
Sobota XV tydzień Okresu Zwykłego (Mt 12,14-21)

Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

15 Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich
wszystkich. 16 Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. 17 Tak miało się spełnić słowo proroka
Izajasza:
18 Oto mój Sługa; którego wybrałem, Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie.Położę
ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom.19 Nie będzie się spierał ani krzyczał,i nikt nie
usłyszy na ulicach Jego głosu. 20 Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż
zwycięsko sąd przeprowadzi.21 W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.

Oto mój Sługa; którego wybrałem, Umiłowany mój, w którym moje serce

ma upodobanie.(Mt 12,18)

Kiedy myślałam o Męce naszego Pana, mówiłam sobie: "Jakże chciałabym wejść do
wnętrza Jezusa Chrystusa, by móc zobaczyć wszystko, co czynił i co było najmilsze Jego
Sercu, abym i ja mogła to czynić, i ulżyć Jego cierpieniom, ofiarując Mu to, co było Mu
najmilsze!" Gdy to mówiłam, Najświętszy Jezus poruszył się we mnie i powiedział do mnie:
"Moja córko, Moje wnętrze było w tych cierpieniach zajęte głównie uczynieniem zadość
Mojemu drogiemu Ojcu we wszystkim i za wszystkich, a następnie chodziło o zbawienie
dusz. Zadowolenie, jakie okazywał Mi Ojciec, gdy widział, że tak bardzo cierpię z miłości do
Niego, było najmilsze Mojemu Sercu, przy czym On gromadził wszystko w sobie, nie tracąc
ani tchu, ani westchnienia, raczej gromadził wszystko, aby móc się tym cieszyć i okazać Mi
swoje upodobanie. Byłem z tego powodu tak szczęśliwy, że zadowolenie Mojego Ojca,
nawet gdybym nie miał nic innego, wystarczyło, aby dać Mi rekompensatę za Moje
cierpienie; ze strony stworzeń jednak bardzo wiele z Mojej Pasji zostało utracone.
A zachwyt(upodobanie) Ojca był tak wielki, że skarby Swojej Boskości wylał strumieniami na
Moje Człowieczeństwo.
Towarzysz zatem w ten sposób Mojej Męce, a sprawisz Mi w niej wielką radość."
(z "Księgi Nieba";- Do użytku prywatnego - tom 6; 6 listopada 1905)
-------------------
Byłam zasmucona wskutek opuszczenia mnie przez mojego słodkiego Jezusa, a kiedy
przyszedł, podczas gdy ja wdychałam trochę życia, zasmuciłam się jeszcze bardziej, widząc
Go smutniejszym od siebie, i że nie pozwoli siebie uspokoić, ponieważ stworzenia
przymuszają Go i wyrywają z Niego kolejne kary.
Ale kiedy On karci, płacze nad losem człowieka i ukrywa się niejako w moim sercu, aby nie
musieć patrzeć na to, co człowiek cierpi.
Wydaje się, że w tych smutnych czasach nie da się tak naprawdę żyć, a przecież to dopiero
początek. Kiedy więc martwiłam się moim ciężkim i smutnym losem, że muszę być dość
często pozbawiona Go, przyszedł mój słodki Jezus i oplótł ramię wokół mojej szyi powiedział
do mnie: "Moja córko, nie powiększaj Moich cierpień przez zamartwianie się, już jest ich i tak
za dużo! Nie tego oczekuję od ciebie, ale Ja chcę, abyś uczyniła Moje cierpienia, Moje
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modlitwy, Mnie samego całkowicie swoim, abym mógł znaleźć w tobie inne "Ja -
sam"; w tych czasach pragnę wielkich pokut, a tylko ten, kto czyni Mnie swoją
własnością, może Mi je dać. I to, co Ojciec znalazł we Mnie, to znaczy uwielbienie,
upodobanie, miłość i pełne zadowolenie dla dobra wszystkich, to właśnie chcę znaleźć w
tych duszach - jak w tylu innych Jezusach - które odpłacają Mi tym samym, a tę intencję
powtarzać będziesz w każdej Godzinie Męki Pańskiej, którą będziesz rozważać, w
każdym działaniu, we wszystkim.
A jeśli nie znajdę Mojego zadośćuczynienia, och, wtedy wszystko jest skończone dla świata!
Kary będą spadać strumieniami! Ach, Moja córko! Ach, Moja córko!"
Potem zniknął.
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 11; 9 grudnia 1916)

Samstag der 15. Woche im Jahreskreis (Mt 12,14-21)
„Seht, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem ich Gefallen
gefunden habe“ (Mt 12,18)
Als ich an die Passion Unseres Herrn dachte, sagte ich mir: „Wie gerne würde ich in das
Innere Jesu Christi eintreten, um alles sehen zu können, was Er tat und was seinem Herzen
am meisten gefiel, damit auch ich es tun und seine Leiden lindern kann, indem ich Ihm das
aufopfere, was Ihm am meisten wohlgefiel!“ Als ich das sagte, bewegte sich der gebenedeite
Jesus in meinem Inneren und sprach zu mir:
„Meine Tochter, Mein Inneres war in diesen Leiden hauptsächlich damit beschäftigt, meinem
teuren Vater in allem und für alle Genugtuung zu leisten, und danach ging es um die
Erlösung der Seelen.
Die Genugtuung, die der Vater Mir zeigte, als Er Mich so viel aus Liebe zu Ihm leiden sah,
war meinem Herzen am wohlgefälligsten, wobei Er alles in sich selbst sammelte, nicht ein
Atemzug oder ein Seufzer ging verloren, vielmehr häufte Er alles an, um sich daran erfreuen
zu können und Mir sein Wohlgefallen zu zeigen.
Und Ich war darüber so glücklich, dass Mir das Wohlgefallen meines Vaters, wenn Ich auch
sonst nichts gehabt hätte, genügte, um Mir Genugtuung für mein Leiden zu verschaffen;
seitens der Geschöpfe jedoch ging sehr viel von meiner Passion verloren.
Und das Wohlgefallen des Vaters war so groß, dass Er die Schätze seiner Gottheit in
Strömen in meine Menschheit ausgoss. Begleite meine Passion also au – Für den privaten
Gebrauch – Band 6; 6. November 1905)
——————–
Ich war betrübt wegen der Entbehrung meines süßen Jesus, und wenn Er kam, wurde ich,
während ich ein wenig Leben einatmete, noch bekümmerter, als ich Ihn trauriger als mich
selbst erblickte und dass Er nichts davon wissen wollte, sich zu besänftigen, weil die
Geschöpfe Ihn nötigen und Ihm weitere Züchtigungen entreißen.
Aber während Er züchtigt, beweint Er das Los des Menschen und verbirgt sich in meinem
Herzen, gleichsam um nicht sehen zu müssen, was der Mensch leidet. Es scheint, dass man
in diesen traurigen Zeiten eigentlich nicht leben könne, und doch scheint dies erst der
Anfang zu sein.
Als ich also besorgt war über mein hartes und trauriges Los, oft genug Seiner beraubt sein
zu müssen, kam also mein süßer Jesus, schlang einen Arm um meinen Hals und sprach zu
mir:
„Meine Tochter, vermehre nicht meine Leiden indem du dir Sorgen machst, es sind schon zu
viele Leiden! Ich erwarte dies nicht von dir, sondern Ich möchte, dass du dir meine Leiden,
meine Gebete, Mich selbst ganz zu eigen machst, so dass Ich in dir ein anderes ‚Ich-Selbst‘
finden könne; in diesen Zeiten möchte Ich große Sühneleistungen, und nur wer sich Mich
selbst zu eigen macht, kann sie Mir geben.
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Und was der Vater in Mir vorfand, d.h. Verherrlichung, Wohlgefallen, Liebe und gänzliche
vollkommene Genugtuung zum Wohl aller, das will Ich in jenen Seelen finden – wie in so
vielen anderen Jesus – die Mir Gleiches mit Gleichem vergelten, und diese Meinungen sollst
du in jeder Passionsstunde, die du verrichtest, wiederholen, bei jeder Handlung, bei allem.
Und wenn Ich nicht meine Genugtuung vorfinde, ach, dann ist für die Welt alles zu Ende! Die
Züchtigungen werden in Strömen herabregnen! Ach, meine Tochter! Ach, meine Tochter!“
Darauf verschwand Er. (aus „Das Buch des Himmels“; Für den privaten Gebrauch – Band
11; 9. Dezember 1916)

3


