
 XIX Niedziela Okresu Zwykłego (Łk 12, 32-48) 

 32  Nie  bój  się,  mała  trzódko,  gdyż  spodobało  się  Ojcu  waszemu  dać  wam  królestwo.  33  Sprzedajcie 
 wasze  mienie  i  dajcie  jałmużnę!  Sprawcie  sobie  trzosy,  które  nie  niszczeją,  skarb  niewyczerpany  w 
 niebie,  gdzie  złodziej  się  nie  dostaje  ani  mól  nie  niszczy.  34  Bo  gdzie  jest  skarb  wasz,  tam  będzie  i 
 serce  wasze.  35  Niech  będą  przepasane  biodra  wasze  i  zapalone  pochodnie!  36  A  wy  [bądźcie] 
 podobni  do  ludzi,  oczekujących  swego  pana,  kiedy  z  uczty  weselnej  powróci,  aby  mu  zaraz  otworzyć, 
 gdy  nadejdzie  i  zakołacze.  37  Szczęśliwi  owi  słudzy,  których  pan  zastanie  czuwających,  gdy 
 nadejdzie.  Zaprawdę,  powiadam  wam:  Przepasze  się  i  każe  im  zasiąść  do  stołu,  a  obchodząc  będzie 
 im  usługiwał.  38  Czy  o  drugiej,  czy  o  trzeciej  straży  przyjdzie,  szczęśliwi  oni,  gdy  ich  tak  zastanie.  39 
 A  to  rozumiejcie,  że  gdyby  gospodarz  wiedział,  o  której  godzinie  złodziej  ma  przyjść,  nie  pozwoliłby 
 włamać  się  do  swego  domu.  40  Wy  też  bądźcie  gotowi,  gdyż  o  godzinie,  której  się  nie  domyślacie, 
 Syn  Człowieczy  przyjdzie».  41  Wtedy  Piotr  zapytał:  «Panie,  czy  do  nas  mówisz  tę  przypowieść,  czy 
 też  do  wszystkich?»  42  Pan  odpowiedział:  «Któż  jest  owym  rządcą  wiernym  i  roztropnym,  którego  pan 
 ustanowi  nad  swoją  służbą,  żeby  na  czas  rozdawał  jej  żywność?  43  Szczęśliwy  ten  sługa,  którego 
 pan  powróciwszy  zastanie  przy  tej  czynności.  44  Prawdziwie  powiadam  wam:  Postawi  go  nad  całym 
 swoim  mieniem.  45  Lecz  jeśli  sługa  ów  powie  sobie  w  duszy:  Mój  pan  ociąga  się  z  powrotem,  i 
 zacznie  bić  sługi  i  służące,  a  przy  tym  jeść,  pić  i  upijać  się,  46  to  nadejdzie  pan  tego  sługi  w  dniu, 
 kiedy  się  nie  spodziewa,  i  o  godzinie,  której  nie  zna;  każe  go  ćwiartować  i  z  niewiernymi  wyznaczy  mu 
 miejsce.  47  Sługa,  który  zna  wolę  swego  pana,  a  nic  nie  przygotował  i  nie  uczynił  zgodnie  z  jego 
 wolą,  otrzyma  wielką  chłostę.  48  Ten  zaś,  który  nie  zna  jego  woli  i  uczynił  coś  godnego  kary,  otrzyma 
 małą  chłostę.  Komu  wiele  dano,  od  tego  wiele  wymagać  się  będzie;  a  komu  wiele  zlecono,  tym  więcej 
 od niego żądać będą. 

 " Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam 
 królestwo." (Łk 12,32) 

 Trwałam  nadal  w  moim  zwykłym  stanie,  gdy  tylko  na  chwilę  ujrzałam  błogosławionego 
 Jezusa; On powiedział do mnie: 
 "Moja  córko,  ten,  kto  się  bardzo  boi,  pokazuje  przez  to,  że  bardzo  ufa  sobie  ,  bo  nie 
 dostrzegając  w  sobie  nic  poza  słabością  i  nędzą,  boi  się  naturalnie  i  ze  słusznego  powodu. 
 Ale  jeśli  ktoś  się  niczego  nie  boi,  to  znak,  że  ufa  Bogu,  bo  przez  ufność  w  Bogu  jego  biedy  i 
 słabości  rozwiewają  się  w  Bogu,  a  ponieważ  widzi  siebie  przyobleczonego  w  Boską  Istotę,  to 
 już nie on sam działa, ale Bóg w nim. 
 Czego  więc  jeszcze  powinien  się  obawiać?  Dlatego  prawdziwa  ufność  odtwarza  w  duszy 
 Boskie Życie." 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 7; 3 stycznia 1907) 
 ----------------------- 
 Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które 
 nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje 

 ani mól nie niszczy. (Łk 12,33) 
 W  Woli  Bożej  dusza  jak  w  grobowcu  powinna  umrzeć  dla  wszystkiego,  powinna  być 
 zamknięta  Miłością,  aby  odrodzić  się  do  Życia  Bożego.  Myśląc  o  sobie,  uciekamy  od  Życia 
 Bożego. 
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 Dziś  rano  po  Komunii  powiedziałam  do  mojego  zawsze  ukochanego  Jezusa:  Do  jakiego 
 stanu  się  doprowadziłam!  Wydaje  się,  że  wszystko  mi  umyka:  cierpienie,  cnoty,  wszystko...! 
 A  Jezus:  Córko  moja,  o  co  chodzi?  Chcesz  tracić  czas?  Chcesz  wyjść  ze  swej  nicości?  Wróć 
 na  swoje  miejsce,  do  swej  nicości,  tak  aby  Ten,  który  jest  Wszystkim,  mógł  zająć  w  tobie 
 swoje  miejsce.  Wiedz  jednak,  że  cała  musisz  umrzeć  w  Mojej  Woli:  dla  cierpienia,  dla  cnót, 
 dla  wszystkiego.  Moja  Wola  musi  być  grobowcem  duszy.  I  tak  jak  w  grobowcu  natura  ludzka 
 się  zużywa,  aż  zanika  całkowicie,  i  przez  to  zużycie  odradza  się  do  nowego  i  piękniejszego 
 życia,  tak  dusza  pochowana  w  Mojej  Woli,  jakby  wewnątrz  grobowca,  umrze  dla  cierpienia, 
 dla swych cnót i dóbr duchowych, i we wszystkim odrodzi się do Życia Bożego. 
 Ach,  moja  córko,  wydaje  się,  że  chcesz  naśladować  ludzi  ze  świata,  którzy  pędzą  za  tym,  co 
 jest  na  czasie  i  co  się  kończy,  a  nie  biorą  pod  uwagę  tego  co  wieczne.  Moja  droga,  dlaczego 
 nie  chcesz  nauczyć  się  żyć  tylko  Moją  Wolą?  Dlaczego  nie  chcesz  żyć  Życiem  Nieba,  nawet 
 przebywając  na  ziemi?  Moja  Wola  jest  Miłością  ,  która  nigdy  nie  umiera.  Tak  więc  Moja 
 Wola  musi  być  dla  ciebie  grobowcem,  a  Miłość  pokrywą,  która  ma  cię  zamknąć  i  pokryć 
 wapnem,  nie  dając  ci  więcej  nadziei  na  wyjście.  W  dodatku  każda  myśl  o  sobie,  nawet  o 
 cnotach,  jest  zyskiem  dla  siebie  samego  i  ucieczką  od  Życia  Bożego.  Natomiast  gdy  dusza 
 myśli  tylko  o  Mnie  i  o  tym,  co  Mnie  dotyczy,  nabywa  w  sobie  Życie  Boże,  a  nabywając  Życie 
 Boże unika życia ludzkiego i otrzymuje wszelkie możliwe dobra. Czy się zrozumieliśmy? 
 4 lipca 1912, tom 11 
 ------------------------- 

 Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.  (Łk 12,34) 

 "Jestem  wszystkim,  co  piękne,  co  zasługuje  na  miłość;  zobacz,  jeśli  nie  usuniesz  tego 
 małego  świata,  który  cię  otacza,  tj.  myśli  o  stworzeniach  i  wyobrażeń,  to  Ja  nie  mogę  bez 
 przeszkód  wstąpić  do  twojego  serca.  To  szemranie  w  twoim  umyśle  jest  przeszkodą  w 
 wyraźniejszym  usłyszeniu  Mojego  Głosu,  wylaniu  Moich  łask  i  uczynieniu  cię  prawdziwie 
 zakochaną we Mnie. 
 Obiecaj  Mi,  że  chcesz  należeć  całkowicie  do  Mnie,  a  Ja  Sam  przyłożę  Swoją  rękę  do  dzieła. 
 Masz  rację,  że  nic  nie  możesz  zrobić  [z  samej  siebie].  Ale  nie  bój  się,  Ja  wszystko  uczynię; 
 daj Mi swoją wolę - to Mi wystarczy." 
 Działo  się  to  głównie  podczas  Komunii.  Obiecałam  Mu,  że  chcę  należeć  całkowicie  do 
 Niego;  prosiłam  Go  o  przebaczenie,  jeśli  do  tej  pory  tak  nie  było;  powiedziałam  Mu,  że  chcę 
 Go prawdziwie kochać i prosiłam, by już nigdy nie zostawił mnie samej, bez Niego... 
 (z "Księgi Nieba";Dr. Haslinger, Do użytku prywatnego - tom 1; (16) (17)) 
 ----------------- 

 Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! 36 A wy 
 [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty 

 weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.  (Łk 
 12,35+36) 

 Dzień  spędziłam  rozproszona  przez  pewne  rzeczy,  które  usłyszałam,  a  o  których  nie  trzeba 
 mówić;  byłam  też  trochę  zmartwiona  i  próbowałam,  jak  mogłam,  jednak  nie  udało  mi  się  ich 
 pozbyć.  Tak  więc  przez  cały  dzień  nie  widziałam  mojego  słodkiego  Jezusa,  życia  mojej 
 duszy,  jak  gdyby  zmartwienie  było  zasłoną,  która  stanęła  między  mną  a  Nim, 
 uniemożliwiając  mi  zobaczenie  Go.  Później,  o  późnej  godzinie  nocnej,  mój  zmęczony  duch 
 uspokoił  się,  a  mój  słodki  Jezus  pozwolił  się  zobaczyć,  jakby  czekał,  i  powiedział  do  mnie 
 boleśnie:  "Moja  córko,  dziś  przeszkodziłaś  Mi  swoim  zmartwieniem  ,  żeby  Słońce  Mojej 
 Osoby  wzeszło  w  tobie.  Zmartwienie  jest  chmurą  między  Mną  a  tobą,  która  nie  pozwala 
 promieniom  słońca  zstąpić  do  ciebie,  a  jeśli  promienie  nie  zstąpią,  jak  możesz  zobaczyć 
 Słońce?  Gdybyś  wiedziała,  co  to  znaczy  nie  pozwolić  mojemu  słońcu  wzejść,  to  wielkie  zło 
 dla  ciebie  i  dla  całego  świata,  byłabyś  bardzo  uważna  by  nigdy  się  nie  martwić.  Bo  dla  dusz 
 niespokojnych  zawsze  jest  noc,  a  w  nocy  słońce  nie  wschodzi;  za  to  dla  spokojnych  zawsze 
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 jest  dzień,  a  o  jakiejkolwiek  godzinie  moje  słońce  chce  wschodzić,  dusza  jest  zawsze 
 gotowa przyjąć dobrodziejstwo mojego przyjścia. 
 Co  więcej,  niepokój  nie  jest  niczym  innym,  jak  brakiem  oddania  się  Mnie,  a  Ja  chcę  cię 
 całkowicie  oddaną  w  Moich  ramionach,  abyś  nie  miała  ani  jednej  myśli  o  sobie,  a  Ja  będę 
 myślał  o  wszystkim.  Nie  bój  się,  twój  Jezus  nie  może  zrobić  nic  innego,  jak  tylko  opiekować 
 się tobą, bronić cię przed wszystkim. 
 Kosztowałaś Mnie wiele, wiele w tobie złożyłem, tylko Ja mam do ciebie prawo. 
 Jeśli więc prawa są Moje, to i ochrona będzie w pełni Moja. 
 Dlatego pozostań w pokoju i nie lękaj się". 
 (z  "Księgi  Nieba";  Irmengard  Haslinger  -  Do  użytku  prywatnego  -  tom  13;  18  października 
 1921) 

 19. Sonntag im Jahreskreis (Lk 12,32-48) 
 „In  jener  Zeit  sprach  Jesus  zu  seinen  Jüngern:  Fürchte  dich  nicht,  du  kleine  Herde!  Denn  euer 
 Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben“ (Lk 12,32) 
 Ich  war  weiterhin  in  meinem  gewöhnlichen  Zustand,  da  sah  ich  den  gebenedeiten  Jesus  nur  kurz;  Er 
 sprach zu mir: 
 „Meine  Tochter,  wer  viel  Angst  hat,  zeigt  damit,  dass  er  stark  auf  sich  selbst  vertraut,  denn  da  er 
 nichts  als  Schwächen  und  Armseligkeiten  in  sich  wahrnimmt,  fürchtet  er  sich  natürlich  und  aus 
 gerechtem  Grund.  Wenn  jemand  aber  nichts  fürchtet  ,  ist  es  ein  Zeichen,  dass  er  auf  Gott  vertraut, 
 denn  durch  sein  Gottvertrauen  lösen  sich  seine  Armseligkeiten  und  Schwächen  in  Gott  auf,  und  da  er 
 sich  mit  dem  Göttlichen  Wesen  bekleidet  sieht,  ist  es  nicht  mehr  er  selbst,  der  wirkt,  sondern  Gott  in 
 ihm. 
 Was  sollte  er  also  noch  fürchten?  Deshalb  reproduziert  das  wahre  Vertrauen  das  Göttliche  Leben  in 
 der  Seele.“  (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 7; 3. Januar 1907) 

 „Verkauft  euren  Besitz  und  gebt  Almosen!  Macht  euch  Geldbeutel,  die  nicht  alt  werden!  Verschafft 
 euch  einen  Schatz,  der  nicht  abnimmt,  im  Himmel,  wo  kein  Dieb  ihn  findet  und  keine  Motte  ihn  frisst!“ 
 (Lk 12,33) 
 Heute  morgen  nach  der  Kommunion,  sagte  ich  zu  meinem  liebenswürdigen  Jesus:  „In  welchen 
 Zustand bin ich geraten! Es scheint, dass mir alles entflieht, Leiden, Tugenden, alles!“ 
 Und  Jesus:  „Meine  Tochter,  was  ist  los?  Willst  du  Zeit  verlieren,  willst  du  aus  deinem  Nichts 
 heraustreten?  Begib  dich  an  deinen  Platz,  in  dein  Nichts,  damit  das  Alles  den  Platz  in  dir  einnehmen 
 kann. Wisse jedoch, dass du ganz in meinem Willen sterben musst, das Leiden, die Tugenden, alles. 
 Mein  Wille  muss  das  Grab  für  die  Seele  sein,  und  wie  sich  im  Grab  die  Natur  verzehrt,  bis  sie 
 tatsächlich  verschwindet,  und  aus  diesem  ‚Sich-verzehren‘  selbst  zu  schönerem  und  neuen  Leben 
 aufersteht,  so  wird  die  Seele,  die  in  meinem  Willen  wie  in  einem  Grab  begraben  ist,  dem  Leiden,  ihren 
 Tugenden, ihren geistlichen Gütern absterben und in allem zum göttlichen Leben auferstehen. 
 Meine  Tochter,  es  scheint,  du  wolltest  die  Weltleute  nachahmen,  die  zu  dem  neigen,  was  zeitlich  ist 
 und  ein  Ende  hat,  und  das,  was  ewig  ist,  nicht  in  Betracht  ziehen!  Meine  Geliebte,  warum  willst  du 
 nicht  lernen,  allein  aus  meinem  Willen  zu  leben?  Warum  willst  du  nicht  das  Leben  des  Himmels  leben, 
 sogar noch während du hier auf Erden weilst? 
 Mein  Wille  ist  die  Liebe,  [jene]  die  niemals  stirbt.  So  muss  mein  Wille  für  dich  das  Grab  sein,  und  der 
 Grabstein,  der  dich  einschließen  und  zumauern  soll,  ohne  dir  noch  Hoffnung  zu  lassen, 
 herauszugehen,  ist  die  Liebe.  Und  außerdem  bedeutet  jeder  Gedanke,  der  das  eigene  Ich  betrifft, 
 sogar  über  die  Tugenden,  immer,  für  sich  selbst  zu  verdienen  und  eine  Flucht  vor  dem  Göttlichen 
 Leben. 
 Wenn  die  Seele  hingegen  nur  an  Mich  denkt  und  an  das,  was  Mich  betrifft,  nimmt  sie  das  göttliche 
 Leben  in  sich  auf,  und  indem  sie  das  göttliche  Leben  aufnimmt,  flieht  sie  das  Menschliche  und 
 empfängt  alle  Güter,  die  nur  möglich  sind.  Haben  wir  uns  verstanden?“  (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 11; 4. Juli 1912) 

 „Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz“ (Lk 12,34) 
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 „Ich  bin  all  das  Schöne,  das  geliebt  zu  werden  verdient;  sieh,  wenn  du  nicht  diese  kleine  Welt,  die 
 dich  umgibt,  entfernst,  d.h.  die  Gedanken  an  die  Geschöpfe  und  Vorstellungen,  kann  Ich  nicht 
 ungehindert  in  dein  Herz  eintreten.  Dieses  Gemurmel  in  deinem  Geist  ist  ein  Hindernis,  Meine 
 Stimme klarer zu hören, Meine Gnaden auszugießen und dich wahrhaft in Mich verliebt zu machen. 
 Versprich  Mir,  dass  du  ganz  Mir  gehören  willst,  und  Ich  selbst  werde  Hand  ans  Werk  legen.  Du  hast 
 recht,  dass  du  [aus  dir  selbst]  nichts  tun  kannst.  Aber  fürchte  dich  nicht,  Ich  werde  alles  tun;  gib  Mir 
 deinen Willen – das genügt Mir.“ 
 Das  geschah  meistens  während  der  Kommunion.  Ich  versprach  Ihm,  dass  ich  ganz  Ihm  gehören 
 wollte;  ich  bat  Ihn  um  seine  Vergebung,  wenn  es  bis  dahin  nicht  so  gewesen  war;  ich  sagte  Ihm,  dass 
 ich  Ihn  wahrhaft  lieben  wollte,  und  bat  Ihn,  mich  nie  mehr  allein,  ohne  Ihn  zu  lassen…  (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 1; (16) (17)) 

 „Eure  Hüften  sollen  gegürtet  sein  und  eure  Lampen  brennen!  Seid  wie  Menschen,  die  auf  ihren  Herrn 
 warten,  der  von  einer  Hochzeit  zurückkehrt,  damit  sie  ihm  sogleich  öffnen,  wenn  er  kommt  und 
 anklopft!“ (Lk 12,35+36) 
 Ich  verbrachte  einen  zerstreuten  Tag  durch  einige  Dinge,  die  ich  hörte  und  von  denen  es  nicht  nötig 
 ist,  sie  zu  sagen;  ich  war  auch  ein  wenig  beunruhigt,  und  so  sehr  ich  es  auch  versuchte,  gelang  es  mir 
 nicht, mich davon zu befreien. 
 So  sah  ich  den  ganzen  Tag  meinen  süßen  Jesus  nicht,  das  Leben  meiner  Seele,  als  wäre  die 
 Beunruhigung  ein  Schleier,  der  sich  zwischen  mich  und  Ihn  legte,  und  mich  daran  hinderte,  Ihn  zu 
 sehen.  Später,  zu  fortgeschrittener  Nacht,  beruhigte  sich  mein  müder  Geist,  und  mein  liebenswürdiger 
 Jesus ließ sich sehen, als hätte Er gewartet und sagte schmerzvoll zu mir: 
 „Meine  Tochter,  heute  hast  du  Mich  mit  deiner  Beunruhigung  daran  gehindert,  dass  die  Sonne  meiner 
 Person  in  dir  aufging.  Die  Beunruhigung  ist  eine  Wolke  zwischen  Mir  und  dir,  welche  die 
 Sonnenstrahlen  daran  hindern,  in  dich  herabzusteigen,  und  wenn  die  Strahlen  nicht  herabsteigen,  wie 
 kannst du die Sonne sehen? 
 Wenn  du  wüsstest,  was  es  bedeutet,  meine  Sonne  nicht  aufgehen  zu  lassen,  das  große  Übel  für  dich 
 und  die  ganze  Welt,  dann  wärest  du  ganz  aufmerksam,  dich  nie  zu  beunruhigen.  Denn  für  die 
 beunruhigten  Seelen  ist  es  immer  Nacht,  und  in  der  Nacht  geht  die  Sonne  nicht  auf;  stattdessen  ist  es 
 immer  Tag  für  die  Friedvollen,  und  zu  welcher  Stunde  meine  Sonne  auch  aufgehen  möchte,  die  Seele 
 ist immer bereit, die Wohltat meines Kommens anzunehmen. 
 Außerdem  ist  die  Unruhe  nichts  anderes  als  Mangel  an  Hingabe  an  Mich,  und  Ich  will  dich  ganz 
 hingegeben  in  meine  Arme,  dass  du  auch  keinen  einzigen  Gedanken  an  dich  haben  darfst,  und  Ich 
 werde  an  alles  denken.  Fürchte  dich  nicht,  dein  Jesus  kann  nichts  anderes  tun,  als  für  dich  zu  sorgen, 
 dich vor allem zu verteidigen. 
 Du  kostest  Mich  viel,  viel  habe  Ich  in  dich  gelegt,  Ich  allein  habe  Anrecht  auf  dich.  Wenn  also  die 
 Anrechte die Meinen sind, wird der Schutz ganz der Meine sein. 
 Bleibe  deshalb  im  Frieden  und  fürchte  dich  nicht.“  (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; 18. Oktober 1921) 
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