
Piątek XXIV  tydzień Okresu Zwykłego (Łk 8,1-3)

1 Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było
z Nim Dwunastu 2 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana
Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; 3 Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda;
Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o

Królestwie Bożym.(Łk 8,1)

Dopóki Moje życie wraz z Moją Matką było ukryte w Nazarecie, wszystko wokół Mnie
milczało, chociaż to Moje ukrycie, wraz z Królową Nieba, w cudowny sposób posłużyło do
uformowania substancji Odkupienia i do oznajmienia, że jestem już pośród nich.
Ale kiedy jej owoce ukazały są narodom? Kiedy pojawiłem się publicznie, dałem się poznać,
przemówiłem do nich mocą Mojego twórczego Słowa. I tak jak wszystko, co uczyniłem i
powiedziałem, stało się znane i do dziś dnia szerzy się wśród narodów, tak też owoce
Zbawienia miały i mają nadal swoje skutki.
Z pewnością, moja córko, gdyby nikt nie wiedział, że przyszedłem na ziemię, Odkupienie
pozostałoby dla stworzeń rzeczą martwą i bez skutku.
W ten sposób wiedza tchnęła życie w ich owoce.
Tak będzie z Moją Wolą, wiedza da życie owocom Mojej Woli i dlatego chciałem odnowić to,
co uczyniłem przy Odkupieniu. Chciałem wybrać inną Dziewicę, pozostać z nią w
odosobnieniu przez czterdzieści i więcej lat. Oddzieliłem ją od wszystkich, jak w nowym
Nazarecie, aby z nią móc swobodnie opowiadać całą historię Mojej Woli, cuda i dobra, które
zawiera, i w ten sposób formować w tobie życie Mojej Woli.
(z "Księgi Nieba";Do użytku prywatnego - tom 19; 15 czerwca 1926)
----------------
.... "Moja córko, jak myślisz, co było większym cudem, kiedy przyszedłem na ziemię: Moje
Słowo, Ewangelia, którą głosiłem, czy to, że dałem życie umarłym, wzrok ślepym, słuch
głuchym itd. Ach, moja córka! Większym cudem było Moje Słowo, Moja Ewangelia, tym
bardziej, że te same cuda pochodziły z Mojego Słowa! Podstawa, substancja wszystkich
cudów wyszła z Mojego twórczego Słowa. Sakramenty, samo Stworzenie, nieustanny cud,
miały życie z Mojego Słowa. A dla samego mojego Kościoła Moje Słowo, Moja Ewangelia
jest systemem rządów [porządkiem, regulaminem] i fundamentem. Tak więc Moje Słowo,
Moja Ewangelia była większym cudem niż same cuda, które były żywe i aktywne tylko dzięki
mojemu cudownemu Słowu. Bądź więc pewna, że Słowo twojego Jezusa jest
największym CUDEM.
Moje Słowo jest jak gwałtowny wiatr, który wieje, potrząsa słuchem, wchodzi w serca,
ogrzewa, oczyszcza, oświeca, krąży w koło od narodu do narodu, okrąża cały świat i
wędruje przez wszystkie wieki. Kto może kiedykolwiek zabić i pogrzebać jedno z Moich
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Słów? Nikt! I jeśli czasem wydaje się, że Moje Słowo milczy i jest jakby ukryte, to nigdy nie
traci życia. Kiedy najmniej się tego spodziewa, pojawia się i robi swoje krążenia wszędzie.
Miną wieki, w których wszystko - ludzie i rzeczy - zostaną zmiecione i znikną, ale Moje
Słowo nie przeminie, bo zawiera życie, cudowną Moc Tego, który je zrodził.
Dlatego potwierdzam, że każde słowo i każdy komunikat, który ci przekazuję o
wiecznym FIAT jest największym cudem, który będzie służył Królestwu Mojej Woli.
To jest powód, dla którego tak bardzo nalegam i kładę nacisk na to, aby nie było ani jednego
Mojego Słowa , którego byś nie ujawniła i nie zapisała.
Zaiste, widzę jak powraca do Mnie cud pochodzący ode Mnie, który przyniesie tak wiele
skarbów dzieciom Królestwa Najwyższego FIAT."
(z "Księgi Nieba"; Do użytku prywatnego - tom 20; 22 października 1926)

Freitag der 24. Woche im Jahreskreis (Lk 8,1-3)
„In jener Zeit wanderte Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das
Evangelium vom Reich Gottes“ (Lk 8,1)
… „Solange Ich mit meiner Mutter im verborgenen Leben von Nazareth war, schwieg alles in
meiner Umgebung, obwohl diese meine Verborgenheit gemeinsam mit der Himmelskönigin
auf wunderbare Weise dazu diente, die Substanz der Erlösung zu bilden und ankündigen zu
können, dass Ich bereits in ihrer Mitte war.
Doch wann teilten sich ihre Früchte den Völkern mit? Als Ich in der Öffentlichkeit auftrat,
Mich bekannt machte, zu ihnen mit der Macht meines schöpferischen Wortes sprach. Und
wie alles, was Ich tat und sagte, bekannt wurde und sich auch bis heute noch unter den
Völkern ausbreitet, so hatten und haben die Früchte der Erlösung ihre Wirkungen.
Sicher, meine Tochter, wenn niemand gewusst hätte, dass Ich zur Erde gekommen war,
wäre die Erlösung eine tote Sache für die Geschöpfe und ohne Wirkung geblieben. So hat
die Kenntnis ihren Früchten Leben vermittelt.
So wird es auch mit meinem Willen sein, die Kenntnis wird den Früchten meines Willens das
Leben verleihen, und deshalb wollte Ich das erneuern, was Ich bei der Erlösung tat. Ich
wollte eine weitere Jungfrau erwählen, vierzig Jahre und länger in der Verborgenheit bei ihr
bleiben.
Ich hatte sie wie in einem neuen Nazareth von allen abgesondert, um bei ihr die Freiheit zu
haben, die ganze Geschichte meines Willens zu erzählen, die Wunder und die Güter, die Er
enthält, und so in dir das Leben meines Willens bilden zu können.“… (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 19;
15. Juni 1926)
——————-
…. „Meine Tochter, was glaubst du, war das größere Wunder, als Ich auf die Erde kam: Mein
Wort, das Evangelium, das Ich verkündete, oder dass Ich den Toten das Leben, den Blinden
die Sicht, den Tauben das Gehör gab usw.? Ach, meine Tochter! Das größere Wunder war
mein Wort, mein Evangelium, umso mehr, als dieselben Wunder aus meinem Wort
hervorgingen! Die Grundlage, die Substanz aller Wunder ging aus meinem schöpferischen
Wort hervor. Die Sakramente, die Schöpfung selbst, ein ständiges Wunder, hatten Leben
aus meinem Wort. Und für meine Kirche selbst ist mein Wort, mein Evangelium das
Regierungssystem [Ordnung, Regelung] und die Grundlage. So war mein Wort, mein
Evangelium ein größeres Wunder als die Wunder selbst, die nur durch mein wunderbares
Wort lebendig und aktiv waren. Sei dir also sicher, dass das Wort deines Jesus das größte
Wunder ist.
Mein Wort ist wie ein heftiger Wind, der bläst, das Gehör erschüttert, in die Herzen eintritt,
wärmt, reinigt, erleuchtet, umher kreist und immer wieder von Nation zu Nation wandert, die
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ganze Welt umrundet und durch alle Jahrhunderte wandert. Wer kann je eines meiner Worte
töten und begraben? Niemand! Und wenn es manchmal scheint, dass mein Wort schweigt
und wie verborgen ist, verliert es doch nie das Leben. Wenn man es am wenigsten erwartet,
tritt es hervor und macht überall seine Runden.
Die Jahrhunderte werden vergehen, in denen alles – Menschen und Dinge – fortgerissen
und verschwinden werden, doch mein Wort wird nicht vergehen, denn es enthält das Leben,
die wunderbare Kraft Dessen, Der es hervorgehen ließ. Deshalb bestätige Ich, dass jedes
Wort und jede Mitteilung, die Ich dir über das ewige FIAT mache, das größte Wunder ist,
welches dem Reich meines Willens dienen wird. Dies ist der Grund, warum Ich dich so
dränge und so großen Wert darauf lege, dass es kein einziges Wort von Mir gibt, das du
nicht kundtust und aufschreibst.
In der Tat, Ich sehe, wie zu Mir ein Wunder von Mir zurückkehrt, das den Kindern des
Reiches des Höchsten FIAT so viele Schätze bringen wird.“
(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 20; 22. Oktober 1926)
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