
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ

(Mt 23,13-22)

13 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed
ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą6.
15 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby
pozyskać jednego współwyznawcę7. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła
niż wy sami.
16 Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy;
lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. 17 Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest
ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? 18 Dalej: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie
znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. 19 Ślepi! Cóż
bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? 20 Kto więc przysięga na ołtarz,
przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. 21 A kto przysięga na przybytek, przysięga na
niego i na Tego, który w nim mieszka. 22 A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego,
który na nim zasiada.
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Luiza jest żywym tabernakulum Jezusa, które może brać udział w Jego boleściach i dzielić z
Nim swój stan ofiary. Najbardziej ranią Jezusa świętokradcze Msze i hipokryzja w pobożnych
sprawach.

Dzisiaj, nie każąc mi tak długo czekać, Jezus przyszedł natychmiast i powiedział do mnie:
“Ty jesteś moim tabernakulum. Przebywanie w Najświętszym Sakramencie oznacza dla
Mnie to samo co przebywanie w twoim sercu. Tak, w tobie w tobie znajduję coś więcej,
mogę z tobą dzielić Moje boleści i mieć cię przy sobie, jako żywą ofiarę wobec
sprawiedliwości Bożej, a tego nie znajduję w Najświętszym Sakramencie”.
Kiedy wypowiadał te słowa, zamknął się we mnie. Gdy Jezus przebywał we mnie, pozwolił
mi poczuć raz ukłucia cierni, a raz ból krzyża, zmartwienia oraz cierpienia swojego Serca.
Wokół Jego Serca ujrzałam splot żelaznych ostrzy, które sprawiały, że Jezus bardzo cierpiał.
Ach, jak wielki ból znosiłam, kiedy widziałam Go tak bardzo cierpiącego! Sama wolałbym
przecierpieć wszystko niż pozwolić cierpieć mojemu słodkiemu Jezusowi.
Z całego serca prosiłam Go, aby przekazał mi boleści i cierpienie. Jezus powiedział do mnie:
Córko, zniewagi, które najbardziej przebijają moje Serce, to świętokradczo odprawiane Msze
Święte i hipokryzja. Któż mógłby wyrazić to, co zrozumiałam w tych dwóch słowach?
Wydawało mi się, że zewnętrznie pokazują, iż kochają i wielbią Pana, a wewnątrz mają
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gotową truciznę, by Go zabić. Na zewnątrz pokazują, że pragną chwały i czci Boga, a
wewnątrz szukają własnej chwały i czci. Wszystkie obłudne uczynki, nawet te najświętsze,
są uczynkami zatrutymi, które zaprawiają goryczą Serce Jezusa.
“Księga Nieba”, Tom 2; 12 kwietnia 1899
-----------------
Kiedy byłam w moim zwykłym stanie i nie znalazłam mojego słodkiego Jezusa, musiałam
długo wędrować w poszukiwaniu Go. Wreszcie znalazłem Go w ramionach Królowej Matki,
ssącego mleko z Jej piersi. Ale cokolwiek powiedziałam lub zrobiłam, On zdawał się nie
zwracać na mnie uwagi, a raczej nawet nie patrzył na mnie.
Kto może opisać udrękę mojego biednego serca, gdy zobaczyłam, że Jezus nie zwraca na
mnie uwagi? Kiedy już dałam upust swoim łzom, On ulitował się nade mną, przyszedł w
moje ramiona i wylał ze swoich ust trochę tego mleka, które wyssał od Królowej Mamy.
Potem zajrzałam do Jego piersi, a tam miał małą perłę tak promienną, że wypełniała
światłem Najświętsze Człowieczeństwo Naszego Pana. Chciałam poznać jej znaczenie,
więc zapytałam Jezusa, czym była ta perła, która roztaczała tak wielkie światło, podczas gdy
wydawała się być tak mała.
I Jezus: "To czystość twoich cierpień jest przyczyną tak wielkiego światła, bo choć cierpienia
twoje są małe, cierpisz z miłości do Mnie samego i chętnie cierpiałabyś więcej, gdybym ci
ich udzielił".
Moja córko, czystość w działaniu jest tak wielka, że kto ma tę jedną intencję
przypodobania się tylko Mnie samemu, nie czyni nic innego, jak w całym swoim
działaniu rozpościera światło.
Kto jednak nie postępuje szczerze, to nawet to dobro sprawia, że nie czyni nic innego, jak
tylko szerzy ciemność."
Wtedy spojrzałam w pierś Naszego Pana, a On miał niezwykle przejrzyste zwierciadło:
wydawało mi się, że ci, którzy w szczerości szli swoją drogą, byli doskonale pochłonięci w
tym zwierciadle, podczas gdy ci, którzy tak nie czynilii, pozostawali na zewnątrz, nie mogąc
otrzymać żadnego odcisku(pieczęci) obrazu Najświętszego Jezusa.
O Panie, zachowaj mnie całkowicie pochłoniętą w tym boskim zwierciadle, aby moje
działania nie miały cienia innej intencji.
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 3; 25 kwietnia 1900)

MARIA KÖNIGIN DES HIMMELS – GEDENKTAG (Mt 23,13-22)
„Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler!“ (Mt 23,13)
Heute kam Jesus schnell, ohne mich zu lange warten zu lassen und sagte mir: „Du bist mein
Tabernakel. Im Sakrament zu sein ist für Mich dasselbe, wie in deinem Herzen zu sein; ja in dir finde
Ich noch mehr: Ich kann meine Leiden mit dir teilen und dich als lebendiges Opfer vor der Göttlichen
Gerechtigkeit bei mir haben, was ich im Sakrament nicht finde.“
Und als Er diese Worte sagte, schloss Er Sich in mich ein. Während Er in meinem Innern war, ließ
Jesus mich bald die Stiche der Dornen fühlen, bald die Schmerzen des Kreuzes, den Kummer und
die Leiden seines Herzens. Um sein Herz herum erblickte ich ein Geflecht von eisernen Spitzen, die
Jesus sehr viel Leiden bereiteten.
Ach, wie schmerzte es mich, Ihn so leiden zu sehen! Ich hätte eher gerne selber alles gelitten als
meinen süßen Jesus leiden zu lassen, und aus ganzem Herzen bat ich Ihn, die Schmerzen und das
Leiden mir zu geben.
Jesus sprach zu mir: „Tochter, die Beleidigungen, die mein Herz am meisten durchbohren, sind die
sakrilegisch gelesenen Messen und die Scheinheiligkeit.“
Wer kann schildern, was ich in diesen zwei Worten verstand? Es schien mir, als zeige einer nach
außen, dass er Gott liebt und preist, aber im Inneren das Gift bereithält, um Ihn zu töten; äußerlich



scheint er die Glorie und Ehre Gottes zu wünschen, während er im Inneren seine eigene Ehre und
Wertschätzung sucht.
Alle aus Heuchelei verrichteten Werke, sogar die heiligsten, sind vollkommen vergiftete Werke, die
das Herz Jesu verbittern. (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 2; 12. April 1899)
———————–
Als ich in meinem gewohnten Zustand war und meinen süßen Jesus nicht fand, musste ich auf der
Suche nach Ihm lange umhergehen. Schließlich fand ich Ihn in den Armen der Königin Mutter, wie Er
Milch aus ihrer Brust saugte. Doch was ich auch sagte oder tat, Er schien mir keine Aufmerksamkeit
zu schenken; oder vielmehr, Er schaute mich nicht einmal an.
Wer kann die Pein meines armen Herzens beschreiben, als ich sah, dass Jesus mich nicht
beachtete? Als ich meinen Tränen freien Lauf gelassen hatte, hatte Er Mitleid mit mir, kam in meine
Arme und goss aus seinem Mund ein wenig von jener Milch, die Er von der Königin Mama gesaugt
hatte.
Da blickte ich in seine Brust, und dort hatte Er eine kleine, so strahlende Perle, dass sie die heiligste
Menschheit Unseres Herrn mit Licht erfüllte. Ich wollte deren Bedeutung wissen und fragte daher
Jesus, was diese Perle war, die so viel Licht verbreitete, während sie so klein schien.
Und Jesus: „Es ist die Reinheit deiner Leiden, welche die Ursache von so viel Licht ist, denn deine
Leiden sind zwar klein, doch du leidest allein aus Liebe zu Mir und wärest bereit, mehr zu leiden,
wenn Ich es dir gewähren würde.
Meine Tochter, Reinheit im Tun ist so groß, dass jemand, der mit der einzigen Absicht handelt, Mir
alleine zu gefallen, nichts anderes tut, als in all seinem Tun Licht zu verbreiten. Wer jedoch nicht
aufrichtig handelt, so bewirkt selbst das Gute nichts anderes als Finsternis zu verbreiten.“
Dann schaute ich in die Brust Unseres Herrn, und Er hatte einen überaus klaren Spiegel: es schien
mir, dass jene, die ihren Weg aufrichtig gingen, vollkommen in diesem Spiegel aufgenommen waren,
während jene, die es nicht taten, außerhalb blieben, ohne irgendeine Prägung des Bildes des
gebenedeiten Jesus empfangen zu können.
Ach Herr, halte mich ganz in diesem göttlichen Spiegel absorbiert, damit mein Handeln keinen
Schatten einer anderen Absicht habe. (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 3; 25. April 1900)


