
 Poniedziałek XVIII tydzień Okresu Zwykłego 
 (Mt 14, 13-21) 

 "Jezus odpowiedział: "Nie potrzebują odchodzić. Wy dajcie im jeść!" 
 (Mt 14,16) 

 Myślałam  właśnie  o  Jezusie  sprawującym  Ostatnią  Wieczerzę  ze  swoimi  uczniami  i  mój 
 łaskawy  Jezus  przemówił  do  mnie  w  moim  wnętrzu:  "Moja  córko,  podczas  wieczerzy  z  Moimi 
 uczniami,  miałem  wokół  Siebie  nie  tylko  ich,  ale  całą  ludzką  rodzinę;  każda  dusza  była  blisko 
 Mnie,  znałem  ich  wszystkich,  wzywałem  ich  po  imieniu;  ciebie  też  wezwałem  i  dałem  ci 
 miejsce honorowe między Mną, a Janem i mianowałem cię małą sekretarką Mojej Woli. 
 A  kiedy  pokroiłem  baranka  i  dałem  go  Moim  apostołom,  dałem  go  wszystkim  i  każdemu  z 
 osobna;  ten  baranek,  wykrwawiony,  upieczony,  pokrojony  na  kawałki,  mówił  o  Mnie,  był 
 symbolem Mojego Życia i tego, jak dalece z miłości powinienem podać się dla wszystkich; 
 i  chciałem  go  dać  wszystkim,  jako  pyszny  pokarm,  który  symbolizował  Moją  Pasję,  ponieważ 
 Moja  Miłość  przemieniała  wszystko,  co  robiłem,  mówiłem  i  cierpiałem,  w  pokarm  dla 
 człowieka.  Ale  wiesz  dlaczego  wezwałem  ich  wszystkich  i  dałem  wszystkim  baranka?  Bo  i 
 Ja  chciałem  mieć  od  nich  pokarm;  wszystko,  co  robili,  miało  być  dla  Mnie  pokarmem. 
 Chciałem pokarmu ich miłości, ich dzieł(czynów), ich słów, wszystkiego." 
 I  powiedziałam  do  Niego:  "Miłości  moja,  jak  to  możliwe,  że  nasze  działania  stają  się  dla 
 Ciebie pokarmem?". 
 Na  co  Jezus  odpowiedział:  "Nie  samym  chlebem  żyje  człowiek,  lecz  tym,  czemu  Moja  Wola 
 daje moc, aby móc żyć, a jeśli chleb karmi człowieka, to dlatego, że Ja tego chcę". 
 Teraz  to,  co  stworzenie  w  swojej  woli  formuje  dla  Mnie  swoim  działaniem,  to  tę  formę 
 przyjmuje;  jeśli  chce  ze  swojego  działania  uformować  dla  Mnie  pokarm,  to  wytwarza  pokarm, 
 jeśli  miłość,  to  daje  Mi  miłość,  a  jeśli  ekspiację,  to  formuje  dla  Mnie  zadośćuczynienie;  jeśli 
 chce  w  swojej  woli  Mnie  obrazić,  to  formuje  ze  swojego  działania  nóż,  aby  Mnie  zranić,  a 
 może i zabić." 
 Następnie  dodał:  "To  wola  człowieka  jest  tym,  co  najbardziej  upodabnia  go  do  swego 
 Stwórcy:  w  woli  ludzkiej  umieściłem  część  Mojej  nieskończoności  i  Mocy;  i  dając  jej  miejsce 
 honorowe,  ustanowiłem  ją  Królem  nad  całym  człowiekiem  i  skarbnicą  wszelkiej  jego 
 aktywności. 
 Jak  ludzie  mają  skrzynie,  aby  przechować  swoje  rzeczy,  tak  dusza  ma  swoją  wolę,  aby 
 zachować i strzec wszystkiego, co myśli, mówi i działa; ani jednej myśli nie straci. 
 Czego  nie  może  uczynić  okiem,  ustami  i  uczynkami,  może  uczynić  wolą;  w  jednej  chwili 
 może uczynić tysiąc dobrych i tysiąc złych rzeczy. 
 Wola  sprawia,  że  myśl  leci  do  nieba,  w  najodleglejsze  rejony,  a  nawet  do  otchłani.  Duszy 
 można  przeszkodzić  w  pracy,  patrzeniu  i  mówieniu,  ale  ona  może  wszystkie  te  rzeczy  czynić 
 w  swojej  woli;  wszystko,  czego  chce  i  co  robi,  to  tworzy  akt,  który  zostaje  zdeponowany  w  jej 



 własnej  woli.  O,  jak  daleko  może  się  rozprzestrzeniać  wola,  ile  dobra  i  ile  zła  może 
 obejmować! 
 Dlatego  przede  wszystkim  pragnę  woli  człowieka,  bo  gdy  to  mam,  mam  wszystko: 
 twierdza jest pokonana." 
 (z "Księgi Nieba"; - Do użytku prywatnego - tom 13; 9 października 1921) 
 -------------------- 
 (...)  Potem  kontynuowałam  moje  rundy  w  Aktach  Boskiej  Woli,  myśląc  sobie:  'Jaki  pożytek 
 mają  moje  liczne,  powtarzające  się  krążenia  w  Najwyższym  Fiat,  kiedy  podążam  za  Jego 
 Aktami? Wtedy mój słodki Jezus odpowiedział: 
 "Moja  córko,  każde  życie  musi  być  odżywiane.  Bez  odżywiania  człowiek  nie  może  być  ani 
 ukształtowany,  ani  wzrastać.  Jeśli  brakuje  mu  pożywienia,  grozi  mu  śmierć.  Postępując 
 zgodnie  z  Moją  Wolą,  jednocząc  się  z  Jej  Aktami  i  zawsze  robiąc  w  Niej  obchód, 
 przygotowujesz  pokarm,  który  ma  odżywiać,  kształtować  i  rozwijać  życie  Mojej  Woli  w  twojej 
 duszy. 
 Moja Wola jest w stanie odżywiać się tylko tymi aktami, które są dokonywane w Jej Woli. 
 Nie  może  Ona  powstać  lub  wzrastać  w  stworzeniu,  jeśli  stworzenie  nie  wkroczy  w  Nią  . 
 Przez  jedność  aktów  stworzenia  [z  Moją  Wolą],  Moja  Wola  tworzy  swoje  potomstwo  światła, 
 aby w stworzeniu zrodziło się życie Woli Bożej. 
 Im  więcej  aktów  Woli  Bożej  dusza  czyni  i  im  bardziej  jednoczy  się  z  Aktami  Mojej  Woli  i  żyje 
 w  Niej,  tym  obfitszy  pokarm  przygotowuje,  aby  karmić  życie  Mojej  Woli  i  sprawić,  by  jeszcze 
 szybciej wzrastało w duszy. 
 Tak  więc,  krążąc,  przygotowujesz  życie  i  pożywienie  dla  rozwoju  Życia  Mojej  Boskiej  Woli  w 
 twojej  duszy  i  czynisz  przygotowania  pożywienia  dla  odżywiania  Mojej  Woli  w  innych 
 duszach.  Bądź więc uważna i nie zatrzymuj się." 
 (z "Księgi Nieba";tom 28; 1 kwietnia 1930) 

 Montag der 18. Woche im Jahreskreis (Mt 14,13-21) 
 „Jesus antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen!“ (Mt 14,16) 
 Ich  dachte  gerade  an  Jesus,  wie  Er  mit  seinen  Jüngern  das  letzte  Abendmahl  hielt,  und  mein 
 liebenswürdiger Jesus sprach in meinem Inneren zu mir: 
 „Meine  Tochter,  während  Ich  beim  Mahl  mit  meinen  Jüngern  war,  hatte  Ich  nicht  nur  diese,  sondern 
 die  ganze  menschliche  Familie  rund  um  Mich;  jede  einzelne  Seele  war  Mir  nahe,  Ich  kannte  sie  alle, 
 Ich  rief  sie  mit  Namen;  Ich  rief  auch  dich  und  gab  dir  den  Ehrenplatz  zwischen  Mir  und  Johannes  und 
 bestimmte dich zur kleinen Sekretärin meines Willens. 
 Und  als  Ich  das  Lamm  zerteilte  und  es  meinen  Aposteln  reichte,  gab  Ich  es  allen  und  jedem 
 einzelnen;  dieses  ausgeblutete,  geröstete,  in  Stücke  zerteilte  Lamm  sprach  von  Mir,  es  war  das 
 Symbol  meines  Lebens  und  dafür,  wie  weit  Ich  Mich  aus  Liebe  für  alle  zurichten  lassen  sollte;  und  Ich 
 wollte  es  allen  als  köstliche  Speise  geben,  die  meine  Passion  darstellte,  weil  meine  Liebe  alles,  was 
 Ich tat, sagte und litt, in Nahrung für den Menschen umwandelte. 
 Aber  weißt  du,  warum  Ich  alle  rief  und  allen  das  Lamm  gab?  Weil  auch  Ich  die  Speise  von  ihnen 
 wollte;  alles,  was  sie  taten,  sollte  für  Mich  Speise  sein.  Ich  wollte  die  Speise  ihrer  Liebe,  ihrer  Werke, 
 ihrer Worte, von allem.“ 
 Und ich sagte zu Ihm: „Meine Liebe, wie kann es sein, dass unser Wirken zur Speise für Dich wird?“ 
 Darauf  Jesus:  „Man  lebt  nicht  vom  Brot  allein,  sondern  von  dem,  wozu  mein  Wille  die  Kraft  gibt,  um 
 leben zu lassen, und wenn das Brot den Menschen nährt, so deswegen, weil Ich es will. 
 Nun,  das  was  das  Geschöpf  mit  seinem  Willen  veranlasst,  mit  seinem  Wirken  für  Mich  zu  formen, 
 diese  Form  nimmt  es  an;  wenn  es  aus  seinem  Wirken  für  Mich  Speise  bilden  will,  erzeugt  es  Speise, 
 wenn  Liebe,  schenkt  es  Mir  Liebe,  und  wenn  Sühneleistung,  dann  bildet  es  für  Mich 
 Wiedergutmachung;  wenn  es  Mich  in  seinem  Willen  beleidigen  will,  formt  es  aus  seinem  Handeln  das 
 Messer um Mich zu verletzen und vielleicht auch um Mich zu töten.“ 
 Dann  fügte  Er  hinzu:  „Der  Wille  des  Menschen  ist  es,  der  am  meisten  seinem  Schöpfer  ähnlich  ist:  in 
 den  menschlichen  Willen  habe  Ich  einen  Teil  meiner  Unermesslichkeit  und  Macht  gelegt;  und  indem 



 Ich  ihm  den  Ehrenplatz  gab,  habe  Ich  ihn  zum  König  über  den  ganzen  Menschen  eingesetzt  und  zur 
 Schatzkammer seines ganzen Wirkens. 
 Wie  die  Menschen  Kisten  haben,  um  ihre  Sachen  aufzubewahren,  so  hat  die  Seele  ihren  Willen,  um 
 alles,  was  sie  denkt,  sagt  und  arbeitet,  aufzubewahren  und  zu  behüten,  nicht  einen  Gedanken  wird 
 sie  verlieren.  Was  sie  nicht  mit  dem  Auge,  mit  dem  Mund  und  den  Werken  tun  kann,  das  kann  sie  mit 
 dem Willen tun; in einem Augenblick kann sie tausend gute und tausend böse Dinge wollen. 
 Der  Wille  lässt  den  Gedanken  zum  Himmel  fliegen,  in  die  entferntesten  Gebiete,  und  sogar  in  die 
 Abgründe.  Man  kann  die  Seele  am  Arbeiten,  Sehen  und  Sprechen  hindern,  aber  all  dies  kann  sie  in 
 ihrem  Willen  tun;  alles  jedoch,  was  sie  will  und  tut,  bildet  einen  Akt,  der  in  ihrem  eigenen  Willen 
 hinterlegt  bleibt.  O,  wie  weit  kann  sich  der  Wille  ausbreiten,  wie  viel  Gutes  und  wie  viel  Böses  kann  er 
 einschließen! 
 Daher  will  Ich  vor  allem  den  Willen  des  Menschen,  denn  wenn  Ich  diesen  habe,  habe  Ich  alles:  die 
 Festung  ist  besiegt.“  (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 13; 9. Oktober 1921) 
 ————— 
 …  Dann  setzte  ich  meine  Runden  in  den  Akten  des  Göttlichen  Willens  fort  und  dachte  mir:  ‘Welchen 
 Nutzen bringen meine vielen wiederholten Rundgänge im Höchsten Fiat, wo ich seinen Akten folge?’ 
 Da erwiderte mein süßer Jesus: 
 „Meine  Tochter,  jedes  Leben  muss  ernährt  werden.  Ohne  Nahrung  kann  der  Mensch  weder  gebildet 
 werden,  noch  heranwachsen.  Fehlt  ihm  die  Nahrung,  so  ist  er  in  Gefahr  zu  sterben.  Indem  du  nun 
 meinem  Willen  nachfolgst,  dich  mit  seinen  Akten  vereinst  und  stets  deine  Rundgänge  in  Ihm  machst, 
 bereitest  du  damit  die  Speise,  um  das  Leben  meines  Willens  in  deiner  Seele  zu  nähren,  zu  bilden  und 
 heranwachsen zu lassen. 
 Mein  Wille  vermag  sich  nur  von  jenen  Akten  zu  nähren,  die  in  seinem  Willen  getan  werden.  Er  kann 
 auch  nicht  im  Geschöpf  gebildet  werden  oder  heranwachsen,  wenn  das  Geschöpf  nicht  in  Ihn  eintritt. 
 Durch  die  Einheit  der  geschöpflichen  Akte  [mit  meinem  Willen]  bildet  mein  Wille  seinen  Sprössling 
 aus Licht, um das Leben des Göttlichen Willens im Geschöpf heranzubilden. 
 Je  mehr  Akte  des  Göttlichen  Willens  die  Seele  tut  und  je  mehr  sie  sich  mit  den  Akten  meines  Willens 
 vereint  und  in  Ihm  lebt,  umso  überreichlichere  Nahrung  bereitet  sie,  um  das  Leben  meines  Willens  zu 
 ernähren und noch schneller in der Seele wachsen zu lassen. 
 Indem  du  also  deine  Rundgänge  machst,  bereitest  du  Leben  und  Nahrung  für  die  Entwicklung  des 
 Lebens  meines  Göttlichen  Willens  in  deiner  Seele,  und  für  die  Bereitung  der  Speise  zur  Nahrung 
 meines Willens in anderen Seelen. 
 Sei  daher  aufmerksam  und  bleibe  nicht  stehen.“  (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 28; 1. April 1930) 


