
 Czwartek, XIX tydzień Okresu Zwykłego  (Mt 18,21-38,1) 

 21  Wtedy  Piotr  zbliżył  się  do  Niego  i  zapytał:  «Panie,  ile  razy  mam  przebaczyć,  jeśli  mój  brat  wykroczy 
 przeciwko  mnie?  Czy  aż  siedem  razy?»  22  Jezus  mu  odrzekł:  «Nie  mówię  ci,  że  aż  siedem  razy,  lecz 
 aż  siedemdziesiąt  siedem  razy.23  Dlatego  podobne  jest  królestwo  niebieskie  do  króla,  który  chciał 
 rozliczyć  się  ze  swymi  sługami.  24  Gdy  zaczął  się  rozliczać,  przyprowadzono  mu  jednego,  który  mu 
 był  winien  dziesięć  tysięcy  talentów.  25  Ponieważ  nie  miał  z  czego  ich  oddać,  pan  kazał  sprzedać  go 
 razem  z  żoną,  dziećmi  i  całym  jego  mieniem,  aby  tak  dług  odzyskać.  26  Wtedy  sługa  upadł  przed  nim 
 i  prosił  go:  "Panie,  miej  cierpliwość  nade  mną,  a  wszystko  ci  oddam".  27  Pan  ulitował  się  nad  tym 
 sługą,  uwolnił  go  i  dług  mu  darował.  28  Lecz  gdy  sługa  ów  wyszedł,  spotkał  jednego  ze  współsług, 
 który  mu  był  winien  sto  denarów.  Chwycił  go  i  zaczął  dusić,  mówiąc:  "Oddaj,  coś  winien!"  29  Jego 
 współsługa  upadł  przed  nim  i  prosił  go:  "Miej  cierpliwość  nade  mną,  a  oddam  tobie".  30  On  jednak  nie 
 chciał,  lecz  poszedł  i  wtrącił  go  do  więzienia,  dopóki  nie  odda  długu.  31  Współsłudzy  jego  widząc,  co 
 się  działo,  bardzo  się  zasmucili.  Poszli  i  opowiedzieli  swemu  panu  wszystko,  co  zaszło.  32  Wtedy  pan 
 jego  wezwał  go  przed  siebie  i  rzekł  mu:  "Sługo  niegodziwy!  Darowałem  ci  cały  ten  dług,  ponieważ 
 mnie  prosiłeś.  33  Czyż  więc  i  ty  nie  powinieneś  był  ulitować  się  nad  swoim  współsługą,  jak  ja 
 ulitowałem  się  nad  tobą?"  34  I  uniesiony  gniewem  pan  jego  kazał  wydać  go  katom,  dopóki  mu  całego 
 długu  nie  odda.  35  Podobnie  uczyni  wam  Ojciec  mój  niebieski,  jeżeli  każdy  z  was  nie  przebaczy  z 
 serca swemu bratu». 

 Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam 
 przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem 

 razy?» 22 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż 
 siedemdziesiąt siedem razy. (Mt 18,21-22) 

 (...)  Jezus  chętnie  oddaje  się  w  ręce  swoich  wrogów,  ponieważ  widzi  w  tym  Wolę  Swojego 
 Ojca.  Kiedy  jesteśmy  rozczarowani  i  zdradzeni  przez  stworzenia,  czy  jesteśmy  natychmiast 
 gotowi  przebaczyć,  jak  przebaczył  Jezus?  Czy  i  my  przyjmujemy  wszelkie  zło,  które 
 przychodzi do nas od ludzi, jako coś, co pochodzi z ręki Boga? 
 Czy  jesteśmy  gotowi  natychmiast  zrobić  to,  o  co  prosi  nas  Jezus?  Czy  możemy  powiedzieć, 
 że w krzyżach i utrapieniach nasza cierpliwość zbliża się do cierpliwości Jezusa?... 
 (z  "Zegara  godzinowego  Męki  Jezusa  Chrystusa";  godzina  od  północy  do  pierwszej: 
 uwięzienie Jezusa w ogrodzie Getsemani). 
 ---------------- 
 (...)  Kontynuowałam  więc  zanurzanie  się  w  Woli  Bożej  i  wzbudziłam  [skruchę]  żal  za  każdą 
 obrazę  wyrządzoną  mojemu  Jezusowi,  od  pierwszej  do  ostatniej  osoby,  która  przyjdzie  na 
 ziemię;  wzbudzając  skruchę,  prosiłam  o  przebaczenie,  mówiąc:  "Mój  Jezu,  moja  miłości,  nie 
 wystarczy,  że  wzbudzam  żal  i  proszę  o  Twoje  przebaczenie,  ale  chciałabym  zniszczyć  każdy 
 grzech, abyś już nigdy nie był obrażany". 
 Wtedy  Jezus  poruszył  się  we  mnie  i  przemówił  do  mnie:  "Moja  córko,  czułem  szczególny  ból 
 z powodu każdego grzechu, a ponad moim bólem zawisło przebaczenie dla grzesznika. 
 Ten  Mój  ból  jest  teraz  w  Mojej  Woli  jakby  w  zawieszeniu  i  czeka  na  grzesznika,  gdy  ten  Mnie 
 obrazi,  tak  że  gdy  żałuje,  że  Mnie  obraził,  Mój  ból  może  zstąpić,  aby  smucić  się  razem  z  jego 
 i niezwłocznie udzielić mu przebaczenia. . 



 Ale  ilu  obraża  Mnie  i  nie  smuci  się  nad  tym?  Tak  więc  mój  ból  i  moje  przebaczenie  pozostają 
 zawieszone w Mojej Woli i jakby odizolowane. 
 Dziękuję  ci,  Moja  córko,  dziękuję,  że  weszłaś  w  Moją  Wolę,  aby  dotrzymać 
 towarzystwa  Mojemu  bólowi  i  Mojemu  przebaczeniu;  kontynuuj  dalej,  krążąc  tylko  w 
 Mojej  Woli,  uczyń  Mój  ból  swoim  własnym  i  wykrzykuj  przy  każdej  zniewadze:  "Ból! 
 Przebaczenie!",  abym  Ja  nie  był  sam,  który  odczuwa  utrapienie  i  błaga  o 
 przebaczenie,  ale  miał  towarzystwo  małej  córeczki  Mojej  Woli,  która  smuci  się  ze 
 Mną." 
 (z  "Księgi  Nieba";  tłum.  z  włoskiego  na  niemiecki  Irmengard  Haslinger  -  Do  użytku 
 prywatnego - tom 18; 21 października 1925). 

 „In  jener  Zeit  trat  Petrus  zu  Jesus  und  fragte:  Herr,  wie  oft  muss  ich  meinem  Bruder 
 vergeben,  wenn  er  sich  gegen  mich  versündigt?  Sieben  Mal?  Jesus  sagte  zu  ihm:  Nicht 
 siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal“ (Mt 18,21-22) 
 …  Jesus  übergibt  sich  bereitwillig  den  Händen  seiner  Feinde,  weil  er  darin  den  Willen  seines 
 Vaters  erblickt.  Wenn  wir  von  den  Geschöpfen  enttäuscht  und  verraten  werden,  sind  auch 
 wir  dann  sofort  bereit  zu  verzeihen,  wie  Jesus  verziehen  hat?  Nehmen  auch  wir  alles  Böse, 
 das uns von den Menschen zukommt, als etwas an, das von der Hand Gottes kommt? 
 Sind  wir  bereit,  unverzüglich  das  zu  tun,  was  Jesus  von  uns  verlangt?  Können  wir  sagen, 
 dass  in  Kreuzen  und  Trübsalen  unsere  Geduld  der  Geduld  Jesu  nahe  kommt?…  (aus  „Die 
 Stundenuhr  der  Passion  Jesu  Christi“;  Stunde  von  Mitternacht  bis  1  Uhr:  Gefangennahme 
 Jesu im Garten Gethsemane) 
 ——————– 
 …  Ich  fuhr  also  fort,  mich  in  den  Göttlichen  Willen  zu  versenken  und  erweckte  [Reue]Leid 
 über  jede,  meinem  Jesus  zugefügte  Beleidigung,  vom  ersten  bis  zum  letzten  Menschen,  der 
 auf  die  Erde  kommen  wird;  während  ich  Reue  erweckte,  bat  ich  um  Vergebung  und  sprach: 
 „Mein  Jesus,  meine  Liebe,  es  genügt  mir  nicht,  Leid  zu  erwecken  und  Dich  um  Vergebung 
 zu  bitten,  sondern  ich  möchte  gern  jegliche  Sünde  vernichten,  damit  Du  niemals  mehr 
 beleidigt wirst.” 
 Da  bewegte  sich  Jesus  in  meinem  Inneren  und  sprach  zu  mir:  „Meine  Tochter,  Ich  empfand 
 einen  besonderen  Schmerz  für  jede  Sünde,  und  über  meinem  Schmerz  hing  die  Vergebung 
 für den Sünder. 
 Dieser  mein  Schmerz  ist  nun  in  meinem  Willen  wie  in  der  Schwebe  und  erwartet  den 
 Sünder,  wenn  er  Mich  beleidigt,  damit,  wenn  er  bereut,  Mich  beleidigt  zu  haben,  mein 
 Schmerz  herabsteige,  um  sich  gemeinsam  mit  dem  seinen  zu  betrüben  und  ihm  sogleich  die 
 Vergebung zu schenken. 
 Doch  wie  viele  beleidigen  Mich  und  betrüben  sich  nicht  darüber?  So  bleiben  mein  Schmerz 
 und meine Vergebung in meinem Willen in der Schwebe und wie isoliert. 
 Danke,  meine  Tochter,  danke,  dass  du  in  meinen  Willen  kommst,  um  meinem  Schmerz  und 
 meiner  Vergebung  Gesellschaft  zu  leisten;  fahre  nur  fort,  in  meinem  Willen  umherzugehen, 
 mache  dir  meinen  Schmerz  zu  eigen  und  rufe  bei  jeder  Beleidigung  aus:  „Schmerz! 
 Vergebung!“,  damit  Ich  nicht  allein  bin,  der  die  Betrübnis  empfindet  und  die  Vergebung 
 erfleht,  sondern  die  Gesellschaft  der  kleinen  Tochter  meines  Willens  habe,  die  sich  mit  Mir 
 betrübt.“  (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 18; 21. Oktober 1925) 


