
XVI Niedziela Zwykła -C- (Łk 10, 38-42)

38 W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go
do swego domu10. 39 Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się
Jego mowie. 40 Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i
rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz
jej, żeby mi pomogła». 41 A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele,
42 a potrzeba <mało albo> tylko jednego11. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie
pozbawiona».

Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i

przysłuchiwała się Jego mowie.(Łk 10,39)

... Jezus zamilkł, a ja zastanawiałam się nad Jego słowami. Ujrzałam ułożone we mnie
wszystkie cierpienia, które zniosłam: wysyłały promienie światła i przekształcone w
cierpienia Jezusa, tworzyły Boską podporę i obronę dla dusz, nieustannie błagając i
wzdychając o przyjście i panowanie Woli Bożej.
Następnie wznowił Swoją mowę: "Moja dobra córko, Nasza Miłość jest tak wielka, że
wszędzie i na każdym miejscu nawet w małym źdźble trawy, w powietrzu, którym oddycha
stworzenie, w wodzie, którą pije, a nawet pod jego krokami, gdy chodzi po ziemi, dają znać o
sobie Nasze Głosy, tęskniąc z miłością, wołają: 'Kocham Cię, kocham Cię, kocham
Cię!'.Ale Nasza Miłość nie znajduje odpoczynku, jeśli nie widzi, że jest słyszana przez
stworzenie, które powtarza jej swoje "kocham cię, kocham cię".
W Naszym uniesieniu Miłości i Naszym bólu mówimy: "Och, czy nikt Nas nie słyszy? Och,
nikt nie powtarza Nam: "Kocham Cię, kocham Cię?". Po co mówimy "kocham cię, kocham
cię", jeśli nikt nie odpowiada i nie odwdzięcza się Nam? Do kogo mówimy "kocham cię"? Do
powietrza, do wiatru, do pustki? Nasze "kocham cię" nie znajduje nikogo, do kogo mogłoby
się zwrócić, na kim mogłoby się oprzeć, jeśli nie znajdzie "kocham cię" człowieka, który
otrzymuje Nasz Akt miłości, aby odpłacić się własnym, aby jego miłość mogła znaleźć
schronienie w Naszej ogromnej Miłości, aby się na niej oprzeć i wzrastać coraz bardziej.
Kiedy stworzenie słyszy nasze "kocham cię" i odwzajemnia je, mówimy w Naszej gorącej
Miłości i jakby pojednani przez jego miłość: "Ponieważ zostaliśmy wysłuchani, Nasza Miłość
znalazła kogoś, do kogo może się zwrócić, gdzie może znaleźć schronienie. Zostaliśmy
uznani, bo znaleźliśmy duszę, która wyznaje Nam swoją miłość, a Nasza Miłość obchodzi
święto. Jeśli jednak nie znajdujemy nikogo, kto by obdarzał Nas aktem Miłości, to nie mamy
nikogo, kto by Nas uznawał, Nas słuchał, Nas kochał. Jak trudno jest kochać i nie być
kochanym!
Jakże chciałbym, aby wszyscy wiedzieli, że wspieram i obejmuję ich Moją miłością: kocham

ich i pozwalam im oddychać, kocham ich i daję im bicie serca, kocham ich i daję im słowo,
kocham ich i daję im krok, kocham ich i daję im ruch, myśli, pokarm i wodę.
Wszystko, czym są i co otrzymują, jest efektem Mojej działającej Miłości.
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Czy zatem nie jest straszną niewdzięcznością nie kochać Mnie?
Oznacza to, że zadają mękę Naszej Miłości, gdyż My kochamy i nie jesteśmy
odwzajemnieni miłością.i"...
(z "Księgi Nieba";Do użytku prywatnego - tom 35; 29 listopada 1937)
-----------------
... "Jak dobry jest Jezus! Wydaje mi się, że On bardzo lubi komunikować się ze stworzeniem
i czerpie wielką przyjemność z ogłaszania swoich prawd, że podczas gdy objawia jedną, ta
nieodparcie przynagla Go niejako do przekazywania kolejnych. Co za dobroć! Co za miłość!"
Wtedy Jezus wyszedł na nowo z mojego wnętrza, zbliżył swoje Oblicze do mojego i dodał:
"Córko Moja, nie wiesz, co dla Mnie znaczy przekazywanie Moich prawd, dlatego dziwisz się
Mojej radości i nieodpartej sile, która przynagla Mnie do przekazywania Siebie
stworzeniu.
Kto chętnie Mnie słucha, stanowi Moją radość i rozkosz, gdy do niego mówię. Powinnaś to
wiedzieć: kiedy ujawniam jedną z Moich Prawd, która nie jest jeszcze znana, jest to Nowe
Stworzenie, które tworzę, a Moją wielką radością jest pozwolić, aby wyszło ze Mnie wiele
dóbr i tajemnic, które przechowuję w Sobie.
Ale ilekroć o tym mówię, Ja - ponieważ Jestem tym zawsze Nowym Aktem, który nigdy się
nie powtarza - chcę zawsze dalej mówić; a kiedy mówię, zawsze pozostaje coś nowego, co
chcę powiedzieć, bo nowości nigdy we Mnie nie zabraknie; Jestem zawsze nowy w miłości,
nowy w pięknie, nowy w rozkoszach i w harmoniach, jestem nowy we wszystkim i zawsze, i
dlatego nikogo nie męczę i zawsze mam nowe rzeczy do dania i powiedzenia, a nieodpartą
siłą, która przynagla Mnie do ujawnienia Siebie, jest Moja niezmierzona Miłość. Z rozlania
miłości wyprowadziłem Moje Stworzenie; wszystko, co można zobaczyć w całym
wszechświecie, było we Mnie, a miłość sprawiła, że cień Mojej światłości przelewał się z
Mojego wnętrza, i stworzyłem Słońce, cień Mojego bezmiaru i harmonii, i rozpostarłem
niebo, z pasującymi do niego licznymi gwiazdami i ciałami niebieskimi.
Te i inne rzeczy, które stworzyłem, nie były niczym innym jak cieniami wyłaniającymi się ze
Mnie; Moja Miłość miała w nich swoje ujście i znajdowałem tyle rozkoszy, widząc, jak to, co
było zawarte we Mnie, rozproszone w małych cząstkach, unosiło się nad całym
stworzeniem.
Jakże wielka będzie więc Moja radość z ogłoszenia Moich Prawd, które nie są cieniem Mnie,
wyłaniającym się ze Mnie, lecz substancją dóbr, które w Sobie zawieram, i które nie mówią
o Mnie niemym językiem - jak to czynią wszystkie rzeczy stworzone - lecz mówią o Mnie
wyraźnie, dźwięcznie i wymownie, i które - ponieważ Moje Słowo jest twórcze - tworzą w
duszy, jak nowe stworzenie, prawdy, które przekazuję!
Podczas gdy tak wiele rzeczy stworzyłem jednym FIAT, to w objawieniu Moich prawd nie
wypowiadam tylko jednego FIAT, ale tyle słów, ile jest konieczne do przekazania i uczynienia
zrozumiałym tego, co chcę, aby zrozumieli.
Wyobraź sobie Moją wielką radość, gdy objawiam Moje Prawdy duszy, która nie będzie
przekazywać innym Moich skarbów i prawd niemym językiem, ale głosem mówiącym, aby
wzbudzić w nich dobro, które otrzymała.
Dlatego w przekazywaniu Moich Prawd, Moja Miłość znajduje swoje ujście i dostępuje
świątecznej radości, a Ja tak bardzo kocham duszę, która chętnie Mnie słucha."
(z "Księgi Nieba";Do użytku prywatnego - tom 15; 1 lipca 1923)
--------------------

«Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba

<mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której

nie będzie pozbawiona»." (Łk 10,41,42).

Kiedy dziś rano byłam na zewnątrz siebie, miałam Dzieciątko Jezus w ramionach; i podczas
gdy rozkoszowałam się patrząc na Niego, z tego samego dziecka wyszło, nie wiem jak,
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drugie, a po kilku chwilach trzecie dziecko, oba podobne do pierwszego, choć różniące się
od siebie. Zdumiona tym widokiem, powiedziałam:
"O, jakże można ogarnąć niejako rękoma świętą tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, że choć
Jesteś Jednym, jesteś także Trzema!". Wydawało mi się, że wszyscy Troje mówili do mnie,
ale gdy wyszło słowo, stało się jednym głosem:"Nasza Natura jest utworzona z najczystszej,
najprostszej i najbardziej komunikatywnej Miłości, a to jest właściwe naturze prawdziwej
Miłości: wytwarza ona całkowicie podobne obrazy Samej Siebie całkowicie podobne w
mocy, w dobru, w pięknie i we wszystkim, co zawiera; i tylko po to, aby Nasza Wszechmoc
ukazała się jeszcze bardziej wzniosła, stawia znak rozróżnienia, a mianowicie, że ta Nasza
Natura rozpływa się niejako w miłości - a ponieważ jest prosta, nie ma żadnej materii, która
mogłaby przeszkodzić temu zjednoczeniu - i tworzy Trzy Osoby, po czym znów się rozpływa
i w ten sposób tworzy Jednego Boga. Jest to tak prawdą, że natura prawdziwej miłości ma
ten przywilej wytwarzania obrazów, które są całkowicie do niej podobne, lub przyjmowania
obrazu ukochanego, że Druga Osoba, dokonując odkupienia ludzkości, przyjęła naturę i
obraz człowieka, i objawiła człowiekowi Bóstwo." Podczas gdy tych Troje Dzieci to mówiło,
ja mogłam bardzo dobrze odróżnić mojego ukochanego Jezusa i rozpoznałam w Nim obraz
ludzkiej natury i tylko dzięki Niemu miałam pewność, że mogę pozostać w ich obecności;
inaczej kto by się odważył?
Ach, tak, wydawało mi się, że Człowieczeństwo przyjęte przez Jezusa otworzyło dla
stworzeń wymianę handlową, aby mogły one przystąpić do tronu Boskości, zostać
dopuszczone do rozmowy z Nią i otrzymać rozporządzenia łask. O, jakie szczęśliwe chwile
smakowałam, ile rzeczy zrozumiałam!
Ale żeby coś zapisać, musiałam to zrobić wtedy, kiedy moja dusza jest z moim drogim
Jezusem, ponieważ [wtedy] wydaje się być uwolniona od ciała. Ale kiedy znowu zostanę
uwięziona, ciemność uwięzienia, oddalenie od mojego mistycznego słońca, ból z powodu
niemożności widzenia Go, sprawiają, że nie mogę tego opisać, i sprawiają, że żyję
umierając.
A jednak jestem zmuszona żyć, skrępowana i uwięziona w tym nieszczęsnym ciele. O,
Panie, zlituj się nad nędzną grzesznicą, która żyje krucha i uwięziona!
Rozbij wkrótce mur tego lochu, abym mógł polecieć do ciebie i nigdy nie wrócić.
(z "Księgi Nieba"; tom 4; 3 grudnia 1900)

16. Sonntag im Jahreskreis (Lk 10,38-42)
„Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen
Worten zu“ (Lk 10,39)
… Jesus verstummte, und ich dachte über seine Worte nach. Ich erblickte alle Leiden in mir
aufgereiht, die ich erduldet hatte: sie sandten Lichtstrahlen aus und bildeten, in die Leiden Jesu
umgewandelt, die göttliche Stütze und Verteidigung für die Seelen und flehten und seufzten ständig
um das Kommen und die Herrschaft des Göttlichen Willens. Dann nahm Er seine Rede wieder auf:
„Meine gute Tochter, unsere Liebe ist so groß, dass sie überall und allerorts, auch im kleinen
Grashalm, in der Luft, die das Geschöpf einatmet, im Wasser, das es trinkt, und sogar unter seinen
Schritten, wenn es auf der Erde geht, unsere Stimmen hören lässt, die vor Liebe schmachtend
ausrufen: ‚Ich liebe dich, Ich liebe dich, Ich liebe dich!‘
Doch unsere Liebe findet keine Ruhe, wenn sie sich nicht vom Geschöpf erhört sieht, das ihr sein ‚Ich
liebe Dich, ich liebe Dich’ wiederholt. In unserem Liebestaumel und unserem Schmerz sagen Wir:
‚Ach, hört Uns denn niemand? Ach, niemand wiederholt Uns: ‚Ich liebe Dich, ich liebe Dich?‘ Wozu
sagen Wir ‚Ich liebe dich, Ich liebe dich’, wenn niemand es Uns erwidert und vergilt?
Zu wem sagen Wir ‚Ich liebe dich’? Zur Luft, zum Wind, in die Leere? Unser ‚Ich liebe dich’ findet
niemanden, an den es sich richten, auf den es sich stützen kann, wenn es nicht das ‚Ich liebe Dich’
des Menschen findet, das unseren Liebesakt aufnimmt, um mit dem seinen zu vergelten, damit seine
Liebe in unserer unermesslichen Liebe Zuflucht findet, um sich aufzustützen und immer mehr zu
wachsen.
Wenn das Geschöpf unser ‚Ich liebe dich’ hört und es Uns erwidert, sagen Wir in unserer Liebesglut
und wie versöhnt von seiner Liebe: ‚Da Wir gehört worden sind, hat unsere Liebe jemanden
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gefunden, an den sie sich richten, wo sie Zuflucht finden kann. Wir sind anerkannt worden, denn Wir
haben eine Seele gefunden, die Uns ihre Liebe beteuert, und unsere Liebe feiert ein Fest.
Finden Wir jedoch niemanden, der Uns einen Liebesakt schenkt, dann haben Wir niemanden, der
Uns weder erkennt, noch Uns anhört, noch Uns liebt. Wie hart ist es, zu lieben und nicht geliebt zu
werden!
Wie gerne möchte Ich, dass alle wissen, dass Ich sie mit meiner Liebe stütze und umarme: sie liebe
und atmen lasse, sie liebe und ihnen den Herzschlag gebe, sie liebe und ihnen das Wort verleihe, sie
liebe und ihnen den Schritt gebe, sie liebe und ihnen Bewegung, Gedanken, Nahrung und Wasser
schenke.
Alles, was sie sind und empfangen, ist die Wirkung meiner tätigen Liebe. Ist es daher nicht eine
schreckliche Undankbarkeit, Mich nicht zu lieben? Es bedeutet, dass sie unsere Liebe zur Märtyrin
machen, da Wir lieben und nicht wiedergeliebt 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 35; 29. November 1937)
———————-
… „Wie gut ist Jesus! Mir scheint, dass Er es sehr genießt, sich dem Geschöpf mitzuteilen und
großes Wohlgefallen daran findet, seine Wahrheiten kundzutun, dass, während Er eine offenbart,
diese eine Ihn gleichsam unwiderstehlich dazu drängt, weitere mitzuteilen. Welche Güte! Welche
Liebe!“
Da trat Jesus von neuem aus meinem Inneren heraus, näherte sein Angesicht dem meinen und fügte
hinzu: „Meine Tochter, du weißt nicht, was es Mir bedeutet, meine Wahrheiten mitzuteilen, daher
wunderst du dich über meine Freude und die unwiderstehliche Kraft, die Mich drängt, Mich dem
Geschöpf mitzuteilen.
Wer Mich bereitwillig anhört, stellt meine Freude und Wonne dar, wenn Ich mit ihm spreche. Du sollst
dies wissen: wenn Ich eine meiner Wahrheiten offenbare, die noch nicht bekannt ist, so ist dies eine
neue Schöpfung, die Ich schaffe, und es ist meine große Freude, die vielen Güter und Geheimnisse
aus Mir hervorgehen zu lassen, die Ich in Mir berge.
Doch so viel Ich darüber auch spreche, möchte Ich – da Ich dieser stets neue Akt bin, der sich nie
wiederholt – stets weiterreden; und wenn Ich rede, bleibt stets noch etwas Neues, das Ich erzählen
möchte, denn die Neuheit geht nie in Mir aus; Ich bin immer neu in der Liebe, neu in der Schönheit,
neu in den Freuden und in den Harmonien, Ich bin neu in allem und immerdar, und daher ermüde Ich
niemanden und habe stets Neues zu geben und zu sagen, und die unwiderstehliche Kraft, die Mich
drängt, Mich zu offenbaren, ist meine unermessliche Liebe.
Aus einem Liebeserguss brachte Ich meine Schöpfung hervor; alles, was man im ganzen Universum
sehen kann, war in Mir drinnen, und die Liebe ließ aus meinem Inneren den Schatten meines Lichtes
überfließen, und Ich schuf die Sonne, den Schatten meiner Unermesslichkeit und Harmonie, und Ich
breitete die Himmel aus, mit den dazu passenden zahlreichen Sternen und Himmels-körpern.
Dies und anderes, was Ich schuf, war nichts anderes als Schatten, die aus Mir hervortraten; meine
Liebe hatte darin ihr Ventil, und Ich fand so viel Wonne daran, das, was in Mir enthalten gewesen war,
in kleinen Partikeln verstreut, über der ganzen Schöpfung schweben zu sehen.
Nun, wie groß wird meine Freude sein, meine Wahrheiten kundzutun, die nicht Schatten von Mir sind,
welche aus Mir hervortreten, sondern die Substanz der Güter, die Ich in Mir enthalte, und die nicht in
stummer Sprache – wie alle geschaffenen Dinge – von Mir reden, sondern klar, klangvoll und beredt
von Mir sprechen, und die – da mein Wort schöpferisch ist – in der Seele wie eine neue Schöpfung
die Wahrheiten erschaffen, die Ich mitteile!
Während Ich mit einem FIAT so viele Dinge schuf, so spreche Ich bei der Offenbarung meiner
Wahrheiten nicht nur ein einziges FIAT aus, sondern so viele Worte, wie nötig sind, um das
mitzuteilen und verständlich zu machen, was Ich sie begreifen lassen möchte.
Stell dir daher meine große Freude vor, wenn Ich der Seele meine Wahrheiten offenbare, die nicht in
stummer Sprache, sondern mit sprechender Stimme den anderen meine Schätze und Wahrheiten
mitteilen wird, um ihnen das Gute einzuflößen, das sie empfangen hat.
Deshalb findet meine Liebe in der Mitteilung meiner Wahrheiten ihr eigenes Ventil und gerät in
festliche Freude, und Ich liebe die Seele so sehr, die Mich bereitwillig anhört.” (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 15; 1. Juli 1923)
„Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat
den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden“ (Lk 10,41+42)
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Als ich diesen Morgen außerhalb meiner selbst war, hatte ich das Jesuskind in meinen Armen; und
während ich mich daran erfreute, Ihn anzusehen, kam, ich weiß nicht wie, aus demselben Kind ein
zweites heraus, und nach wenigen Augenblicken, ein drittes Kind, beide von Ihnen dem ersten
ähnlich, obwohl untereinander verschieden. Von diesem Anblick erstaunt sagte ich:
„O, wie kann man das heilige Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit gleichsam mit Händen greifen,
dass, während Ihr Einer seid, Ihr auch Drei seid!“ Mir schien, dass alle Drei von Ihnen zu mir
sprachen, doch als das Wort herauskam, wurde es eine einzige Stimme:
„Unsere Natur ist aus reinster, einfachster, und mitteilsamer Liebe gebildet, und der Natur der wahren
Liebe ist dies zu eigen: sie bringt völlig ähnliche Bilder von sich hervor, ähnlich an Macht, an Güte, an
Schönheit und an allem, was sie enthält; und nur damit unsere Allmacht noch erhabener erscheint,
setzt sie das Zeichen der Unterscheidung, dass nämlich diese unsere Natur sich gleichsam in Liebe
verflüssigt – und da sie einfach ist, gibt es keinerlei Materie, welche die Vereinigung verhindern
könnte – und Drei Personen bildet, dann verflüssigt sie sich wieder und bildet somit Einen Gott.
So wahr ist es, dass die Natur der wahren Liebe dieses Vorrecht hat, Abbilder hervorzubringen, die ihr
völlig gleichen, oder das Bild des Geliebten anzunehmen, dass die Zweite Person bei der Erlösung
der Menschheit, die Natur und das Bild des Menschen annahm, und dem Menschen die Gottheit
mitteilte.“
Während die Drei Kinder dies sagten, konnte ich meinen geliebten Jesus sehr gut unterscheiden und
erkannte das Bild der menschlichen Natur in Ihm, und nur Seinetwegen hatte ich das Vertrauen, in
ihrer Gegenwart zu bleiben; wer hätte es sonst gewagt?
Ach ja, mir schien, dass die von Jesus angenommene Menschheit den Handel[sverkehr] für die
Geschöpfe eröffnet hat, damit diese zum Thron der Gottheit aufsteigen könnten, um zur Unterhaltung
mit Ihr zugelassen zu werden und Gnadenerlässe zu erhalten. O, welch glückliche Augenblicke
verkostete ich, wie viele Dinge verstand ich!
Doch um etwas niederzuschreiben, müsste ich es dann tun, wenn meine Seele mit meinem lieben
Jesus zusammen ist, da sie [dann] vom Leib befreit zu sein scheint. Doch wenn ich wieder
eingesperrt bin, machen mich die Finsternis der Gefangenschaft, die Entfernung von meiner
mystischen Sonne, der Schmerz, Ihn nicht zu sehen, unfähig, es zu beschreiben, und lassen mich
sterbend leben.
Dennoch, ich bin gezwungen zu leben, angebunden und eingekerkert in diesem elenden Leib. Ach,
Herr, hab Mitleid mit einer elenden Sünderin, die gebrechlich und gefangen lebt!
Zerbrich die Mauer dieses Kerkers bald, damit ich zu Dir fliegen kann und nicht mehr zurückkehre.
(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; 3. Dezember 1900)
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