nicht
verweigert, da sie ihn wie alle anderen erfüllt, sieht er sie nicht noch kennt er sie, doch kann
er nicht leugnen, dass er ihre Hitze fühlt. Doch das kann jemandem, der in Unserem Wollen
lebt, nicht passieren. Er wacht bereits über ihn im Akt der ständigen Erwartung, Unsere
Begegnungen zu empfangen, um Uns zu treffen, Unsere Läufe, um zu Uns zu laufen. Und
wenn Unsere Liebe Unsere Läufe verbirgt, damit er noch mehr läuft, während Wir
gleichermaßen laufen, o wie wird das arme Kind von Krämpfen gequält, so sehr, dass Wir
gezwungen sind, sofort den Schleier der Verhüllung zu brechen und zu ihm zu sagen: ‚Wir
sind da. Beruhige dich, fürchte nicht, dass Wir jemals Unser Kind verlassen, das Kind
Unseres Wollens.’ Und um es zu beruhigen, lassen Wir es Unsere Liebe lebhafter fühlen,
und Wir übertreiben mit größeren Gnaden.“(aus „Das Buch des Himmels“;– Aus dem
Italienischen übersetzt von Dr. Gertraud Pflügl,Für den privaten Gebrauch – Band 34; 18. April 1937)
„Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner,
und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast.
Dann will ich ihn holen” (Joh 20,15)
Diese Nacht verbrachte ich gemeinsam mit Jesus im Gefängnis; ich bemitleidete Ihn,
umarmte seine Knie um Ihn zu stützen, und Jesus sagte zu mir:
„Meine Tochter, in meiner Passion wollte ich auch das Gefängnis erleiden, um die
Geschöpfe vom Kerker der Schuld zu befreien. O, welch schreckliches Gefängnis ist die
Sünde für den Menschen! Seine Leidenschaften fesseln ihn wie einen niedrigen Sklaven,
und meine Kerkerhaft und meine Ketten befreiten ihn aus dem Kerker und lösten seine
Ketten.
Für die liebenden Seelen wurde ihnen mein Kerker zum Liebesgefängnis, in dem sie in
Sicherheit und gegen alles und alle beschützt wären. Ich befreite sie, um sie als Gefangene
und als lebendige Tabernakel zu haben, die Mich gegen die Kälte der Tabernakel aus Stein
wärmen sollten, und noch viel mehr wegen der Kälte der Geschöpfe, die Mich in sich
einkerkern und vor Kälte und Hunger sterben lassen.
Deshalb verlasse Ich sehr oft die Kerker der Tabernakel und komme in dein Herz, um Mich
von der Kälte zu erwärmen und mit deiner Liebe zu erquicken, und wenn Ich dich sehe, wie
du Mich in den Tabernakeln der Kirchen aufsuchst, sage Ich zu dir: „Bist du nicht das wahre
Gefängnis der Liebe für Mich?



Suche Mich in deinem Herzen und liebe Mich.“ (Aus dem Italienischen übersetzt von Dr.
Gertraud Pflügl; aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band 12; 4.
Dezember 1918)


