
 Wtorek XXIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 6,12-19) 

 "W owych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. I całą noc 
 spędził na modlitwie do Ojca" (Łk 6,12). 

 10 grudnia 1915; “Księga Nieba” tom  11 
 Nasza modlitwa, działanie i cierpienie powinny rozprzestrzeniać się w modlitwie, działaniu i 
 cierpieniu Jezusa, abyśmy mogli czynić dobro, które czynił Jezus. 

 Byłam  bardzo  zmartwiona,  ponieważ  mój  słodki  Jezus,  moje  Życie,  moje  Wszystko,  nie 
 pokazywał  się.  Skarżyłam  się.  Gdybym  mogła,  zagłuszyłabym  Niebo  i  ziemię  moimi 
 skargami,  aby  wzbudzić  w  nich  współczucie  dla  mojego  biednego  stanu.  Co  za  wielkie 
 nieszczęście  jest  znać  Go,  kochać  i  być  Go  pozbawioną!  Czy  kiedykolwiek  może  być 
 większe  nieszczęście?  Ale  kiedy  narzekałam,  błogosławiony  Jezus,  ukazując  się  w  moim 
 wnętrzu,  powiedział  do  mnie  z  surowym  wyrazem:  Córko  moja,  nie  kuś  Mnie!  Jak  to? 
 Powiedziałem  ci  wszystko,  abyś  była  spokojna.  Powiedziałem  ci,  że  kiedy  powstrzymuję  się 
 od  przyjścia,  to  dlatego,  że  muszę  zaostrzyć  kary,  gdyż  tego  chce  moja  sprawiedliwość. 
 Podałem  ci  też  powody.  Wcześniej  nie  wierzyłaś,  że  to  z  powodu  kar  nie  przychodzę  jak 
 zwykle,  gdyż  nie  słyszałaś  o  wielkich  karach,  które  pojawiły  się  na  świecie.  Teraz  słyszysz  o 
 nich  i  nadal  w  to  wątpisz?  Czy  to  nie  jest  kuszenie  Mnie?  Drżałam,  widząc  i  słysząc  Jezusa 
 tak surowego. Aby mnie uspokoić, zmienił swój wygląd i pełen życzliwości dodał: 
 “Córko  moja,  odwagi.  Nie  opuszczę  cię.  Jestem  w  tobie,  chociaż  nie  zawsze  Mnie  widzisz. 
 Łącz  się  ze  Mną  nieustannie.  Kiedy  się  modlisz,  niech  twoja  modlitwa  rozprzestrzenia  się 
 w  mojej  modlitwie  .  Uczyń  ją  swoją  własną  modlitwą.  W  ten  sposób  wszystko,  co  Ja 
 uczyniłem  moimi  modlitwami,  uczynisz  także  i  ty,  chwałę,  którą  oddałem  Ojcu,  oddasz  także 
 i  ty,  dobro,  które  wybłagałem  dla  wszystkim,  wybłagasz  także  i  ty.  Kiedy  pracujesz,  pozwól 
 twojej pracy rozprzestrzenić się w mojej pracy i uczyń ją swoją własną. 
 W  ten  sposób  będziesz  miała  w  swojej  mocy  całe  dobro,  które  uczyniło  Moje 
 Człowieczeństwo. 
 Moje  Człowieczeństwo  uświęciło  i  przebóstwiło  wszystko  .  Kiedy  cierpisz,  niech  twoje 
 cierpienie  rozprzestrzenia  się  w  moim  cierpieniu  .  Uczyń  je  swoim  własnym  ,  a  w  ten 
 sposób będziesz miała w swojej mocy całe dobro, które uczyniłem przy Odkupieniu. 
 W ten sposób  będziesz posiadać trzy zasadnicze punkty  Mojego Życia. 
 A  gdy  to  uczynisz,  wypłyną  z  ciebie  ogromne  morza  łask,  które  wyleją  się  dla  dobra 
 wszystkich.  Ja  zaś  będę  patrzeć  na  twoje  życie  nie  jako  na  twoje  własne,  ale  jako  na  Moje 
 własne Życie. 
 ---------------- 
 9 grudnia 1916,  “Księga Nieba” tom  11 

 Pośród  kar  świata  Jezus  pragnie  znaleźć  w  tym,  kto  żyje  w  Jego  Woli,  wszystko  to,  co 
 znalazł w Nim Ojciec 



 Byłam  zasmucona  z  powodu  nieobecności  mojego  ukochanego  Jezusa.  Jeśli  przybywa,  to 
 wdycham  trochę  życia,  ale  jestem  jeszcze  bardziej  zasmucona,  gdyż  widzę,  że  jest  bardziej 
 strapiony  niż  ja  i  nie  chce  dać  się  przebłagać,  ponieważ  stworzenia  zmuszają  Go  do 
 zesłania  kar  i  wydzierają  z  Niego  kolejne.  Ale  gdy  On  karze,  rozpacza  nad  dolą  człowieka  i 
 kryje  się  wewnątrz  mojego  serca,  jakby  po  to,  żeby  nie  widzieć,  jak  człowiek  cierpi… 
 Wygląda  na  to,  że  nie  można  już  dłużej  żyć  w  tych  okropnych  czasach.  A  jednak  to  tylko 
 początek… 
 Gdy  więc  byłam  pełna  obaw  o  swój  trudny  i  smutny  los  (gdyż  bardzo  często  byłam  Go 
 pozbawiona),  mój  ukochany  Jezus  przyszedł,  zarzucił  mi  rękę  wokół  szyi  i  powiedział: 
 “Córko  moja,  nie  wzmagaj  Mojego  bólu  swoimi  obawami.  Jest  go  i  tak  za  wiele.  Nie  tego  od 
 ciebie oczekuję. 
 Pragnę  raczej,  abyś  uczyniła  swoimi  moje  boleści,  moje  modlitwy  i  całego  Mnie,  tak 
 abym mógł znaleźć w tobie drugiego siebie. 
 W  obecnych  czasach  potrzebuję  ogromnego  zadośćuczynienia  i  tylko  ten,  kto  czyni  siebie 
 Mną,  może  Mi  je  dać.  To  zaś,  co  Ojciec  znalazł  we  Mnie  dla  dobra  wszystkich,  czyli  chwałę, 
 zadowolenie,  miłość  oraz  całkowite  i  doskonałe  zadośćuczynienie,  pragnę  znaleźć  w  tych 
 duszach,  które  jak  wielu  drugich  Jezusów  odpłacą  Mi  się  na  równi.  Powinnaś  powtarzać  te 
 intencje  w  każdej  godzinie  Męki,  którą  rozważasz,  w  każdym  czynie,  we  wszystkim.  Ach, 
 jeśli  nie  znajdę  mojego  zadośćuczynienia,  to  koniec  ze  światem!  Kary  będą  spływać  w  dół 
 potokami. 
 Ach, córko moja! Ach, córko moja…! I znikł. 

 Dienstag der 23. Woche im Jahreskreis (Lk 6,12-19) 
 „In  jenen  Tagen  ging  Jesus  auf  einen  Berg,  um  zu  beten.  Und  er  verbrachte  die  ganze 
 Nacht im Gebet zu Gott“ (Lk 6,12) 
 …  „Meine  Tochter,  Mut,  Ich  verlasse  dich  nicht,  sondern  Ich  bin  in  dir,  obwohl  du  Mich  nicht 
 immer siehst; und du vereinige dich immer mit Mir. 
 Wenn  du  betest,  soll  dein  Gebet  in  dem  meinen  strömen,  und  mache  es  zu  deinem;  so  wirst 
 alles,  was  Ich  mit  meinen  Gebeten  bewirkte,  die  Glorie,  die  Ich  dem  Vater  erwies,  das  Gute, 
 das Ich allen erflehte, auch du tun. 
 Wenn  du  arbeitest,  lasse  deine  Arbeit  in  der  meinen  fließen  und  mache  sie  dir  zu  eigen,  so 
 wirst  du  all  das  Gute,  das  meine  Menschheit  wirkte,  die  alles  heiligte  und  vergöttlichte,  in 
 deiner  Macht  haben.  Wenn  du  leidest,  lasse  dein  Leiden  in  dem  Meinen  fließen,  und  mache 
 es dir zu eigen. So wirst du all das Gute, das Ich in der Erlösung tat, in deiner Macht haben. 
 Damit  wirst  du  die  drei  wesentlichen  Punkte  meines  Lebens  besitzen,  und  in  dem  Maß,  wie 
 du  dies  tust,  werden  aus  dir  unermessliche  Gnadenmeere  hervorgehen,  die  sich  zum  Wohl 
 aller  ergießen  werden;  und  Ich  werde  dein  Leben  nicht  als  das  deine,  sondern  als  das  Meine 
 ansehen.“  (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; 10. Dezember 1915) 
 —————— 
 Ich  war  betrübt  wegen  der  Entbehrung  meines  süßen  Jesus,  und  wenn  Er  kam,  wurde  ich, 
 während  ich  ein  wenig  Leben  einatmete,  noch  bekümmerter,  als  ich  Ihn  trauriger  als  mich 
 selbst  erblickte  und  dass  Er  nichts  davon  wissen  wollte,  sich  zu  besänftigen,  weil  die 
 Geschöpfe Ihn nötigen und Ihm weitere Züchtigungen entreißen. 
 Aber  während  Er  züchtigt,  beweint  Er  das  Los  des  Menschen  und  verbirgt  sich  in  meinem 
 Herzen,  gleichsam  um  nicht  sehen  zu  müssen,  was  der  Mensch  leidet.  Es  scheint,  dass  man 
 in  diesen  traurigen  Zeiten  eigentlich  nicht  leben  könne,  und  doch  scheint  dies  erst  der 
 Anfang zu sein. 
 Als  ich  also  besorgt  war  über  mein  hartes  und  trauriges  Los,  oft  genug  Seiner  beraubt  sein 
 zu  müssen,  kam  also  mein  süßer  Jesus,  schlang  einen  Arm  um  meinen  Hals  und  sprach  zu 
 mir: 



 „Meine  Tochter,  vermehre  nicht  meine  Leiden  indem  du  dir  Sorgen  machst,  es  sind  schon  zu 
 viele  Leiden!  Ich  erwarte  dies  nicht  von  dir,  sondern  Ich  möchte,  dass  du  dir  meine  Leiden, 
 meine  Gebete,  Mich  selbst  ganz  zu  eigen  machst,  so  dass  Ich  in  dir  ein  anderes  ‚Ich-Selbst‘ 
 finden  könne;  in  diesen  Zeiten  möchte  Ich  große  Sühneleistungen,  und  nur  wer  sich  Mich 
 selbst zu eigen macht, kann sie Mir geben. 
 Und  was  der  Vater  in  Mir  vorfand,  d.h.  Verherrlichung,  Wohlgefallen,  Liebe  und  gänzliche 
 vollkommene  Genugtuung  zum  Wohl  aller,  das  will  Ich  in  jenen  Seelen  finden  –  wie  in  so 
 vielen  anderen  Jesus  –  die  Mir  Gleiches  mit  Gleichem  vergelten,  und  diese  Meinungen  sollst 
 du in jeder Passionsstunde, die du verrichtest, wiederholen, bei jeder Handlung, bei allem. 
 Und  wenn  Ich  nicht  meine  Genugtuung  vorfinde,  ach,  dann  ist  für  die  Welt  alles  zu  Ende!  Die 
 Züchtigungen  werden  in  Strömen  herabregnen!  Ach,  meine  Tochter!  Ach,  meine  Tochter!“ 
 Darauf  verschwand  Er.  (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; 9. Dezember 1916) 


