
UROCZYSTOŚĆ ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA (J 1, 45-51)

45 Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie
i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». 46 Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co
dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» 47 Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał
się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». 48
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię
zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». 49 Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś
Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» 50 Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że
powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». 51 Potem
powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów
Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego»

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących

na Syna Człowieczego»(J 1,51)

13 października 1916
Aniołowie Stróże Człowieczeństwa Jezusa prowadzą dalej swój urząd z tym, kto żyje w Jego
Bożej Woli

Rozważałam „Godziny Męki Pańskiej”. Błogosławiony Jezus powiedział zaś do mnie: Córko
moja, w ciągu mojego Życia na ziemi tysiące aniołów towarzyszyło mojemu
Człowieczeństwu i gromadziło wszystko, co czyniłem: słowa, czyny, kroki, a nawet
westchnienia, boleści, krople Mojej Krwi, jednym słowem wszystko. Byli to aniołowie
wyznaczeni, aby się Mną opiekować i oddawać Mi cześć, gotowi na każde moje skinienie.
Schodzili z Nieba i wstępowali do niego, aby zanieść Ojcu wszystko, co czyniłem. A teraz ci
aniołowie posiadają specjalne zadanie. Gdy dusza wspomina moje Życie, moją krew, moje
rany Moją Mękę i Moje Modlitwy, otaczają ją, zbierają jej słowa, jej modlitwy, współczucie,
które Mi okazuje, jej łzy i dary, łączą je z moimi i zanoszą przed Mój Majestat, aby odnowić
Mi chwałę mojego własnego Życia. Radość aniołów jest tak wielka, że pełni szacunku
słuchają, co dusza mówi, i modlą się razem z nią. Z jaką więc uwagą i z jakim szacunkiem
dusza powinna rozważać owe „Godziny”, pamiętając, że aniołowie chłoną jej słowa, żeby
powtórzyć po niej to, co mówi!
Następnie dodał: Przy tylu goryczach, które otrzymuję od stworzeń, owe „Godziny” są
małymi słodkimi łykami, jakie dają Mi dusze. Ale za mało jest tych słodkich łyków w
porównaniu do tak wielu gorzkich łyków, które otrzymuję.
Dlatego bardziej je rozpowszechniajcie, bardziej rozpowszechniajcie!
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 11; 13 października 1916)
-------------------



Nadal byłam w moim zwykłym stanie i słyszałam, jak mój uwielbiony Jezus modli się we
mnie i mówi: "Ojcze mój, proszę, aby Nasza Wola była jedna z wolą tej naszej małej
córeczki. Ona jest prawowitym owocem Naszej Woli.
Spraw, aby dla chwały i ozdoby Naszej Wiecznej Woli nie wyszło z Niej nic, co nie jest
owocem Naszej Woli, i aby nie znała niczego poza samą Naszą Wolą; w tym celu ofiaruję Ci
wszystkie Moje Akty, które Moje Człowieczeństwo dokonało w Naszej godnej uwielbienia
Woli". Potem pozostał w głębokim milczeniu, a ja czułam się, nie wiem jak, tak pochłonięta
Aktami, które mój Jezus wykonał w Woli Bożej, że podążałam jeden za drugim, jednocząc
swój akt z Jego.
To sprawiło, że wchłonęłam tyle światła, że Jezus i ja zostaliśmy zanurzeni w morzu światła;
Jezus wyszedł ze mnie, podniósł się i położył swoje stopy na miejscu, gdzie było moje
Serce, zamachnął ręką, która emitowała więcej światła niż słońce, i zawołał głośno:
"Przyjdźcie, przyjdźcie wszyscy, aniołowie, święci, dusze pielgrzymujące, wszystkie
pokolenia, przyjdźcie, aby zobaczyć wielkie czyny i największy cud, jakiego nigdy nie
widziano: Moją Wolę działającą w stworzeniu!".
Na dźwięczny, melodyjny i mocny głos Jezusa, który wypełnił niebo i ziemię, otworzyły się
niebiosa i wszyscy pospieszyli do Jezusa i spoglądając na mnie rozważali, jak działała we
mnie Wola Boża. Wszyscy byli zachwyceni i dziękowali Jezusowi za taką obfitość Jego
dobroci.
Byłam jednak zmieszana i upokorzona do najwyższego stopnia i powiedziałam do Niego:
"Mój ukochany, co robisz? Wydaje mi się, że chcesz mnie pokazać wszystkim, aby wszyscy
wskazywali na mnie. Jaką czuję niechęć!".
A Jezus: "Ach, córko moja, to Moja Wola pragnie, abyś była znana przez wszystkich i aby
wskazywano na ciebie niejako, jako na nowe niebo i sposób nowego odrodzenia; ty sama
będziesz jakby pogrzebana w Mojej Woli". Moja Wola musi być jak powietrze, którego się
nie widzi, ale które się czuje. Nie widać go, a jednak przekazuje życie.
Przenika wszędzie, nawet do najbardziej wewnętrznych włókien, aby dać życie każdemu
uderzeniu serca. Gdziekolwiek wejdzie, w ciemność, w głębiny, w najskrytsze przestrzenie,
staje się życiem wszystkiego. W ten sposób Moja Wola będzie czymś więcej niż powietrze w
tobie, które wychodzi z ciebie i staje się życiem wszystkiego.
Dlatego bądź bardziej uważna i podążaj za Wolą swojego Jezusa, bo czujność sprawi, że
będziesz wiedziała, gdzie jesteś i co robisz. Wiedza ta sprawi, że bardziej uznasz i
docenisz Boski Pałac Królewski Mojej Woli. Wyobraź sobie, że ktoś znajduje się w pałacu
króla i nie wie, że to mieszkanie należy do króla. Nie okaże mu wdzięczności, lecz będzie się
bezmyślnie przechadzać, plotkować i śmiać się, nie będzie też gotowa przyjąć darów króla.
Ale gdyby wiedziała, że to jest pałac królewski, patrzyłaby na rzeczy z uwagą i doceniała je;
chodziłaby na paluszkach, mówiła cicho i miała oczy i uszy otwarte, aby zobaczyć, czy król
wychodzi z jakiegoś pomieszczenia i niejako w oczekiwaniu na wielkie dary od króla.
Widzisz, czujność jest drogą do wiedzy, a wiedza zmienia osobę i rzeczy oraz
przygotowuje duszę na przyjęcie wielkich darów.
Wiedząc więc, że jesteś w pałacu Mojej Woli, będziesz zawsze otrzymywała i brała tyle,
abyś mogła dać wszystkim swoim braciom".
(Księga Nieba, do użytku prywatnego - tom 16; 21 lipca 1923).

FEST DES HL. BARTHOLOMÄUS, APOSTEL (Joh 1, 45-51)
„Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und
niedersteigen sehen über dem Menschensohn“ (Joh 1,51)
Ich betete gerade die Stundenuhr des Leidens, und der gebenedeite Jesus sagte zu mir:
„Meine Tochter, im Verlauf meines sterblichen Lebens gaben Tausende und Tausende von
Engeln meiner Menschheit das Geleit und sammelten alles, was Ich tat: die Schritte, die



Werke, die Worte, auch die Seufzer, die Leiden, die Tropfen meines Blutes, mit einem Wort
alles.
Es waren Engel, die zu meiner Bewachung beauftragt waren, um Mir Ehre zu erweisen,
allen meinen Winken gehorsam; sie stiegen zum Himmel auf und nieder, um dem Vater das
zu bringen, was Ich tat.
Nun haben diese Engel eine besondere Aufgabe, und sobald die Seele das Gedächtnis
meines Lebens, meiner Passion, meines Blutes, meiner Wunden und meiner Gebete
begeht, stellen sie sich rund um diese Seele, um ihre Worte, ihre Gebete und Mitleidsakte
aufzunehmen, die sie Mir erzeigt, sowie die Tränen und Aufopferungen, vereinen sie mit den
Meinen und tragen sie vor meine Majestät, um Mir die Ehre meines eigenen Lebens zu
erneuern.
So groß ist die Freude der Engel, dass sie ehrfürchtig dastehen, um zu vernehmen, was die
Seele sagt, und zusammen mit ihr beten: mit welcher Aufmerksamkeit und Ehrfurcht muss
daher die Seele jene Stunden verrichten, wenn sie daran denkt, dass die Engel an ihren
Lippen hängen um neben ihr zu wiederholen, was die Seele spricht!“
Dann fügte Er hinzu: „Nach so viel Bitterkeit, die die Geschöpfe Mir zufügen, sind jene
Stunden der Passion die kleinen süßen Schlückchen, die die Seelen Mir geben, aber im
Vergleich zu so vielen bitteren Schlucken, die Ich bekomme, sind die süßen zu wenig.
Deshalb: mehr Verbreitung, mehr Verbreitung!“ (aus „Das Buch des Himmels“; Irmengard
Haslinger – Für den privaten Gebrauch – Band 11; 13. Oktober 1916)
————————-
Ich war weiter in meinem gewohnten Zustand und hörte, wie mein anbetungswürdiger Jesus
in meinem Inneren betete und sprach: „Mein Vater, Ich bitte Dich, dass unser Wille eins sei
mit dem Willen dieser kleinen Tochter unseres Wollens. Sie ist die rechtmäßige Frucht
unseres Wollens.
Gib, dass zur Ehre und Zierde unseres Ewigen Willens aus ihr nichts hervorgehe, was nicht
Frucht unseres Willens sei, und dass sie nichts kennt als unseren Willen allein; um dies zu
erlangen, biete Ich Dir alle Akte an, die meine Menschheit in unserem anbetungswürdigen
Willen getan hat.”
Danach blieb Er in tiefem Schweigen, und ich fühlte mich, ich weiß nicht wie, so sehr in die
Akte versenkt, die mein Jesus im Göttlichen Willen getan hatte, dass ich einem nach dem
anderen nachfolgte und meinen Akt mit dem Seinen vereint tat.
Dies ließ mich so viel Licht absorbieren, dass Jesus und ich in ein Meer von Licht versenkt
blieben; Jesus trat aus meinem Inneren heraus, erhob sich und stellte seine Fußsohlen auf
den Platz, wo mein Herz war, winkte mit der Hand, die mehr Licht als die Sonne ausstrahlte
und rief laut: „Kommt, kommt alle, Engel, Heilige, pilgernde Seelen, alle Generationen,
kommt, um die Großtaten und das größte nie gesehene Wunder zu sehen: mein im
Geschöpf wirkender Wille!”
Bei der klangvollen, melodiösen und starken Stimme Jesu, die Himmel und Erde erfüllte,
taten sich die Himmel auf und alle eilten zu Jesus und betrachteten mich, wie der Göttliche
Wille in mir wirkte. Alle waren hingerissen und dankten Jesus für ein solches Übermaß
seiner Güte.
Ich aber war verwirrt und aufs höchste gedemütigt und sprach zu Ihm: „Meine Liebe, was
tust Du? Mir scheint, Du willst mich allen zeigen, damit jeder auf mich zeigt. Welchen
Widerwillen empfinde ich!”
Und Jesus: „Ach, meine Tochter, es ist mein Wille, der wünscht, dass [dich] alle kennen und
gleichsam als neuen Himmel und Mittel der neuen Regeneration auf dich hinzeigen; du
selbst wirst wie begraben in meinem Willen sein. Mein Wille muss wie die Atemluft sein, die
man nicht sieht, doch fühlt.



Man sieht sie nicht, und doch vermittelt sie das Leben. Sie dringt überall ein, auch in die
innerste Faser, um jedem Herzschlag Leben zu geben. Wo immer sie eintritt, in die
Dunkelheit, in die Tiefen, in die geheimsten Räume, macht sie sich zum Leben von allem.
So wird mein Wille mehr als die Luft in dir sein, der von dir ausgeht und sich zum Leben von
allem macht. Sei daher aufmerksamer und folge dem Willen deines Jesus, denn die
Aufmerksamkeit wird dich erkennen lassen, wo du bist und was du tust.
Die Kenntnis wird dich den göttlichen Königspalast meines Willens mehr würdigen und
wertschätzen lassen. Stelle dir vor, eine Person befindet sich im Palast eines Königs und
weiß nicht, dass diese Wohnstätte dem König gehört.
Sie wird ihr keinerlei Wertschätzung entgegenbringen, sondern zerstreut, schwätzend und
lachend umhergehen, und sich auch nicht für den Empfang der Gaben des Königs
disponieren.
Doch wenn sie wüsste, dass dies der Königspalast ist, würde sie die Dinge mit
Aufmerksamkeit betrachten und sie schätzen; sie würde auf Zehenspitzen gehen, leise
sprechen und wäre ganz Aug und Ohr, um zu sehen, ob der König aus einem Zimmer
herauskommt und gleichsam in Erwartungshaltung, um große Gaben vom König zu
empfangen.
Siehst du, die Aufmerksamkeit ist der Weg zur Erkenntnis, die Kenntnis verändert die
Person und die Dinge und bereitet die Seele auf den Empfang großer Gaben vor. Da du also
weißt, dass du im Palast meines Willens bist, wirst du immer empfangen und so viel
nehmen, dass du allen deinen Brüdern geben kannst.“ (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 16; 21. Juli 1923)


