
 Środa XXIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 6,20-26) 

 "Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo 
 Boże" (Łk 6,20) 

 Piszę  z  posłuszeństwa,  ale  czuję,  że  serce  mi  pęka  z  powodu  wysiłku,  jaki  muszę  podjąć; 
 ale  -  niech  żyje  posłuszeństwo,  niech  żyje  Wola  Boża!  Piszę,  ale  drżę  i  sama  nie  wiem,  co 
 mówię;  posłuszeństwo  chce,  abym  napisała  coś  o  tym,  jak  przygotowuję  się  i  dziękuję 
 Najświętszemu Jezusowi przy Komunii. 
 Nie  wiem  nic  co  można  by  powiedzieć  na  ten  temat,  bo  mój  słodki  Jezus,  który  widzi  moją 
 nieudolność  i  to,  że  jestem  do  niczego,  sam  wszystko  robi:  przygotowuje  moją  duszę  i  sam 
 daje mi dziękczynienie, a ja postępuję  w tym za Nim. 
 Otóż  sposób  działania  Jezusa  jest  zawsze  niezmierzony,  a  ja  razem  z  Jezusem  czuję  się  też 
 niezmierzona  i  jakbym  mogła  coś  uczynić;  potem  Jezus  się  wycofuje,  a  ja  zawsze  pozostaję 
 tym małym głuptaskiem, którym jestem, małą ignorantką, małą łobuziarą. 
 Dlatego  właśnie  Jezus  kocha  mnie,  ponieważ  jestem  małą  ignorantką,  jestem  niczym  i  nic 
 nie  mogę;  ponieważ  wie,  że  chcę  Go  przyjąć  za  wszelką  cenę,  a  On  -  aby  nie  zbezcześcić 
 się,  gdy  przyjdzie  do  mnie,  ale  (otrzymać)najwyższe  zaszczyty  -  sam  przygotowuje  moją 
 biedną  duszę,  daje  mi  swoje  własne  rzeczy,  swoje  zasługi,  swoje  szaty,  swoje  dzieła,  swoje 
 pragnienia,  jednym  słowem  całkowicie  Siebie;  w  razie  potrzeby  także  to,  co  uczynili  święci, 
 ponieważ  wszystko  należy  do  Niego;  a  w  razie  potrzeby  daje  mi  także  to,  co  uczyniła  Jego 
 Najświętsza Mama. 
 I  ja  także  mówię  wszystkim:  "Jezu,  zapewnij  sobie  chwałę,  gdy  przychodzisz  do  mnie;  moja 
 Mamo  i  Królowo,  wy  wszyscy  Święci  i  Aniołowie,  jestem  bardzo  uboga,  proszę,  włóżcie  do 
 mojego  serca  wszystko,  co  macie,  nie  dla  mnie,  ale  dla  uczczenia  Jezusa".  I  czuję,  że  całe 
 niebo pomaga w moich przygotowaniach. 
 I  wtedy  Jezus  przychodzi  do  mnie,  i  wydaje  mi  się,  że  bardzo  Go  cieszy,  gdy  jest 
 zaszczycony  Jego  własnymi  rzeczami,  i  czasem  mówi  do  mnie:  "Brawo,  brawo,  córko  moja, 
 jakże  jestem  szczęśliwy,  jak  bardzo  jest  to  dla  Mnie  przyjemne;  gdziekolwiek  spojrzę  w 
 ciebie,  znajduję  rzeczy  godne  Mnie,  wszystko,  co  jest  Moje,  jest  twoje;  ileż  pięknych  rzeczy 
 pozwoliłaś Mi znaleźć!". 
 Wiedząc,  że  jestem  tak  zupełnie  biedna,  że  nic  nie  zrobiłam  i  nic  nie  jest  moje,  śmieję  się  z 
 radości  Jezusa  i  mówię:  "Dzięki  Bogu,  że  Jezus  tak  myśli!  Wystarczy  mi,  że  On  przyszedł  - 
 to  mi  wystarczy;  nie  ma  znaczenia,  że  pomogłam  sobie  Jego  własnymi  rzeczami  -  ubogi 
 musi otrzymać [coś] od bogatego." 
 To  prawda,  że  tu  i  ówdzie  pozostaje  we  mnie  wiele  przebłysków  w  jaki  sposób  postępuje 
 Jezus  w  Komunii,  ale  nie  mogę  tych  przebłysków  podsumować  i  uczynić  z  nich 
 przygotowania  i  dziękczynienia,  brak  mi  do  tego  zdolności;  wydaje  mi  się,  że  przygotowuję 
 się w samym Jezusie i że dziękuję Jezusowi Nim samym. 
 (z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 9; 10 kwietnia 1910) 
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 Mittwoch der 23. Woche im Jahreskreis (Lk 6,20-26) 
 „Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes“ (Lk 6,20) 
 Ich  schreibe  aus  Gehorsam,  aber  ich  fühle  mein  Herz  brechen  wegen  der  Anstrengung,  die  ich 
 aufbringen  muss;  aber  –  es  lebe  der  Gehorsam,  es  lebe  der  Wille  Gottes!  Ich  schreibe,  aber  ich 
 zittere  und  weiß  selbst  nicht,  was  ich  sage;  der  Gehorsam  wünscht,  dass  ich  etwas  darüber  schreibe, 
 wie ich mich vorbereite und dem gebenedeiten Jesus bei der Kommunion Dank sage. 
 Ich  weiß  darüber  nichts  zu  sagen,  weil  mein  süßer  Jesus,  der  meine  Unfähigkeit  sieht  und  dass  ich  zu 
 nichts  gut  bin,  alles  selbst  tut:  Er  bereitet  meine  Seele  vor,  und  Er  selbst  gibt  mir  die  Danksagung  ein, 
 und ich folge Ihm darin. 
 Nun,  die  Art  und  Weise  Jesu  ist  stets  unermesslich,  und  zusammen  mit  Jesus  fühle  ich  mich  auch 
 unermesslich  und  so,  als  könnte  ich  irgendetwas  tun;  dann  zieht  sich  Jesus  zurück,  und  ich  bleibe 
 immer das Dummerchen, das ich bin, die kleine Unwissende, der kleine Bösewicht. 
 Gerade  darum  liebt  mich  Jesus,  weil  ich  die  kleine  Unwissende  bin,  und  nichts  bin  und  nichts  kann; 
 da  Er  weiß,  dass  ich  Ihn  um  jeden  Preis  empfangen  möchte,  so  bereitete  Er  –  um  sich  selbst  keine 
 Schande  zu  bereiten,  wenn  Er  zu  mir  kommt,  sondern  höchste  Ehren  –  selbst  meine  arme  Seele  vor, 
 gibt  mir  seine  eigenen  Dinge,  seine  Verdienste,  seine  Gewänder,  seine  Werke,  seine  Wünsche,  kurz, 
 ganz  sich  selbst;  wenn  nötig,  auch  das,  was  die  Heiligen  getan  haben,  da  alles  Ihm  gehört;  und  wenn 
 es nötig ist, gibt Er mir auch das, was seine Heiligste Mama tat. 
 Und  auch  ich  sage  zu  allen:  „Jesus,  verschaffe  Dir  selbst  Ehre,  wenn  Du  in  mich  kommst;  meine 
 Mama  und  Königin,  all  ihr  Heiligen  und  Engel,  ich  bin  ganz  arm,  legt  bitte  alles,  was  ihr  habt,  in  mein 
 Herz,  nicht  für  mich,  sondern  zu  Ehren  Jesu.“  Und  ich  fühle,  wie  der  ganze  Himmel  bei  meiner 
 Vorbereitung mithilft. 
 Und  dann  kommt  Jesus  zu  mir,  und  mir  kommt  vor,  dass  es  Ihm  sehr  gefällt,  sich  von  seinen  eigenen 
 Dingen  geehrt  zu  sehen,  und  manchmal  sagt  Er  zu  mir:  „Bravo,  bravo,  meine  Tochter,  wie  glücklich 
 bin  Ich,  wie  gefällt  Mir  dies;  wo  immer  Ich  in  dir  hinsehe,  finde  Ich  Dinge,  die  Meiner  würdig  sind,  alles 
 was Mein ist, ist dein; wie viel Schönes hast du Mich finden lassen!“ 
 Im  Wissen,  dass  ich  so  ganz  arm  bin,  dass  ich  nichts  getan  habe  und  nichts  mir  gehört,  lache  ich  über 
 Jesu  Freude  und  sage:  „Zum  Glück  denkt  Jesus  so!  Es  reicht  mir,  dass  Er  gekommen  ist  –  das 
 genügt  mir;  es  tut  nichts  zur  Sache,  dass  ich  mich  seiner  eigenen  Dinge  bedient  habe  –  die  Armen 
 müssen von den Reichen [etwas] erhalten“. 
 Nun,  es  ist  wahr,  dass  hier  und  dort  in  mir  mancher  Schimmer  von  der  Art  und  Weise  Jesu  in  der 
 Kommunion  zurückbleibt,  aber  ich  kann  diese  Schimmer  nicht  zusammenfassen  und  daraus  eine 
 Vorbereitung  und  eine  Danksagung  machen,  dazu  fehlt  mir  die  Fähigkeit;  mir  scheint,  dass  ich  mich  in 
 Jesus  selbst  vorbereite,  und  dass  ich  Jesus  mit  Ihm  selbst  danke.  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Für 
 den privaten Gebrauch – Band 9; 10. April 1910) 
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