
 Sobota, XIII Tydzień zwykły 
 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę 

 (poza Polską Nawiedzenie Św. Elżbiety) 

 "Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między 
 niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona." (Łk 1, 39-56) 

 ...  "Córko  Mojej  Woli,  Akty  Mojej  Niebiańskiej  Matki  były  tak  cenne,  ponieważ  wyszły  z 
 niezmierzonego  łona  Mojej  Boskiej  Woli,  której  Królestwo  i  Życie  posiadała.  Nie  było 
 żadnego  ruchu,  aktu,  oddechu  ani  uderzenia  Jej  serca,  które  nie  byłyby  przepełnione 
 Najwyższą  Wolą,  tak  że  w  końcu  przelały  się  na  zewnątrz.  Jej  miłosne  pocałunki  wypłynęły  z 
 Jej(WB)  źródła.  Jej  czyste  objęcia,  którymi  obejmowała  Moje  Dziecięce  Człowieczeństwo, 
 zawierały  Jej  ogrom.  Kiedy  piłem  Jej  najczystsze  mleko  z  Jej  dziewiczej  piersi,  którym  Mnie 
 karmiła, ssałem z niezmierzonej piersi Mojego Fiat. 
 Tak  więc  w  tym  mleku  czerpałem  z  niezmierzonej  otchłani  Mojej  Boskiej  Woli,  jej 
 nieskończone  radości  i  niewymowną  słodycz,  pokarm,  substancję,  i  wzrost  dla  Mojego 
 dziecięcego  Człowieczeństwa.  Dlatego  w  jej  pocałunkach  dostrzegłem  wieczny  pocałunek 
 Mojej  Woli,  która  ten  Akt,  który  czyni,  czyni  (go)  nieustannie.  W  Jej  objęciach  czułem 
 bezmiar  Boga  obejmującego  Mnie;  a  Swoim  mlekiem  karmiła  Mnie  na  sposób  Boski  i  ludzki, 
 dając  Mi  jeszcze  raz  Moje  niebiańskie  rozkosze  i  radości  Mojej  Bożej  Woli,  która  wypełniała 
 Ją  całkowicie.  Gdyby  Najwyższa  Królowa  nie  miała  w  swej  mocy  Boskiej  Woli,  Jej  pocałunki, 
 Jej  miłość,  Jej  objęcia  i  Jej  mleko  nie  byłyby  w  stanie  Mnie  zadowolić  -  co  najwyżej 
 zadowoliłoby się nimi Moje człowieczeństwo. 
 Ale  Moja  Boskość,  Ja,  Słowo  Ojca,  który  miałem  nieskończoność  i  bezmiar  w  Mojej  mocy, 
 pragnąłem  nieskończonych  pocałunków,  niezmierzonych  objęć,  mleka  pełnego  boskich 
 radości  i  słodyczy.  Tylko  w  ten  sposób  byłem  zadowolony,  ponieważ  Moja  Matka,  która 
 posiadała  Moją  Boską  Wolę,  mogła  dawać  mi  pocałunki,  uściski,  miłość  i  wszystkie  swoje 
 Akty, które miały w sobie coś z Nieskończoności. 
 Otóż  musisz  wiedzieć,  że  wszystkie  Akty  dokonane  w  Mojej  Boskiej  Woli  nie  mogą  być  od 
 Niej  oddzielone.  Akt  i  Moja  Wola  tworzą,  że  tak  powiem,  jeden  obiekt.  Moją  Wolę  można 
 nazwać Światłem, a Akt - Ciepłem, które nie mogą być rozdzielone. 
 W  ten  sposób  wszyscy,  którzy  posiadają  Moje  Fiat  jako  Życie,  będą  mieli  w  swojej  mocy 
 wszystkie Akty Niebiańskiej Matki. 



 Ona  zaś  miała  w  swojej  mocy  wszystkie  akty  tych  dusz,  tak  że  czułem  Siebie  w  ich 
 pocałunkach  i  objęciach  tych  wszystkich,  którzy  mają  żyć  w  Mojej  Woli.  I  w  tych  [którzy  mają 
 żyć w Mojej Woli] czuję, że znowu jestem całowany i obejmowany przez Moją Matkę. 
 W  Mojej  Woli  wszystko  jest  razem  i  w  doskonałej  zgodzie.  Każdy  akt  ludzki  zstępuje  z  Jej 
 Łona,  a  Moja  Wola  w  swej  mocy  sprawia,  że  wznosi  się  on  ponownie  do  centrum,  z  którego 
 się wyłonił. 
 Dlatego  bądź  uważna  i  nie  pozwól,  by  umknęło  ci  cokolwiek  z  tego,  co  wchodzi  w  Moją 
 Boską Wolę, jeśli chcesz Mi dać wszystko i wszystko otrzymać"... 
 (z  "Księgi  Nieba";dr  Irmengard  Haslinger  -  Do  użytku  prywatnego  -  tom  28;  18  października 
 1930). 

 FEST MARIÄ HEIMSUCHUNG (Lk 1, 39-56) 
 „Und  rief  mit  lauter  Stimme:  Gesegnet  bist  du  mehr  als  alle  anderen  Frauen,  und  gesegnet  ist 
 die Frucht deines Leibes…“ (Lk 1,42) 
 …  „Tochter  meines  Willens,  die  Akte  meiner  Himmlischen  Mutter  waren  so  wertvoll,  weil  sie  aus  dem 
 unermesslichen  Schoß  meines  Göttlichen  Willens  hervorgingen,  dessen  Reich  und  Leben  Sie  besaß. 
 Es  gab  keine  Bewegung,  Akt,  Atem  noch  Herzschlag  von  Ihr,  die  nicht  voll  des  Höchsten  Willens 
 waren, sodass sie schließlich nach außen überflossen. Ihre liebenden Küsse entsprangen aus seiner 
 Quelle,  ihre  keuschen  Umarmungen,  mit  denen  Sie  meine  kindliche  Menschheit  umfing,  enthielten 
 seine  Unermesslichkeit.  Als  Ich  ihre  reinste  Milch  aus  ihrer  jungfräulichen  Brust  trank,  mit  der  Sie 
 Mich nährte, saugte Ich an der unermesslichen Brust meines Fiat. 
 So  bezog  Ich  in  dieser  Milch  aus  dem  unermesslichen  Abgrund  meines  Göttlichen  Willens  dessen 
 unendliche  Freuden  und  unaussprechliche  Süßigkeit,  die  Nahrung,  die  Substanz  und  das  Wachstum 
 meiner kindlichen Menschheit. 
 Daher  nahm  Ich  in  ihren  Küssen  den  ewigen  Kuss  meines  Willens  wahr,  der  den  Akt,  den  Er  tut, 
 unaufhörlich tut. 
 In  ihren  Umarmungen  fühlte  Ich,  wie  Mich  die  Unermesslichkeit  Gottes  umfing;  und  mit  ihrer  Milch 
 nährte  Sie  Mich  auf  göttliche  und  menschliche  Weise  und  schenkte  Mir  erneut  meine  himmlischen 
 Wonnen und die Freuden meines Göttlichen Willens, der Sie ganz erfüllte. 
 Hätte  die  Höchste  Königin  nicht  einen  Göttlichen  Willen  in  ihrer  Macht  gehabt,  so  hätten  Mich  ihre 
 Küsse,  ihre  Liebe,  ihre  Umarmungen  und  ihre  Milch  nicht  befriedigen  können  –  höchstens  meine 
 Menschheit hätte sich damit begnügt. 
 Doch  meine  Gottheit,  Ich,  das  Wort  des  Vaters,  der  Ich  die  Unendlichkeit  und  Unermesslichkeit  in 
 meiner  Macht  hatte,  wünschte  unendliche  Küsse,  unermessliche  Umarmungen,  eine  Milch  voll 
 göttlicher  Freuden  und  Süßigkeiten.  Nur  so  war  Ich  zufrieden,  da  meine  Mutter,  die  meinen  Göttlichen 
 Willen  besaß,  Mir  Küsse,  Umarmungen,  Liebe  und  alle  ihre  Akte  geben  konnte,  die  etwas  vom 
 Unendlichen an sich hatten. 
 Nun,  du  musst  wissen,  dass  alle  Akte,  die  in  meinem  Göttlichen  Willen  getan  werden,  nicht  von  Ihm 
 getrennt  werden  können.  Der  Akt  und  mein  Wille  bilden  sozusagen  einen  einzigen  Gegenstand.  Mein 
 Wille  kann  Licht,  und  der  Akt  kann  Wärme  genannt  werden,  die  man  nicht  trennen  kann.  So  werden 
 alle, die mein Fiat als Leben besitzen, alle Akte der Himmlischen Mutter in ihrer Macht haben. 
 Sie  wiederum  hatte  alle  Akte  dieser  Seelen  in  ihrer  Macht,  sodass  Ich  Mich  in  ihren  Küssen  und 
 Umarmungen  von  all  jenen  geküsst  und  umarmt  fühlte,  die  in  meinem  Willen  leben  sollen.  Und  in 
 diesen,  [die  in  meinem  Willen  leben  sollen],  fühle  Ich  Mich  wieder  von  meiner  Mutter  geküsst  und 
 umarmt. 
 In  meinem  Willen  ist  alles  gemeinsam  und  in  vollkommener  Übereinstimmung.  Jeder  menschliche  Akt 
 steigt  aus  seinem  Schoß  herab,  und  mein  Wille  lässt  ihn  in  seiner  Macht  wieder  zum  Mittelpunkt,  von 
 dem er ausgegangen ist, hinaufsteigen. 
 Sei  deshalb  aufmerksam  und  lasse  dir  nichts  entgehen,  das  nicht  in  meinen  Göttlichen  Willen  eintritt, 
 wenn  du  Mir  alles  geben  und  alles  empfangen  willst.“…  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“  DI  Irmengard  Haslinger  – 
 Für den privaten Gebrauch – Band 28; 18. Oktober 1930) 


