
Wtorek XXI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 23, 23-26)

23 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i
kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś
należało czynić, a tamtego nie opuszczać. 24 Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a
połykacie wielbłąda!25 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość
zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa i niepowściągliwości. 26
Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.

" Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!"
(Mt 23,24)

Jezus jest bardziej raniony zniewagami tych, którzy uczestniczą bez czystego

ducha w uroczystościach liturgicznych lub sakramentach, lub spotkaniach

modlitewnych. Przede wszystkim jest raniony zniewagami niektórych

kapłanów.

Kiedy przebywałam w swoim zwyköym stanie, Jezus zaprosił mnie, abym poszła z Nim i
zobaczyła, co czynią stworzenia. Powiedziałam do Niego: Mój uwielbiony Jezu, dziś rano nie
chcę chodzić i oglądać zniewag, które Ci wyrządzają. Zostańmy tutaj oboje razem. Ale
Jezus nalegał, że chce pójść. Tak więc, żeby Go zadowolić, powiedziałam do Niego: Jeśli
chcesz wyjść, wejdźmy do jakiegoś kościoła, bo tam jest mniej zniewag, które Ci
wyrządzają. I tak weszliśmy do kościoła, ale i tam był obrażany, i to bardziej niż w innych
miejscach, nie dlatego że więcej grzechów popełnia się w kościołach niż na świecie, ale
dlatego że są to zniewagi, których dopuszczają się Jego najbliżsi, ci, którzy powinni oddać
duszę i ciało w obronie czci i chwały Boga. Są zatem bardziej bolesne dla Jego
uwielbionego Serca. Widziałam więc pobożne dusze, które z powodu drobiazgów nie
przygotowywały się dobrze do Komunii. Ich umysł, zamiast myśleć o Jezusie, myślał o ich
własnych małych dolegliwościach i o wielu drobnych rzeczach i to był ich sposób
przygotowywania się. Ileż bólu sprawiali oni Jezusowi, a ile litości sami wzbudzali, gdyż
troszczyli się o słomę i chrust, a tymczasem nie raczyli nawet spojrzeć na Jezusa! Jezus
powiedział do mnie: Córko moja, jak bardzo te dusze nie pozwalają Mi, abym wlał w nie
moje łaski! Ja nie patrzę na drobiazgi, ale na miłość, z jaką do Mnie podchodzą. Oni jednak
odwzajemniają Mi się, przykładając większą wagę do słomy niż miłości. Co więcej, miłość
niszczy słomę. Przy dużej ilości słomy nie powiększa się miłości, wręcz przeciwnie,
pomniejsza się ją. Ale co jest gorsze w tych duszach, które są tak zaniepokojone, to to, że
marnują dużo czasu. Chciałyby przesiadywać całe godziny u spowiedników, aby opowiadać
im o wszystkich tych drobiazgach, ale nigdy nie przykładają ręki do działania z dobrym i
odważnym postanowieniem, aby wykorzenić tę słomę. A co mam powiedzieć, moja córko, o
niektórych kapłanach w tych obecnych czasach? Można powiedzieć, że działają niemal
szatańsko, a nawet stają się bożkami dusz. Ach tak, moje dzieci bardziej przebijają moje
Serce, bo jeśli inni obrażają Mnie bardziej, to obrażają niektóre części mojego ciała, ale moi
obrażają najwrażliwsze i najczulsze części mojego ciała, nawet wnętrze mojego Serca. Któż
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mógłby wyrazić mękę Jezusa? Wypowiadając te słowa, gorzko płakał. Ja czyniłam, co
mogłam, aby Mu współczuć i zadośćuczynić, ale kiedy to czyniłam, Jezus i ja wycofaliśmy
się do łóżka.
16. Kwietnia 1899, Tom 2
Odpowiedzialny za ten egzemplarz, za poprawki, tytuły rozdziałów i przypisy: O. Pablo
Martín; www.WolaBoza.org
-----------------------
Kiedy byłam w moim zwykłym stanie, błogosławiony Jezus wydobył mnie z siebie pośród
wielu ludzi. Co za ślepota! Prawie wszyscy byli niewidomi, a kilku - krótkowzroczni. Tylko
nieliczni mogli być postrzegani, jak słońce wśród gwiazd, którzy byli niezwykle przenikliwi i
całkowicie skupieni na Boskim Słońcu; i ten wzrok został im udzielony, gdyż byli całkowicie
skupieni na Światłości Wcielonego Słowa.
Pełen współczucia Jezus powiedział do mnie: "Moja córko, jak pycha zrujnowała świat!
Zniszczyła nawet małe światło rozumu, które wszyscy noszą w sobie od urodzenia.
Wiedz jednak, że cnotą, która najbardziej czci Boga jest pokora i cnotą, która najbardziej
wywyższa stworzenie przed Bogiem i człowiekiem jest pokora." Gdy to powiedział, zniknął.
Później wrócił pełen smutku i żalu i dodał: "Córko moja, trzy straszne kary mają nastąpić."
I zniknął jak błyskawica, nie dając mi czasu na wypowiedzenie do Niego słowa.
(z "Księgi Nieba"; Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 4; 30 lipca 1901)

Dienstag der 21. Woche im Jahreskreis (Mt 23,23-26)
„Blinde Führer seid ihr: Ihr siebt Mücken aus und verschluckt Kamele“ (Mt 23,24)

Als ich in meinem gewohnten Zustand war, brachte mich der gebenedeite Jesus aus mir heraus
mitten unter viele Menschen. Welche Blindheit! Beinahe alle waren blind, und einige wenige,
kurzsichtig. Nur sehr wenige konnte man wie die Sonne unter den Sternen erblicken, die äußerst
scharfsichtig und ganz auf die Göttliche Sonne ausgerichtet waren; und diese Sicht wurde ihnen
gewährt, da sie ganz auf das Licht des Menschgewordenen Wortes fixiert war.
Voller Mitleid sprach Jesus zu mir: „Meine Tochter, wie hat der Stolz die Welt ruiniert! Er hat sogar das
kleine Licht der Vernunft vernichtet, welches alle von Geburt an mit sich tragen. Wisse jedoch, dass
die Tugend, die Gott am meisten ehrt, die Demut ist, und die Tugend, welche das Geschöpf am
meisten vor Gott und den Menschen erhebt, ist die Demut.“ Als Er dies gesagt hatte, verschwand Er.
Später kam er ganz bekümmert und betrübt zurück und fügte hinzu: „Meine Tochter, drei schreckliche
Züchtigungen sind daran, zu geschehen.“ Und Er verschwand wie ein Blitz, ohne mir die Zeit zu
lassen, Ihm ein Wort zu sagen. (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; 30. Juli 1901)
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