
 XXI Niedziela Okresu Zwykłego (Łk 13,22-30) 

 22  Tak  nauczając,  szedł  przez  miasta  i  wsie  i  odbywał  swą  podróż  do  Jerozolimy.  23  Raz  ktoś  Go 
 zapytał:  «Panie,  czy  tylko  nieliczni  będą  zbawieni?»  On  rzekł  do  nich:  24  «Usiłujcie  wejść  przez 
 ciasne  drzwi  3  ;  gdyż  wielu,  powiadam  wam,  będzie  chciało  wejść,  a  nie  będą  mogli.  25  Skoro  Pan 
 domu  wstanie  i  drzwi  zamknie,  wówczas  stojąc  na  dworze,  zaczniecie  kołatać  do  drzwi  i  wołać: 
 "Panie,  otwórz  nam!";  lecz  On  wam  odpowie:  "Nie  wiem,  skąd  jesteście".  26  4  Wtedy  zaczniecie 
 mówić:  "Przecież  jadaliśmy  i  piliśmy  z  Tobą,  i  na  ulicach  naszych  nauczałeś".  27  Lecz  On  rzecze: 
 "Powiadam  wam,  nie  wiem,  skąd  jesteście.  Odstąpcie  ode  Mnie  wszyscy  dopuszczający  się 
 niesprawiedliwości!"  5  28  Tam  będzie  płacz  i  zgrzytanie  zębów,  gdy  ujrzycie  Abrahama,  Izaaka  i 
 Jakuba,  i  wszystkich  proroków  w  królestwie  Bożym,  a  siebie  samych  precz  wyrzuconych.  29  Przyjdą 
 ze  wschodu  i  zachodu,  z  północy  i  południa  i  siądą  za  stołem  w  królestwie  Bożym.  30  Tak  oto  są 
 ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi». 

 Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» 
 (  Łk 13,23) 

 Czułam  się  pełna  wątpliwości  i  zdruzgotana  tym  wszystkim,  co  mój  Jezus  mówi  o  swojej 
 Boskiej  Woli  i  myślałam  sobie:  "Jak  to  możliwe,  że  pozwolił,  aby  tyle  wieków  upłynęło  bez 
 ujawnienia  tych  cudów  Boskiej  Woli  i  że  nie  wybrał  jednego  spośród  tylu  świętych,  kto  mógł 
 dać  początek  tej  Boskiej  Świętości?  Przecież  byli  Apostołowie,  tylu  innych  wielkich  świętych, 
 którzy zadziwili cały świat." 
 Gdy  tak  o  tym  myślałam,  On  przyszedł  i  nie  dając  mi  czasu,  przerwał  moje  myśli  i  powiedział 
 do mnie:  "Mała Córka Mojej Woli nie chce się dać przekonać,  dlaczego wątpisz?" 
 A  ja:  "Ponieważ  poznaję  siebie,  że  jestem  zła,  a  im  więcej  mówisz,  tym  bardziej  czuję  się 
 wyniszczona". 
 A  Jezus:  "Tego  właśnie  chcę:  twojego  wyniszczenia.  A  im  więcej  mówię  ci  o  Mojej  Woli, 
 Moje  Słowo,  będąc  twórcze,  tworzy  Moją  Wolę  w  twojej,  a  twoja  zostaje  w  obliczu  Mojej 
 Mocy  unicestwiona  i  rozpuszczona,  stąd  twoje  unicestwienie.  Wiedz,  że  twoja  wola  musi 
 rozpłynąć  się  w  Mojej,  tak  jak  śnieg  ulega  unicestwieniu  pod  promieniami  palącego  słońca. 
 Musisz  wiedzieć,  że  im  większa  jest  praca,  którą  chcę  wykonać,  tym  więcej  potrzeba 
 przygotowań.  Ileż  proroctw,  ileż  przygotowań,  ileż  wieków  nie  poprzedziło  Mojego 
 odkupienia? Jak wiele symboli i znaków nie poprzedziło poczęcie Mojej Niebiańskiej Matki? 
 Tak  więc,  gdy  odkupienie  zostało  dokonane,  musiałem  utwierdzić  człowieka  w  dobrach 
 odkupienia  i  w  tym  celu  wybrałem  apostołów,  jako  umacniających  owoce  odkupienia,  którzy 
 mieli  szukać  zagubionego  człowieka  za  pomocą  sakramentów,  i  zapewnić  mu 
 bezpieczeństwo. 
 Dlatego odkupienie jest zbawieniem, oznacza wybawienie człowieka z każdej otchłani. 
 Z  tego  powodu  powiedziałem  ci  innym  razem,  że  pozwolić  duszy  żyć  w  Mojej  Woli  jest 
 czymś  większym  niż  nawet  zbawienie:  Nie  jest  bowiem  tak  trudno  zbawić  się,  żyjąc 
 życiem  miernym,  raz  po  raz  upadając  i  znowu  się  podnosząc,  i  to  wybłagało  Moje 
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 Odkupienie,  gdyż  chciałem  za  wszelką  cenę  zbawić  człowieka.  To  powierzyłem  Moim 
 apostołom, jako skarbnikom owoców odkupienia. 
 Tak  więc,  ponieważ  wciąż  musiałem  czynić  to,  co  mniejsze,  to  co  większe  zachowałem  na 
 później, rezerwując inne epoki na realizację Moich wzniosłych planów. 
 Tak  więc,  życie  w  Mojej  Woli  to  nie  tylko  zbawienie,  ale  to  świętość,  która  musi  wznieść  się 
 ponad wszystkie inne rodzaje świętości, która musi nosić pieczęć świętości Swego Stwórcy. 
 Dlatego  najpierw  mniejsze  świętości  musiały  iść  jedne  za  drugimi,  jak  świta,  jako  tragarze, 
 posłańcy i przygotowujący tę świętość, która jest całkowicie Boska. 
 I  jak  przy  Odkupieniu  wybrałem  Moją  niedoścignioną  Matkę,  jako  ogniwo  łączące  ze  Mną,  z 
 której  powinny  zstąpić  wszystkie  owoce  Odkupienia,  tak  i  ciebie  wybrałem,  jako  pierścień 
 łączący, z której powinna wziąć początek świętość życia w Mojej Woli. 
 A  ponieważ  wyszła  Ona(ta  Świętość)  z  Mojej  Woli,  aby  przynieść  Mi  pełną  chwałę  celu,  dla 
 którego  człowiek  został  stworzony,  musi  on  powrócić  tą  samą  drogą  Mojej  Woli,  aby  wrócić 
 do domu, do swego Stwórcy. Dlaczego więc jesteś zaskoczona? 
 Są  to  rzeczy,  które  zostały  ustalone  od  wieczności  i  nikt  nie  zmusi  Mnie  do  odstąpienia  od 
 nich. 
 A  ponieważ  sprawa  jest  wielka  -  chodzi  o  ustanowienie  Królestwa  Mojego  w  duszy 
 także  na  ziemi  -  postąpiłem  jak  Król,  który  ma  objąć  w  posiadanie  Królestwo  :  On  nie 
 idzie  pierwszy,  ale  najpierw  pozwala  przygotować  swój  pałac  królewski,  a  następnie  wysyła 
 swoich  żołnierzy,  aby  przygotować  królestwo  i  rozporządzać  ludami,  jako  swoimi  poddanymi. 
 Potem  podążają  strażnicy  honorowi,  i  ministrowie,  a  ostatni  jest  król:  to  jest  honorowe  dla 
 króla. 
 Oto  jak  to  uczyniłem:  poleciłem  przygotować  Mój  pałac,  którym  jest  Kościół;  żołnierzami  byli 
 święci,  aby  Mnie  rozsławiali(oglosili)  wśród  ludów;  potem  nastąpili  święci,  którzy  siali  cuda, 
 jako  Moi  najbardziej  zaufani  ministrowie;  a  teraz  przychodzę,  jako  Król  aby  królować,  dlatego 
 musiałem  wybrać  duszę,  w  której  powinienem  założyć  Moją  pierwszą  Rezydencję  i  założyć 
 to Królestwo Mojej Woli. 
 Pozwól Mi więc królować i daj Mi pełną wolność." 
 (Tom 13; 3 grudnia 1921) 
 ---------------------- 
 ...  Dalej  kontynuowałam  moje  krążenia  w  Boskim  FIAT  i  zebrałam  wszystkie  stworzone 
 rzeczy, gdziekolwiek  panują Akty Boskiego FIAT. 
 Jednocząc  niebo,  słońce,  morze  i  całe  stworzenie,  przyniosłem  wszystko  przed  Najwyższy 
 Majestat,  aby  otoczyć  Go  wszystkimi  Jego  Dziełami  i  sprawić  aby  błagały  Akty  Jego  Własnej 
 Woli  o  Królestwo  Boskiego  FIAT  na  ziemi.  Wtedy  mój  umiłowany  Jezus  poruszył  się  we  mnie 
 i  powiedział  do  mnie:  "Moja  córko,  usłysz,  jak  na  twoje  prośby  całe  Niebo  tworzy  echo  i 
 wszyscy,  aniołowie,  święci,  Wzniosła  Królowa  powtarzają  zgodnie:  'FIAT!  FIAT!  Bądź  wola 
 Twoja  na  ziemi,  tak  jak  jest  w  niebie!"  Ponieważ  jest  to  prośba  nieba,  to  jest  to  Królestwo, 
 które  interesuje  wszystkich.  Wszyscy  czują  się  zobowiązani  do  proszenia  o  to,  czego 
 chcesz.  Czują  w  sobie  tę  samą  siłę  Mocy  Mojej  Boskiej  Woli,  przez  którą  wszyscy  są 
 ożywieni, powtarzają: "Niech Wola Nieba będzie jednym z Wolą Ziemi." 
 O  jakże  to  piękne  i  jak  harmonijne  rozbrzmiewa,  gdy  echo  z  Ziemi  wypełnia  całe  Niebo  i 
 tworzy  jedno  echo,  jedną  wolę,  jedną  prośbę!  A  wszyscy  błogosławieni,  poruszeni 
 podziwem,  mówią  między  sobą:  Kim  jest  ta,  która  przynosi  przed  Bóstwo  cały  orszak 
 Boskich  Dzieł?  Mocą  Boskiego  FIAT,  którą  posiada  i  która  ogarnia  nas  wszystkich,  nakłania 
 nas  do  proszenia  o  to  tak  święte  Królestwo.  Nikt  nigdy  nie  miał  takiej  mocy.  Nikt  aż  do  dzisiaj 
 nie  prosił  z  taką  mocą  i  władaniem  o  królestwo  FIAT.  Co  najwyżej  ktoś  prosił  o  Chwałę  Bożą, 
 zbawienie dusz, inny o zadośćuczynienie za tyle zniewag. 
 Są to wszystko rzeczy, które odnoszą się do zewnętrznych Dzieł Boga. 
 Prośby  o  Królestwo  Woli  Bożej  są  natomiast  Jego  wewnętrznymi  Dziełami,  najbardziej 
 wewnętrznymi Aktami Boga. Jest to zniszczenie grzechu. 
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 Tu  chodzi  nie  tylko  o  Zbawienie,  ale  o  Boską  Świętość  w  stworzeniach.  Jest  to 
 uwolnienie od wszelkiego zła duchowego i cielesnego. 
 Ziemia  zostaje  wzniesiona  do  Nieba,  aby  Niebo  mogło  zejść  na  Ziemię.  Dlatego  prośba  o 
 Królestwo  Mojej  Boskiej  Woli  jest  największa,  najdoskonalsza,  najświętsza.  Dlatego  wszyscy 
 odpowiadają  pełni  czci  na  Twoje  echo  i  piękną  harmonię  rozbrzmiewającą  w  Ojczyźnie 
 Niebiańskiej: FIAT VOLUNTAS TUA, jak w Niebie tak i na Ziemi." 
 Tom 23; 23 listopada 1927 r. 
 --------------------- 

 «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie 
 chciało wejść, a nie będą mogli.  (  Łk 13,24) 

 Rozmawiałem  z  moim  spowiednikiem  i  on  powiedział,  że  trudno  jest  być  zbawionym,  bo  sam 
 Jezus Chrystus powiedział: "Drzwi są wąskie, trzeba się trudzić, żeby tu wejść". 
 Po  przyjęciu  Komunii  Świętej  Jezus  powiedział  do  mnie:  "Jakże  Ja  jestem  biedny,  jakże 
 Mnie  uważają  za  małostkowego!  Powiedz  do  spowiednika:  "Z  ich  skąpstwa  wnioskują  o 
 Mnie.“ 
 Nie  uważają  Mnie  za  tę  wielką,  niezmierzoną,  nieograniczoną,  potężną  Istotę,  nieskończoną 
 we  wszystkich  Moich  doskonałościach,  która  może  sprawić,  że  wielkie  tłumy  przejdą  przez 
 wąskie  miejsca,  bardziej  niż  przez  ogromną  przestrzeń  ."  Kiedy  to  mówił,  wydawało  mi 
 się,  że  widzę  bardzo  wąską  drogę  prowadzącą  do  wąskich,  małych  drzwi,  ale  wypełnionych 
 po  brzegi  ludźmi  rywalizującymi  między  sobą  o  to,  kto  szybciej  wejdzie  do  środka.  A  Jezus 
 dodał:  "Widzisz,  moja  córko,  jaki  wielki  tłum  napiera  tędy  i  jak  rywalizują  między  sobą,  kto 
 przybędzie pierwszy. 
 W  rywalizacji  jest  wiele  korzyści,  bo  gdyby  droga  była  szeroka,  nikt  by  się  nie  spieszył, 
 wiedząc,  że  jest  na  niej  wystarczająco  dużo  miejsca,  aby  mogli  iść,  kiedy  tylko  zechcą;  ale 
 podczas  gdy  oni  się  nie  spieszą,  może  przyjść  śmierć  i  jeśli  nie  są  w  tej  podróży  na  wąskiej 
 drodze, będą na progu szerokiej bramy piekła! 
 O,  jakże  użyteczne  jest  to  zawężenie!  Tak  samo  jest  u  was:  kiedy  odbywa  się  jakaś 
 uroczystość  lub  Liturgia  i  wiadomo,  że  jest  mało  miejsca,  wielu  się  spieszy  i  jest  więcej 
 publiczności  aby  cieszyć  się  tą  uroczystością  lub  liturgią;  ale  kiedy  wiadomo,  że  jest  dużo 
 miejsca,  nikt  się  nie  spieszy  i  jest  mało  publiczności,  bo  wiedząc,  że  jest  miejsce  dla 
 wszystkich,  nie  spieszą  się:  jeden  przybywa  w  pośrodku,  inny  na  końcu,  a  jeszcze  inny  kiedy 
 jest już po wszystkim i nie może się niczym cieszyć. 
 Tak  byłoby,  gdyby  droga  do  zbawienia  była  szeroka;  niewielu  by  się  śpieszyło,  a  uczta  w 
 Niebie byłaby tylko dla niewielu." 
 (z "Księgi Nieba"; tom 9; 16 marca 1910) 
 ------------------------ 
 ;....”  Bramą do życia w Boskiej Woli, pierwszym ogniwem, jest Moje Człowieczeństwo. 
 Było  Ono  pierwszym  i  prawdziwym  zadośćuczynieniem,  które,  ze  względu  na  urząd  dany  Mi 
 przez  Ojca  Niebieskiego,  było  życiem  ofiarnym  i  w  pełni  ukrzyżowanym  w  Woli  Bożej;  Na 
 Mocy Mojej Wiecznej Woli mogłem pomnożyć Moje Życie dla wszystkich i dla każdego. 
 Jak  mocą  jednego  FIAT  pomnożyłem  tak  wiele  rzeczy  stworzonych,  upoważniając  przy  tym 
 każdego  człowieka  do  uczynienia  ich  swoimi,  tak  Mocą  Mojej  Woli  pomnożyłem  to  jedno 
 Życie,  aby  każdy  mógł  mieć  Mnie  dla  siebie  samego,  jako  pomoc,  obronę  i  schronienie 
 - jak tylko zechce. 
 W  tym  tkwi  cała  wielkość,  korzyść,  wszystko,  nieskończona  odległość  między  życiem  w 
 Mojej  Woli,  a  innym  życiem,  choćby  dobrym  i  świętym:  "Pomnożenie  jednego  czynu  na  tyle 
 czynów, ile się chce, wystarczająco dla tylu, ilu chciałoby z niego skorzystać".... 
 (z "Księgi Nieba"; tom 15; 10 czerwca 1923) 
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 21. Sonntag im Jahreskreis (Lk 13,22-30) 
 „Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden?“ (Lk 13,23) 
 Ich  fühlte  mich  voller  Zweifel  und  vernichtet  wegen  all  dem,  was  mein  Jesus  über  seinen 
 Göttlichen  Willen  sagt  und  dachte  mir:  „Wie  ist  es  möglich,  dass  Er  so  viele  Jahrhunderte 
 vergehen  hat  lassen,  ohne  diese  Wunder  des  Göttlichen  Willens  bekannt  zu  machen,  und 
 dass  Er  nicht  unter  so  vielen  Heiligen  einen  gewählt  hatte,  der  dieser  ganz  Göttlichen 
 Heiligkeit den Beginn geben sollte? 
 Es  hat  doch  die  Apostel  gegeben,  so  viele  andere  große  Heilige,  die  die  ganze  Welt  in 
 Staunen versetzten.” 
 Während  ich  nun  darüber  nachdachte,  kam  Er,  und  ohne  mir  Zeit  zu  lassen,  unterbrach  Er 
 meine  Gedanken  und  sagte  zu  mir:  „Die  kleine  Tochter  meines  Wollens  will  sich  nicht 
 überzeugen, warum zweifelst du noch daran?” 
 „Weil  ich  mich  als  schlecht  erkenne,  und  je  mehr  Du  sagst,  umso  mehr  fühle  ich  mich 
 vernichtet.” 
 Und  Jesus:  „Das  ist  es,  was  Ich  will:  deine  Vernichtung.  Und  je  mehr  Ich  zu  dir  von  meinem 
 Willen  spreche,  erschafft  mein  Wort,  da  es  schöpferisch  ist,  meinen  Willen  in  dem  deinen, 
 und  der  deine  bleibt  angesichts  der  Macht  des  Meinigen  vernichtet  und  aufgelöst,  deshalb 
 deine  Vernichtung.  Wisse,  dass  dein  Wille  sich  in  Meinem  auflösen  muss,  wie  der  Schnee 
 unter den Strahlen einer brennenden Sonne zunichte wird. 
 Nun,  du  musst  wissen,  je  größer  das  Werk  ist,  das  Ich  tun  will,  umso  mehr  Vorbereitungen 
 sind  nötig.  Wie  viele  Prophezeiungen,  wie  viele  Vorbereitungen,  wie  viele  Jahrhunderte  sind 
 nicht  meiner  Erlösung  vorausgegangen?  Wie  viele  Symbole  und  Zeichen  haben  nicht  die 
 Empfängnis meiner Himmlischen Mutter vorweggenommen? 
 Nach  vollbrachter  Erlösung  nun  musste  Ich  den  Menschen  in  den  Gütern  der  Erlösung 
 festigen,  und  dafür  wählte  Ich  die  Apostel  aus  als  Bestärker  der  Früchte  der  Erlösung,  die 
 mit  den  Sakramenten  den  verlorenen  Menschen  aufsuchen  und  ihn  in  Sicherheit  bringen 
 sollten. 
 Deshalb  ist  die  Erlösung  Rettung,  es  bedeutet,  den  Menschen  vor  jedem  Abgrund  zu  retten. 
 Aus  diesem  Grund  habe  Ich  dir  ein  anderes  Mal  gesagt,  dass  es  etwas  Größeres  als  selbst 
 die  Erlösung  ist,  die  Seele  in  meinem  Willen  leben  zu  lassen:  Denn  sich  zu  retten,  indem 
 man  ein  mittelmäßiges  Leben  führt,  bald  fällt  und  bald  wieder  aufsteht,  ist  nicht  so  schwierig, 
 und dies hat meine Erlösung erfleht, denn Ich wollte den Menschen um jeden Preis retten. 
 Dies  habe  Ich  meinen  Aposteln  als  Schatzwaltern  der  Erlösungsfrüchte  anvertraut.  Da  Ich 
 also  noch  das  Geringere  tun  musste,  bewahrte  Ich  das  Größere  für  später  auf,  und  behielt 
 Mir andere Epochen vor zur Vollendung meiner hohen Pläne. 
 Nun,  das  Leben  in  meinem  Willen  ist  nicht  nur  Rettung,  sondern  es  ist  Heiligkeit,  die  sich 
 über  alle  anderen  Arten  von  Heiligkeit  erheben  muss,  welche  den  Stempel  der  Heiligkeit 
 ihres  Schöpfers  tragen  muss.  Deshalb  mussten  zuerst  die  geringeren  Heiligkeiten  einander 
 folgen, wie ein Gefolge, Träger, Boten und Vorbereiter dieser Heiligkeit, die ganz göttlich ist. 
 Und  wie  Ich  bei  der  Erlösung  meine  unvergleichliche  Mutter  als  Verbindungsglied  mit  Mir 
 erwählte,  von  dem  alle  Früchte  der  Erlösung  herabsteigen  sollten,  so  wählte  Ich  dich  als 
 Verbindungsring,  aus  dem  die  Heiligkeit  des  Lebens  in  meinem  Willen  ihren  Anfang  nehmen 
 sollte. 
 Und  da  sie  aus  meinem  Willen  hervorgegangen  ist,  um  Mir  die  vollständige  Glorie  des 
 Zweckes  zu  bringen,  für  den  der  Mensch  erschaffen  wurde,  muss  er  auf  demselben  Weg 
 meines  Willens  zurückkehren,  um  zu  seinem  Schöpfer  heimzukehren.  Was  wunderst  du  dich 
 also?  Das  sind  seit  Ewigkeit  festgesetzte  Dinge,  und  niemand  wird  es  zuwege  bringen,  dass 
 Ich davon abrücke. 
 Und  da  diese  Angelegenheit  groß  ist  –  es  geht  um  die  Errichtung  meines  Reiches  in  der 
 Seele  auch  auf  Erden  –  ging  Ich  vor  wie  ein  König,  der  ein  Reich  in  Besitz  nehmen  soll:  Er 
 geht  nicht  als  Erster  hin,  sondern  lässt  zuerst  seinen  Königspalast  vorbereiten,  dann  schickt 
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 er  seine  Soldaten,  um  das  Reich  zu  bereiten  und  die  Völker  als  seine  Untertanen  zu 
 disponieren.  Dann  folgen  die  Ehrengarden  und  die  Minister,  und  der  Letzte  ist  der  König:  das 
 ist ehrenvoll für einen König. 
 So  tat  Ich  es:  Ich  ließ  meinen  Palast  bereiten,  welcher  die  Kirche  ist;  die  Soldaten  waren  die 
 Heiligen,  um  Mich  bei  den  Völkern  bekannt  zu  machen;  dann  folgten  die  Heiligen,  die 
 Wunder  säten,  als  meine  vertrautesten  Minister;  und  nun  komme  Ich  als  König,  um  zu 
 herrschen,  deshalb  musste  Ich  eine  Seele  auswählen,  wo  Ich  meine  erste  Wohnstätte 
 errichten sollte, und dieses Reich meines Willens gründen. 
 Lass  Mich  deshalb  herrschen  und  gib  Mir  volle  Freiheit.“  (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;  3.  Dezember 
 1921) 
 ——————— 
 …  Dann  setzte  ich  meinen  Rundgang  im  Göttlichen  FIAT  fort  und  sammelte  alle 
 geschaffenen  Dinge,  wo  überall  Akte  des  Göttlichen  FIAT  herrschen.  Den  Himmel,  die 
 Sonne,  das  Meer  und  die  ganze  Schöpfung  miteinander  vereinend,  brachte  ich  alles  vor  die 
 Höchste  Majestät,  um  Sie  mit  allen  ihren  Werken  zu  umgeben  und  Sie  von  den  Akten  ihres 
 eigenen  Willens  um  das  Reich  des  Göttlichen  FIAT  auf  Erden  flehen  zu  lassen.  Da  bewegte 
 sich mein liebenswürdiger Jesus in meinem Inneren und sagte zu mir: 
 „Meine  Tochter,  höre,  wie  der  ganze  Himmel  den  Widerhall  auf  deine  Bitte  bildet,  und  alle, 
 die  Engel,  die  Heiligen,  die  Erhabene  Königin  einmütig  wiederholen:  „FIAT!  FIAT!  Dein  Wille 
 geschehe  wie  im  Himmel  so  auf  Erden!“  Da  es  eine  Bitte  des  Himmels  und  das  Reich  ist, 
 das  allen  am  Herzen  liegt,  fühlen  sich  alle  verpflichtet,  um  das  zu  bitten,  was  du  willst.  Sie 
 fühlen  in  sich  die  gleiche  Kraft  der  Gewalt  meines  Göttlichen  Willens  selbst,  von  dem  alle 
 beseelt sind, und wiederholen: „Der Wille des Himmels sei eins mit dem der Erde.“ 
 O  wie  schön  ist  es,  und  wie  harmonisch  hallt  es  wider,  wenn  ein  Echo  von  der  Erde  den 
 ganzen  Himmel  erfüllt  und  ein  einziges  Echo,  einen  einzigen  Willen,  eine  einzige  Bitte  bildet! 
 Alle  Seligen  fragen  einander,  ergriffen  von  Bewunderung:  „Wer  ist  jene,  die  das  ganze 
 Gefolge  der  Werke  Gottes  vor  die  Gottheit  bringt  und  mit  der  Macht  des  Göttlichen  FIAT,  das 
 sie  besitzt,  uns  alle  mitreißt  und  drängt,  um  ein  so  heiliges  Reich  zu  bitten?  Niemand  hatte  je 
 diese  Macht,  niemand  hat  bis  jetzt  das  Reich  des  FIAT  mit  solcher  Macht  und  Herrschaft 
 erfleht,  höchstens  haben  einige  um  die  Ehre  Gottes,  andere  um  die  Rettung  der  Seelen,  wie 
 andere  um  die  Wiedergutmachung  für  so  viele  Beleidigungen  gebetet,  alles  Dinge,  die  sich 
 auf  die  äußeren  Werke  Gottes  beziehen.  Das  Reich  des  Göttlichen  Willens  zu  erflehen, 
 betrifft  jedoch  seine  inneren  Werke,  die  innersten  Akte  Gottes,  es  ist  die  Vernichtung  der 
 Sünde,  nicht  nur  die  Rettung,  sondern  die  Göttliche  Heiligkeit  in  den  Geschöpfen.  Es  ist  die 
 Befreiung  von  allen  geistigen  und  leiblichen  Übeln,  es  ist  die  Übertragung  der  Erde  in  den 
 Himmel,  um  den  Himmel  auf  die  Erde  steigen  zu  lassen.“  Deshalb  ist  die  Bitte  um  das  Reich 
 meines  Göttlichen  Willens  das  Größte,  Vollkommenste,  Heiligste,  und  so  antworten  alle  voll 
 Ehrfurcht  auf  dein  Echo,  und  in  der  Himmlischen  Heimat  hallt  die  schöne  Harmonie  wider: 
 FIAT VOLUNTAS TUA wie im Himmel so auf Erden.“ 
 (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 23; 23. November 1927) 
 „Bemüht  euch  mit  allen  Kräften,  durch  die  enge  Tür  zu  gelangen;  denn  viele,  sage  ich 
 euch,  werden  versuchen  hineinzukommen,  aber  es  wird  ihnen  nicht  gelingen“  (Lk 
 13,24) 
 Ich  sprach  mit  meinem  Beichtvater,  und  er  sagte,  dass  es  schwierig  sei,  gerettet  zu  werden, 
 da  Jesus  Christus  selbst  gesagt  hat:  ‚Die  Tür  ist  eng,  ihr  müsst  euch  bemühen,  hier 
 einzutreten.‘ Nachdem ich die Kommunion empfangen hatte, sprach Jesus zu mir: 
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 „Wie  arm  bin  Ich  doch,  für  wie  kleinlich  halten  sie  Mich!  Sag  zum  Beichtvater:  ‚Von  ihrer 
 Knausrigkeit  her  schließen  sie  auf  die  Meine.  Sie  halten  Mich  nicht  für  jenes  große, 
 unermessliche,  unbegrenzte,  mächtige  Wesen,  unendlich  in  all  meinen  Vollkommenheiten, 
 das  große  Menschenmassen  durch  enge  Stellen  hindurchgehen  lassen  kann,  mehr  als 
 durch die Weite selbst‘.“ 
 Während  Er  dies  sagte,  schien  ich  eine  ganz  enge  Straße  zu  sehen,  die  zu  einer  engen 
 kleinen  Tür  führte,  die  aber  randvoll  von  Leuten  war,  die  untereinander  wetteiferten,  wer 
 schneller vorankam, um dort einzutreten. Und Jesus fügte hinzu: 
 „Siehst  du,  meine  Tochter,  welch  große  Menschenmenge  sich  hier  vorwärtsdrängt,  und  wie 
 sie  untereinander  wetteifern,  wer  zuerst  ankommt.  In  einem  Wettbewerb  liegt  viel  Gewinn, 
 denn  wäre  der  Weg  breit,  dann  würde  sich  niemand  beeilen,  im  Wissen,  dass  es  genug 
 Platz  für  sie  gibt,  zu  gehen,  wann  immer  es  ihnen  gefällt;  aber  während  sie  sich  Zeit  lassen, 
 kann  der  Tod  kommen,  und  wenn  sie  nicht  unterwegs  auf  der  engen  Straße  sind,  wären  sie 
 auf der Schwelle zum breiten Tor der Hölle! 
 O,  wie  nützlich  ist  diese  Enge!  Auch  bei  euch  ist  es  so:  wenn  ein  Fest  oder  ein  Gottesdienst 
 veranstaltet  wird  und  man  weiß,  dass  es  nur  wenig  Platz  gibt,  dann  beeilen  sich  viele,  und 
 es  sind  mehr  Zuschauer,  die  dieses  Fest  oder  diese  Liturgie  genießen;  aber  wenn  bekannt 
 ist,  dass  es  viel  Platz  gibt,  beeilt  sich  niemand  und  es  sind  nur  wenige  Zuseher,  denn  da  sie 
 wissen,  dass  es  Platz  für  alle  gibt,  lassen  sie  sich  Zeit:  der  eine  kommt  mittendrin  an,  der 
 andere  zum  Schluss  und  wieder  ein  anderer  dann,  wenn  alles  vorbei  ist  und  kann  nichts 
 mehr genießen. 
 So  wäre  es  gewesen,  wenn  der  Weg  zum  Heil  breit  wäre;  wenige  würden  sich  beeilen,  und 
 das  Fest  im  Himmel  wäre  nur  für  wenige  gewesen.“  (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 9; 16. März 1910) 
 ———————- 
 …  „Die  Eintrittspforte  zum  Leben  im  Göttlichen  Willen,  das  erste  Verbindungsglied,  meine 
 Menschheit  ist.  Sie  war  das  erste  und  wahre  Sühneopfer,  das  wegen  des  Mir  von  meinem 
 Himmlischen  Vater  verliehenen  Amtes,  geopfert  und  vollständig  gekreuzigt  im  Göttlichen 
 Willen  lebte;  und  in  der  Macht  meines  Ewigen  Willens  konnte  Ich  mein  Leben  für  alle  und  für 
 jeden einzelnen vervielfältigen. 
 Wie  Ich  in  der  Macht  eines  einzigen  FIAT  so  viele  geschaffene  Dinge  vermehrte,  wobei  Ich 
 jeden  Menschen  berechtigte,  sie  sich  zu  eigen  zu  machen,  so  vervielfältigte  die  Macht 
 meines  Willens  ein  einziges  Leben,  damit  jeder  Mich  für  sich  allein  als  Hilfe,  Verteidigung 
 und  Zuflucht  habe  –  wie  immer  er  Mich  wollte.  Darin  besteht  die  ganze  Größe,  der  Nutzen, 
 das  Alles,  der  unendliche  Abstand  zwischen  dem  Leben  in  meinem  Willen  und  einem 
 anderen,  wenn  auch  guten  und  heiligen  Leben:  „Die  Vervielfältigung  eines  Aktes  in  ebenso 
 viele  Akte,  wie  man  will,  genügend  für  so  viele,  wie  viele  es  sich  zu  Nutze  machen 
 möchten“…  (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 15; 10. Juni 1923) 
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