
 ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I 
 RAFAŁA  (J 1,47-51) 

 "I rzekł mu: Amen, amen, powiadam ci: Ujrzycie niebo otwarte i aniołów 
 Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego" (J 1,51). 

 (...)  Wtedy  pomyślałam  o  tym,  co  przeszło  mi  przez  myśl,  a  mianowicie,  że  wydawało  mi  się, 
 że  zamiast  Jezusa,  był  przy  mnie  mój  [stróż]  anioł  i  zapytałam  siebie:  "Dlaczego  anioł,  a  nie 
 Jezus?".  Wtedy  dostrzegłam  Jego  poruszenie  we  mnie  i  powiedział  do  mnie:  "Moja  córko, 
 czy  chcesz  wiedzieć,  dlaczego  aniołowie  są  tacy,  jacy  są  -  dlaczego  zachowali  się  tak  piękni 
 i  czyści,  jakimi  wyszli  z  Moich  rąk?  Ponieważ  zawsze  pozostawali  niezmiennie  w  tym 
 pierwotnym  Akcie,  w  którym  zostali  stworzeni.  Skoro  zatem  pozostają  w  tym  pierwotnym 
 Akcie  swego  istnienia,  pozostają  w  tym  jednym,  jedynym  Akcie  Mojej  Woli,  który  nie  zna 
 następstwa  Aktów,  a  więc  nie  zmienia  się  i  ani  nie  wzrasta,  ani  nie  maleje,  i  zawiera  w  sobie 
 wszystkie  możliwe  i  wyobrażalne  dobra.  Ponieważ  aniołowie  utrzymują  siebie  w  tym  jednym 
 Akcie  Mojej  Woli,  który  ich  powołał  do  życia,  zachowują  siebie  niezmiennymi,  pięknymi  i 
 czystymi.  Nie  stracili  nic  ze  swego  pierwotnego  istnienia  i  cały  ich  błogostan  polega  na 
 dobrowolnym  trwaniu  w  tym  jednym  Akcie  Mojej  Woli.  Znajdują  wszystko  w  granicach  Mojej 
 Woli  i  dla  swojej  szczęśliwości  nie  pragną  niczego  innego  niż  to,  co  Moja  Wola  im 
 udostępnia.  Ale  czy  wiesz,  dlaczego  są  różne  chóry  aniołów,  a  jeden  jest  wyższy  od 
 drugiego?  Są  tacy,  którzy  są  bliżej  Mojego  Tronu,  czy  wiesz  dlaczego?  Ponieważ  Moja  Wola 
 objawiła  się  w  swoim  Akcie,  ale  niektórym  [objawiła  się]  przez  jedno  poszerzenie  wiedzy  i 
 atrybutów,  niektórym  przez  dwa,  niektórym  przez  trzy,  przez  cztery...  aż  do  dziewięciu 
 chórów.  Z  każdym  dodatkowym  przejawem  jednego  Aktu  Mojej  Woli  [jaki  otrzymali], 
 niektórzy  przewyższali  innych,  a  więc  jedni  byli  bardziej  uzdolnieni  i  godniejsi  od  innych,  aby 
 być  blisko  Mojego  Tronu.  Im  bardziej  więc  objawia  się  Moja  Wola,  a  aniołowie  trwają  w  Niej, 
 tym bardziej są wywyższeni, upiększeni, błogosławieni i przewyższają innych. 
 Widzisz  teraz,  że  wszystko  zależy  od  Mojej  Woli  i  od  tego,  że  oni  potrafili  trwać  w  Niej,  nie 
 odstępując  nigdy  od  Tej,  od  której  pochodzili.  Według  większej  lub  mniejszej  znajomości 
 Mojej  Najwyższej  Woli  powstały  różne  chóry  aniołów,  ich  różne  piękności,  ich  wielorakie 
 zadania  i  hierarchia  Nieba.  Gdybyś  wiedziała,  co  oznacza  większe  poznanie  Mojej  Woli,  co 
 znaczy  dokonanie  kolejnego  Aktu  w  Niej,  trwanie  w  tej  poznanej  Mojej  Woli  i  działanie  w 
 Niej,  w  Tej,  w  której  powstaje  [ludzkie]  stworzenie,  a  więc  zadanie,  piękno  i  wzniosłość 
 każdego  stworzenia,  o  -  o  ileż  bardziej  doceniłabyś  różnorodną  wiedzę,  którą  ci  objawiłem  o 
 Mojej Woli! 
 Takie  dodatkowe  poznanie  Mojej  Woli  wznosi  duszę  na  tak  wzniosłe  wyżyny,  że  nawet 
 aniołowie są zdumieni i zachwyceni, i nieustannie wyznają Mi: "Święty, święty, święty". 
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 Moja  Wola  objawia  się  i  powołuje  rzeczy  z  nicości,  tworząc  istoty;  daje  się  poznać  duszy  i 
 zdobi  ją  [jednocześnie],  objawia  się,  i  podnosi  ją  jeszcze  wyżej,  przekazuje  jej  siebie,  i 
 zwiększa w niej Życie Boże, daje się poznać i działa w niej nowe, niespotykane cuda. 
 Tak  więc  z  tych  licznych  rzeczy,  które  ci  objawiłem  o  Mojej  Woli,  możesz  zrozumieć,  co  Ja 
 chcę  z  ciebie  uczynić  i  jak  bardzo  cię  kocham,  i  że  twoje  życie  my  być  łańcuchem  ciągłych 
 Aktów  dokonywanych  w  Mojej  Woli.  Gdyby  człowiek,  jak  anioł,  nigdy  nie  odstąpił  od  tego 
 pierwotnego  Aktu,  w  którym  Moja  Wola  go  zrodziła  -  jaki  porządek,  jakie  cuda  nie  byłyby 
 widoczne  na  ziemi?  Dlatego,  córko  moja,  nie  opuszczaj  nigdy  swego  źródła,  w  którym 
 stworzyła cię Moja Wola i niech twoim pierwszym aktem będzie zawsze Moja Wola"... 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 17; 30 października 1924) 
 ---------------- 
 ...  Potem  kontynuowałam  moje  krążenia  w  FIAT,  towarzysząc  mojemu  miłemu  Jezusowi  w 
 Jego  ziemskim  życiu.  Współodczuwałam  z  Nim,  kiedy  dotarliśmy  do  miejsc,  w  których  był 
 zupełnie  sam  i  nie  miał  nawet  swojej  Niebiańskiej  Matki:  na  przykład  na  pustyni  i  nocami 
 podczas  Jego  życia  publicznego,  kiedy  odsunął  się  od  wszystkich  i  prawie  zawsze 
 przebywał  w  otwartej  przestrzeni,  poza  terenami  zamieszkałymi,  gdzie  samotnie  modlił  się  o 
 nasze  zbawienie,  a  także  płakał.  Powiedziałam:  "Mój  Jezu,  serce  twojej  małej  córeczki  nie 
 może  tego  znieść  abyś  pozostał  sam,  chcę  iść  do  ciebie  i  jeśli  nie  mogę  zrobić  nic  innego, 
 chcę szeptać Ci do ucha: “Kocham cię, kocham cię”. 
 Przez  wzgląd  na  Twoją  samotność,  Twoje  modlitwy  i  łzy,  udziel  mi  Królestwa  Twojej 
 Woli.  Pospiesz  się  -  zobacz,  jak  świat  pogrąża  się  w  nieszczęściu.  Wola  Twoja  go 
 ocali". 
 Gdy  tak  myślałam,  mój  ukochany  Jezus  wyszedł  z  mojego  wnętrza,  rzucił  się  w  moje 
 ramiona,  by  cieszyć  się  moim  towarzystwem  i  powiedział  do  mnie:  "Dziękuję  ci,  moja 
 córko.  W  każdym  z  Moich  Aktów  zawsze  czekam  na  to,  aby  móc  powiedzieć:  "Mała 
 córka Mojej Woli, nigdy Mnie nie opuściła". 
 Musisz  wiedzieć,  że  samotność  bardzo  Mnie  obciążała,  bo  Ten,  który  przyszedł  dla 
 wszystkich, aby szukać wszystkich, powinien być wzywany przez wszystkich. 
 Dla  każdego  z  nich  żywo  odczuwałem  smutek  samotności,  w  której  mnie  zostawili  i 
 rozglądałem  się  badawczo,  czy  ktoś  Mnie  nie  szuka  i  nie  tęskni  za  Moim  towarzystwem  -  ale 
 często na próżno szukałem tej pociechy. 
 Dlatego  musisz  wiedzieć,  że  w  tak  wielkiej  samotności,  w  której  zostawiły  Mnie  stworzenia, 
 nigdy  nie  byłem  sam.  Miałem  towarzystwo  aniołów  i  Mojej  Mamy.  Chociaż  była  odległa,  Moja 
 Boska  Wola  przyniosła  Mi  Jej  Bicie  Serca  i  wszystkie  Jej  Akty,  jako  świtę,  która  otaczała 
 Mnie  i  dotrzymywała  Mi  towarzystwa.  Co  więcej,  od  tego  czasu  przyniosła  Mi  Ona 
 nowonarodzoną  Mojego  FIAT  z  całym  orszakiem  dzieci  Mojego  Królestwa,  jako 
 towarzystwo.  Bo  wszystkie  czasy  należą  do  Mojej  Bożej  Woli,  a  Ona  ma  Moc  sprowadzić  je 
 do jednego punktu, mieć je w ciągłym Akcie przez cały czas, bez ustanku. 
 Ponadto,  gdy  dusza  wspomina  to,  co  uczyniłem  i  chce  Mnie  otoczyć,  przygotowuje  w  sobie 
 pustkę, w której mogę umieścić owoce tego, co uczyniłem i wycierpiałem." 
 (z "Księgi Nieba"; dr Pflügl; Do użytku prywatnego - tom 24; 23 sierpnia 1928) 

 FEST DER HLL. ERZENGEL MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL (Joh 1,47-51) 
 „Und  er  sprach  zu  ihm:  Amen,  amen,  ich  sage  euch:  Ihr  werdet  den  Himmel  geöffnet  und  die 
 Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn“ (Joh 1,51) 
 …  Dann  dachte  ich  an  das,  was  mir  durch  den  Geist  gegangen  war,  dass  mir  nämlich  vorkam,  als 
 wäre  anstatt  Jesus,  mein  [Schutz]Engel  in  meiner  Nähe,  und  ich  fragte  mich:  „Warum  der  Engel  und 
 nicht Jesus?” 
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 Da  nahm  ich  seine  Bewegung  in  meinem  Inneren  wahr,  und  Er  sprach  zu  mir:  „Meine  Tochter,  willst 
 du  wissen,  warum  die  Engel  so  sind,  wie  sie  sind  –  warum  sie  sich  so  schön  und  rein  bewahrten,  wie 
 sie  aus  meinen  Händen  hervorgingen?  Weil  sie  stets  felsenfest  in  diesem  primären  Akt  geblieben 
 sind, in dem sie erschaffen wurden. 
 Da  sie  also  in  diesem  primären  Akt  ihrer  Existenz  bleiben,  bleiben  sie  in  jenem  einen  einzigen  Akt 
 meines  Willens,  der  keine  Abfolge  von  Akten  kennt  und  sich  somit  nicht  verändert  und  weder  zu-  noch 
 abnimmt,  und  alle  möglichen  und  vorstellbaren  Güter  in  sich  schließt.  Da  sich  die  Engel  in  diesem 
 einzigen  Akt  meines  Willens  bewahren,  der  sie  hervorgebracht  hat,  halten  sie  sich  unwandelbar, 
 schön und rein. 
 Sie  haben  von  ihrer  ersten  Existenz  nichts  verloren  und  ihre  ganze  Seligkeit  besteht  darin,  freiwillig  in 
 diesem  einzigen  Akt  meines  Willens  zu  bleiben.  Alles  finden  sie  im  Umkreis  meines  Willens,  und  für 
 ihre Glückseligkeit wünschen sie nichts anderes, als was ihnen mein Wille zur Verfügung stellt. 
 Doch  weißt  du,  warum  es  verschiedene  Chöre  von  Engeln  gibt,  und  der  eine  höher  als  der  andere  ist? 
 Es  gibt  welche,  die  näher  bei  meinem  Thron  sind,  weißt  du,  warum?  Weil  mein  Wille  sich  in  seinem 
 Akt  manifestiert  hat,  aber  einigen  [hat  Er  sich]  durch  eine  einzige  Ausdehnung  von  Erkenntnis  und 
 Eigenschaften  [geoffenbart],  einigen  durch  zwei,  einigen  durch  drei,  durch  vier…  bis  zu  den  neun 
 Chören. 
 Mit  jeder  zusätzlichen  Manifestation  des  einen  Aktes  meines  Willens  [die  sie  empfingen],  wurden 
 einige  den  anderen  übergeordnet,  und  so  waren  die  einen  fähiger  und  würdiger  als  die  anderen, 
 meinem  Thron  nahe  zu  sein.  Je  mehr  sich  also  mein  Wille  offenbart,  und  die  Engel  sich  in  Ihm 
 bewahren, umso mehr werden sie erhöht, verschönert, beseligt und den anderen übergeordnet. 
 Du  siehst  nun,  dass  alles  auf  meinen  Willen  ankommt,  und  darauf,  dass  sie  sich  in  Ihm  zu  bewahren 
 vermochten,  ohne  je  aus  Ihm  auszutreten,  von  dem  sie  hervorgegangen  sind.  Je  nach  der  größeren 
 oder  geringeren  Erkenntnis  meines  Höchsten  Willens  entstanden  die  verschiedenen  Engelchöre,  ihre 
 unterschiedlichen Schönheiten, ihre mannigfaltigen Aufgaben und die Hierarchie des Himmels. 
 Wenn  du  wüsstest,  was  eine  größere  Erkenntnis  meines  Willens  bedeutet,  was  es  heißt,  einen 
 weiteren  Akt  in  Ihm  zu  tun,  sich  in  diesem  meinem  erkannten  Willen  zu  halten  und  in  Ihm  zu  handeln, 
 in  Dem  das  [menschliche]  Geschöpf  gebildet  wird  und  somit  die  Aufgabe,  die  Schönheit  und 
 Erhabenheit  jeden  Geschöpfs,  o  –  um  wie  viel  mehr  würdest  du  die  verschiedenen  Kenntnisse 
 schätzen, die Ich dir über meinen Willen geoffenbart habe! 
 Eine  zusätzliche  Kenntnis  über  meinen  Willen  erhebt  die  Seele  zu  solch  erhabener  Höhe,  dass  selbst 
 die Engel erstaunt und hingerissen sind und Mir ununterbrochen bekennen: „Heilig, heilig, heilig.” 
 Mein  Wille  manifestiert  sich  und  ruft  die  Dinge  aus  dem  Nichts,  indem  Er  Wesen  schafft;  Er  gibt  sich 
 der  Seele  kund  und  schmückt  sie  [zugleich],  Er  offenbart  sich  und  erhebt  sie  noch  höher,  Er  teilt  sich 
 ihr  mit  und  vermehrt  das  Leben  Gottes  in  ihr,  Er  tut  sich  kund  und  wirkt  in  ihr  neue  und  nie  gekannte 
 Wunder. 
 So  kannst  du  aus  dem  Vielen,  das  Ich  dir  über  meinen  Willen  geoffenbart  habe,  begreifen,  was  Ich 
 aus  dir  machen  möchte  und  wie  sehr  Ich  dich  liebe,  und  dass  dein  Leben  eine  Kette  von  ständigen,  in 
 meinem Willen vollbrachten Akten sein soll. 
 Wäre  der  Mensch,  so  wie  der  Engel,  nie  aus  jenem  primären  Akt  hinausgegangen,  in  dem  mein  Wille 
 ihn  hervorgebracht  hatte  –  welche  Ordnung,  welche  Wunder  hätte  man  dann  nicht  auf  der  Erde 
 gesehen?  Daher,  meine  Tochter,  verlasse  nie  deinen  Ursprung,  in  dem  mein  Wille  dich  erschuf,  und 
 dein  erster  Akt  möge  stets  mein  Wille  sein.”…  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;–  Für  den  privaten 
 Gebrauch – Band 17; 30. Oktober 1924) 
 ——————— 
 …  Dann  setzte  ich  meinen  Rundgang  im  FIAT  fort  und  begleitete  meinen  liebenswürdigen  Jesus  in 
 seinem  irdischen  Leben.  Ich  bemitleidete  Ihn,  als  wir  an  den  Orten  ankamen,  wo  Er  ganz  allein  war 
 und  nicht  einmal  seine  Himmlische  Mutter  hatte:  wie  z.B.  in  der  Wüste  und  in  den  Nächten  während 
 seines  öffentlichen  Lebens,  als  Er  sich  von  allen  zurückzog  und  fast  immer  draußen  im  Freien, 
 außerhalb der bewohnten Gebiete blieb, wo Er für unser Heil allein betete und auch weinte. 
 Ich  sagte:  „Mein  Jesus,  deine  kleine  Tochter  bringt  es  nicht  übers  Herz,  Dich  allein  zu  lassen,  ich 
 möchte  mich  zu  Dir  begeben,  und  wenn  ich  schon  nichts  anderes  tun  kann,  will  ich  Dir  ins  Ohr 
 flüstern: ‘Ich liebe Dich, ich liebe Dich‘. 
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 Um  deiner  Einsamkeit,  deiner  Gebete  und  Tränen  willen,  gewähre  mir  das  Reich  deines  Willens. 
 Beeile Dich – sieh, wie die Welt ins Elend stürzt. Dein Wille wird sie retten.“ 
 Als  ich  das  dachte,  trat  mein  geliebter  Jesus  aus  meinem  Inneren  hervor,  warf  Sich  in  meine  Arme, 
 um  sich  meiner  Gesellschaft  zu  erfreuen  und  sagte  zu  mir:  „Danke,  meine  Tochter.  In  jedem  meiner 
 Akte  erwarte  Ich  dich  immer,  um  sagen  zu  können:  „Die  kleine  Tochter  meines  Willens  hat  Mich  nie 
 alleingelassen.“ 
 Du  musst  wissen,  dass  die  Einsamkeit  sehr  auf  Mir  lastete,  denn  Der,  Der  für  alle  gekommen  war,  um 
 alle  aufzusuchen,  sollte  von  allen  gerufen  werden.  Für  jeden  von  ihnen  fühlte  Ich  lebhaft  das  Leid  der 
 Einsamkeit,  in  der  sie  Mich  ließen,  und  Ich  blickte  forschend  umher,  ob  jemand  Mich  aufsuchen  und 
 meine Gesellschaft ersehnen würde – oft aber suchte Ich vergebens nach diesem Trost. 
 Du  sollst  jedoch  wissen,  dass  Ich  in  meiner  großen  Einsamkeit,  in  der  die  Geschöpfe  Mich  ließen,  nie 
 allein  war.  Ich  hatte  die  Gesellschaft  der  Engel,  sowie  meiner  –  obgleich  fernen  –  Mutter,  deren 
 Herzschläge  und  Akte  Mir  der  Göttliche  Wille  als  Gefolge  brachte,  das  Mich  umgab  und  Mir 
 Gesellschaft leistete. 
 Obwohl Sie ferne war, brachte Mir Mein Göttlicher Wille Ihren Herzschlag und alle Ihre Akte als 
 Gefolge, das Mich umgab und Mir Gesellschaft leistete. Außerdem brachte es Mir die Neugeborene 
 Meines FIAT von dieser Zeit an mit dem ganzen Gefolge der Kinder Meines Reiches als Gesellschaft. 
 Denn alle Zeiten gehören Meinem Göttlichen Willen, und Er hat die Kraft, sie auf einen einzigen Punkt 
 zu reduzieren, um sie zu aller Zeit im ständigen Akt zu haben, ohne je aufzuhören. Überdies, da die 
 Seele sich an das erinnert, was Ich tat, und sie Mich umgeben will, bereitet sie den Leerraum in sich 
 selbst, in den Ich die Frucht legen kann von dem, was Ich tat und litt. 
 (aus „Das Buch des Himmels“; Dr Pflügl; Für den privaten Gebrauch – Band 24; 23. August 1928) 

 4 


