
 ŚWIĘTO  ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY(Mt 9, 9-13) 

 "W tym czasie Jezus ujrzał siedzącego przy cle człowieka imieniem 
 Mateusz i rzekł do niego: 'Pójdź za mną'. Wtedy Mateusz wstał i poszedł 

 za nim." (Mt 9,9) 

 ...  "Moja  biedna  mała,  czego  się  boisz?  Odwagi,  to  ja  zrobię  wszystko  w  mojej  małej 
 córeczce.  Nie  będziesz  czynić  nic  innego,  jak  tylko  wiernie  podążać  za  Mną,  czyż  nie?  Masz 
 rację,  że  jesteś  za  mała  i  nie  możesz  nic  zrobić,  ale  Ja  zrobię  w  tobie  wszystko.  Czy  nie 
 widzisz,  jak  Ja  jestem  w  tobie  i  że  nie  jesteś  niczym  innym,  jak  tylko  cieniem,  który  Mnie 
 okrywa?  To  Ja  przeżegluję  w  tobie  przez  wieczne  i  nieskończone  granice  Mojej  Woli;  to  Ja 
 ogarnę  wszystkie  pokolenia,  aby  je  zjednoczyć  i  wszystkie  razem  z  twoim  cieniem  przyniosę 
 do  stóp  Wiecznego,  aby  dwie  Wole,  ludzka  i  boska,  mogły  się  pocałować  i  uśmiechnąć  do 
 siebie  i  nie  przyglądać  się  już  sobie,  jako  obcym,  w  rozłamie  i  wrogości,  lecz  jedna  wtopiona 
 w drugą, tworzą jedną. 
 To  Moc  twojego  Jezusa,  która  musi  to  zrobić,  ty  nie  musisz  nic  czynić,  jak  tylko  wiernie  się 
 zgodzić. 
 Wiem,  wiem,  że  jesteś  niczym  i  nic  nie  możesz  uczynić,  dlatego  się  smucisz,  ale  to  Moc 
 Mojego  ramienia  chce  i  może  działać,  a  podoba  Mi  się  czynić  wielkie  rzeczy  w 
 najmniejszych..." 
 (z  "Księgi  Nieba";  Wstępny  tekst  niemiecki  przetłumaczony  z  włoskiego  przez  Grupę 
 Studyjną  św.  Hannibala  di  Francia  -  DI  Irmengard  Haslinger  -  Do  użytku  prywatnego  -  tom 
 16; 10 listopada 1923) 
 -------------------- 
 (...)  Wtedy  poczułam  się  wewnętrznie  przynaglona  do  naśladowania  wszystkich  Aktów, 
 których  Boski  Fiat  dokonał  w  Stworzeniu  i  Odkupieniu;  ale  czyniąc  to,  pomyślałam  sobie: 
 "Jaki jest pożytek z naśladowania we wszystkim Woli Bożej?". A mój ukochany Jezus dodał: 
 "Moja  córko,  chcę,  abyś  wiedziała,  że  wszystko,  co  Moja  Boska  Wola  uczyniła,  zarówno  w 
 Stworzeniu,  jak  i  w  Odkupieniu,  uczyniła  z  miłości  do  stworzeń.  Dlatego  stworzenia  powinny 
 Ją  rozpoznać  i  w  ten  sposób  wstąpić  do  Jej  Aktu,  aby  Go  kontemplować,  kochać  i  jednoczyć 
 swoje [własne] akty z Jej Aktami, aby Jej towarzyszyć. 
 Powinni  przynajmniej  postawić  mały  przecinek,  kropkę,  spojrzenie,  "kocham  cię"  przy  tylu 
 wielkich  dziełach  i  boskich  cudach,  które  Mój  Fiat  uczynił  dla  wszystkich  w  Swoim  żarze 
 Miłości.  Jeśli  podążasz  za  Nią  teraz  w  Jej  Aktach,  Ona  cieszy  się  twoim  towarzystwem  i  nie 
 będzie czuła się samotna. 
 Ona  czuje  twój  mały  akt,  twoją  myśl,  która  podąża  za  Jej  Aktem  i  przez  to  czuje  się 
 odwzajemniona.  Gdybyś  jednak  nie  podążała  za  Nią,  Ona  dostrzegłby  puste  miejsce  po 
 tobie  i  twoich  [brakujących]  aktach  i  w  ogromie  Mojej  Boskiej  Woli  zawołałaby  ze  smutkiem: 
 "Gdzie  jest  mała  córeczka  Mojej  Woli?".  Nie  dostrzegam  jej  w  Moich  Aktach,  nie  mogę 
 cieszyć  się  jej  spojrzeniami,  które  podziwiają  Moją  pracę,  by  powiedzieć  Mi  dziękuję,  nie 
 słyszę jej głosu, który zapewniłby Mnie o swoim: "Kocham cię". 
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 O,  jak  samotność  Mnie  obciąża!  I  sprawiłaby,  że  usłyszałabyś  Jej  westchnienia  na  dnie 
 twego  serca,  mówiące  do  ciebie:  'Naśladuj  Mnie  w  Moich  dziełach  -  nie  zostawiaj  Mnie 
 samej'.  Tak  więc,  gdybyś  nie  podążała  za  Moją  Wolą,  spowodowałabyś  nieszczęście 
 powstania  "pustki"(pustych  przestrzeni)  twoich  aktów  w  Mojej  Boskiej  Woli.  Ale  jeśli 
 podążasz za Moją Wolą, czynisz dobro, dotrzymując Jej towarzystwa. 
 Gdybyś  wiedziała,  jak  mile  widziane  jest  dla  Mnie  twoje  towarzystwo  w  Mojej  aktywności, 
 byłabyś  bardziej  uważna.  Jak  Mój  Boski  Fiat  dostrzegłby  puste  miejsce  twoich  aktów, 
 gdybyś nie podążała za Nim, tak ty odczułabyś puste miejsce Jego Aktów w twojej woli. 
 W  ten  sposób  czułabyś  się  samotna,  bez  towarzystwa  Mojej  Boskiej  Woli,  która  tak  bardzo 
 lubi brać cię w posiadanie, że nie pozwala ci już czuć, że twoja Wola żyje w tobie." 
 (z  "Księgi  Nieba";  Wstępny  tekst  niemiecki,  przetłumaczony  z  włoskiego  przez  Grupę 
 Studyjną  św.  Hannibala  di  Francia  -  DI  Irmengard  Haslinger  -  Do  użytku  prywatnego  -  tom 
 27; 15 października 1929) 
 ------------------- 
 (...)  Potem  kontynuowałam  moje  wędrówki  w  Aktach  Woli  Bożej,  myśląc  sobie:  "Jaki  pożytek 
 z  moich  licznych,  powtarzających  się  krążeń  w  Najwyższym  Fiat,  gdy  podążam  za  Jego 
 Aktami?". 
 Wtedy  mój  słodki  Jezus  odpowiedział:  "Moja  córko,  każde  życie  musi  być  karmione.  Bez 
 pożywienia  człowiek  nie  może  zostać  wykształcony  ani  wzrastać.  Jeśli  brakuje  mu 
 pożywienia,  grozi  mu  śmierć.  Postępując  zgodnie  z  Moją  Wolą,  jednocząc  się  z  Jej  Aktami  i 
 krążąc  zawsze  w  Niej,  przygotowujesz  pokarm,  który  ma  odżywiać,  formować  i  rozwijać 
 Życie Mojej Woli w twojej duszy. 
 Moja  Wola  może  odżywiać  się  tylko  tymi  aktami,  które  są  dokonywane  w  Jej  Woli.  Nie 
 może powstać ani wzrastać w stworzeniu, jeśli stworzenie w Nią nie wkroczy. 
 Przez  jedność  aktów  stworzenia  [z  Moją  Wolą],  Moja  Wola  tworzy  swoje  potomstwo 
 światła, aby w stworzeniu zrodziło się życie Woli Bożej. 
 Im  więcej  aktów  w  Woli  Bożej  dusza  wykonuje  i  im  bardziej  jednoczy  się  z  Aktami  Mojej  Woli 
 i  żyje  w  Niej,  tym  obfitszy  pokarm  przygotowuje,  aby  karmić  życie  Mojej  Woli  i  sprawić,  by 
 jeszcze szybciej wzrastało w duszy. 
 Tak  więc,  krążąc,  przygotowujesz  życie  i  pożywienie  dla  rozwoju  życia  Mojej  Bożej  Woli  w 
 twojej duszy oraz dla przygotowania pokarmu dla odżywiania Mojej Woli w innych duszach. 
 Bądź więc uważna i nie zatrzymuj się". 
 (z "Księgi Nieba";- do użytku prywatnego - tom 28; 1 kwietnia 1930) 

 Fest des Hl. Matthäus, Apostel und Evangelist (Mt 9, 9-13) 
 „In  jener  Zeit  sah  Jesus  einen  Mann  namens  Matthäus  am  Zoll  sitzen  und  sagte  zu  ihm:  Folge  mir 
 nach! Da stand Matthäus auf und folgte ihm“ (Mt 9,9) 
 …  „Meine  arme  Kleine,  was  fürchtest  du?  Mut,  Ich  bin  es,  der  alles  in  meiner  kleinen  Tochter  tun  wird. 
 Du  wirst  nichts  anderes  tun,  als  Mir  treu  zu  folgen,  nicht  wahr?  Du  hast  recht,  dass  du  zu  klein  bist 
 und  nichts  kannst,  doch  Ich  werde  alles  in  dir  tun.  Siehst  du  nicht,  wie  Ich  in  dir  bin  und  dass  du  nichts 
 anderes bist als der Schatten, der Mich bedeckt? 
 Ich  bin  es,  der  in  dir  die  ewigen  und  endlosen  Grenzen  meines  Willens  durchsegeln  wird;  Ich  bin  es, 
 der  alle  Geschlechter  umfangen  wird,  um  sie  zusammen  mit  deinem  Schatten  zu  Füßen  des  Ewigen 
 zu  bringen,  damit  die  beiden  Willen,  der  menschliche  und  der  Göttliche,  einander  küssen  und 
 zulächeln  mögen  und  sich  nicht  mehr  wie  Fremde  betrachten,  in  Spaltung  und  Feindschaft,  sondern 
 der eine mit dem anderen verschmelze und einen einzigen bilden. 
 Es  ist  die  Macht  deines  Jesus,  welche  dies  tun  muss,  du  brauchst  nichts  anderes  tun,  als  treu 
 zuzustimmen.  Ich  weiß,  Ich  weiß,  dass  du  nichts  bist  und  nichts  kannst,  daher  betrübst  du  dich,  doch 
 es  ist  die  Macht  meines  Armes,  der  wirken  will  und  wirken  kann,  und  es  gefällt  Mir,  große  Dinge  in 
 den  Kleinsten  zu  tun…“  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Vorläufiger  deutscher  Text,  aus  dem 
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 Italienischen  übersetzt  von  Studiengruppe  Hl.  Hannibal  di  Francia  –  DI  Irmengard  Haslinger  –  Für  den 
 privaten Gebrauch – Band 16; 10. November 1923) 
 ——————– 
 …  Dann  fühlte  ich  mich  innerlich  gedrängt,  allen  Akten  zu  folgen,  die  das  Göttliche  Fiat  in  der 
 Schöpfung  und  Erlösung  getan  hatte;  doch  dabei  dachte  ich  mir:  ‘Was  bringt  es,  wenn  ich  dem 
 Göttlichen Willen in allem folgen will?” Und mein geliebter Jesus fügte hinzu: 
 „Meine  Tochter,  du  sollst  wissen,  dass  alles,  was  mein  Göttlicher  Wille  sowohl  in  der  Schöpfung  wie 
 auch  in  der  Erlösung  getan  hat,  Er  aus  Liebe  zu  den  Geschöpfen  tat.  Die  Geschöpfe  sollten  Ihn  daher 
 erkennen  und  somit  in  seinen  Akt  aufsteigen,  um  Ihn  zu  betrachten,  zu  lieben  und  ihre  [eigenen]  Akte 
 mit dem Seinen zu vereinigen, um Ihm Gesellschaft zu leisten. 
 Sie  sollten  wenigstens  ein  kleines  Komma,  einen  Punkt,  einen  Blick,  ein  ‘Ich  liebe  Dich’  auf  so  viele 
 großartige  Werke  und  göttliche  Wunder  legen,  die  mein  Fiat  in  seiner  Liebesglut  für  alle  getan  hat. 
 Wenn  du  Ihm  nun  in  seinen  Akten  folgst,  genießt  Er  deine  Gesellschaft  und  wird  sich  nicht  allein 
 fühlen. 
 Er  spürt  deinen  kleinen  Akt,  deinen  Gedanken,  der  seinem  Akt  folgt  und  fühlt  sich  daher  vergolten. 
 Würdest  du  Ihm  aber  nicht  nachfolgen,  so  würde  Er  die  leere  Stelle  von  dir  und  deinen  [fehlenden] 
 Akten  in  der  Unermesslichkeit  meines  Göttlichen  Willens  wahrnehmen  und  voll  Kummer  ausrufen: 
 ‘Wo  ist  die  kleine  Tochter  meines  Willens?  Ich  nehme  sie  nicht  in  meinen  Akten  wahr,  Ich  kann  ihre 
 Blicke  nicht  genießen,  die  mein  Wirken  bewundern,  um  mir  ein  Dankeschön  zu  sagen,  Ich  vernehme 
 ihre Stimme nicht, die Mir beteuern würde: ‘Ich liebe Dich.’ 
 O,  wie  belastet  Mich  die  Einsamkeit!’  Und  Er  würde  dich  seine  Seufzer  auf  dem  Grunde  deines 
 Herzens  hören  lassen,  die  dir  sagen:  ‘Folge  Mir  in  meinen  Werken  –  lass  Mich  nicht  allein.’  Wenn  du 
 meinem  Willen  also  nicht  nachfolgst,  würdest  du  damit  das  Unglück  bewirken,  eine  „Leerstelle“  deiner 
 Akte in meinem Göttlichen Willen zu verursachen. 
 Wenn  du  aber  meinem  Willen  folgst,  so  tust  du  das  Gute,  dass  du  Ihm  Gesellschaft  leistest.  Wenn  du 
 wüsstest,  wie  willkommen  Mir  deine  Gesellschaft  bei  meinen  Aktivitäten  ist,  wärest  du  aufmerksamer. 
 Wie  mein  Göttliches  Fiat  den  leeren  Platz  deiner  Akte  wahrnähme,  wenn  du  Ihm  nicht  folgst,  so 
 würdest du den leeren Platz seiner Akte in deinem Willen verspüren. 
 So  würdest  du  dich  allein  fühlen,  ohne  die  Gesellschaft  meines  Göttlichen  Willens,  Der  es  so  liebt, 
 dich  in  Beschlag  zu  nehmen,  dass  Er  dich  nicht  mehr  spüren  lässt,  dass  dein  Wille  in  dir  lebt.“  (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 
 27; 15. Oktober 1929) 
 ——————– 
 …  Dann  setzte  ich  meine  Runden  in  den  Akten  des  Göttlichen  Willens  fort  und  dachte  mir:  ‘Welchen 
 Nutzen  bringen  meine  vielen  wiederholten  Rundgänge  im  Höchsten  Fiat,  wo  ich  seinen  Akten  folge?’ 
 Da erwiderte mein süßer Jesus: 
 „Meine  Tochter,  jedes  Leben  muss  ernährt  werden.  Ohne  Nahrung  kann  der  Mensch  weder  gebildet 
 werden,  noch  heranwachsen.  Fehlt  ihm  die  Nahrung,  so  ist  er  in  Gefahr  zu  sterben.  Indem  du  nun 
 meinem  Willen  nachfolgst,  dich  mit  seinen  Akten  vereinst  und  stets  deine  Rundgänge  in  Ihm  machst, 
 bereitest  du  damit  die  Speise,  um  das  Leben  meines  Willens  in  deiner  Seele  zu  nähren,  zu  bilden  und 
 heranwachsen zu lassen. 
 Mein  Wille  vermag  sich  nur  von  jenen  Akten  zu  nähren,  die  in  seinem  Willen  getan  werden.  Er  kann 
 auch  nicht  im  Geschöpf  gebildet  werden  oder  heranwachsen,  wenn  das  Geschöpf  nicht  in  Ihn  eintritt. 
 Durch  die  Einheit  der  geschöpflichen  Akte  [mit  meinem  Willen]  bildet  mein  Wille  seinen  Sprössling 
 aus Licht, um das Leben des Göttlichen Willens im Geschöpf heranzubilden. 
 Je  mehr  Akte  des  Göttlichen  Willens  die  Seele  tut  und  je  mehr  sie  sich  mit  den  Akten  meines  Willens 
 vereint  und  in  Ihm  lebt,  umso  überreichlichere  Nahrung  bereitet  sie,  um  das  Leben  meines  Willens  zu 
 ernähren und noch schneller in der Seele wachsen zu lassen. 
 Indem  du  also  deine  Rundgänge  machst,  bereitest  du  Leben  und  Nahrung  für  die  Entwicklung  des 
 Lebens  meines  Göttlichen  Willens  in  deiner  Seele,  und  für  die  Bereitung  der  Speise  zur  Nahrung 
 meines Willens in anderen Seelen. 
 Sei  daher  aufmerksam  und  bleibe  nicht  stehen.“  (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 28; 1. April 1930) 
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