
 Środa XXIX tydzień Okresu Zwykłego (Łk 12,39-48) 

 "Bądźcie też gotowi! Syn Człowieczy bowiem przychodzi w godzinie, w 
 której się Go nie spodziewacie" (Łk 12,40). 

 Spędziłam  rozproszony  dzień  przez  pewne  rzeczy,  które  usłyszałam,  a  o  których  nie  trzeba 
 tu  mówić;  byłam  też  trochę  zmartwiona  i  próbowałam,  jak  mogłam,  jednak  nie  udało  mi  się 
 tego  pozbyć.  Tak  więc  przez  cały  dzień  nie  widziałam  mojego  słodkiego  Jezusa,  życia  mojej 
 duszy,  jak  gdyby  ten  niepokój  był  zasłoną,  która  stanęła  między  mną,  a  Nim  ,  uniemożliwiając 
 mi  zobaczenie  Go.  Później,  o  późnej  godzinie  nocnej,  mój  zmęczony  duch  uspokoił  się,  a 
 mój  słodki  Jezus  pozwolił  się  zobaczyć,  jakby  czekał,  i  powiedział  do  mnie  boleśnie:  "Moja 
 córko,  dziś  przeszkodziłaś  Mi  swoim  niepokojem,  żeby  Słońce  Mojej  Osoby  wzeszło  w  tobie. 
 Niepokój  jest  chmurą  między  Mną  a  tobą,  która  nie  pozwala  promieniom  słońca  zstąpić  do 
 ciebie,  a  jeśli  promienie  nie  zstąpią,  jak  możesz  zobaczyć  Słońce?  Gdybyś  wiedziała,  co  to 
 znaczy  nie  pozwolić  mojemu  słońcu  wzejść,  to  wielkie  zło  dla  ciebie  i  dla  całego  świata, 
 byłabyś bardzo uważna, by nigdy się nie martwić. 
 Gdyż  dla  dusz  niespokojnych  zawsze  jest  noc,  a  w  nocy  słońce  nie  wschodzi;  za  to  dla 
 spokojnych  zawsze  jest  dzień,  a  o  jakiejkolwiek  godzinie  moje  słońce  chce  wschodzić,  dusza 
 jest zawsze gotowa przyjąć dobrodziejstwo mojego przyjścia. 
 Co  więcej,  niepokój  nie  jest  niczym  innym,  jak  brakiem  oddania  się  Mnie  ,  a  Ja  chcę  cię 
 całkowicie  oddaną  w  Moich  ramionach,  abyś  nie  miała  ani  jednej  myśli  o  sobie  ,  a  Ja 
 będę  myślał  o  wszystkim.  Nie  bój  się,  twój  Jezus  nie  może  zrobić  nic  innego,  jak  tylko 
 opiekować się tobą, bronić cię przed wszystkim. 
 Kosztowałaś Mnie wiele, wiele w tobie złożyłem, tylko Ja mam do ciebie prawo. 
 Jeśli więc prawa są Moje, to i ochrona będzie w pełni Moja. 
 Dlatego pozostań w pokoju i nie lękaj się". 
 (z  "Księgi  Nieba";  Irmengard  Haslinger  -  Do  użytku  prywatnego  -  tom  13;  18  października 
 1921) 
 -------------------- 
 (...)  Czy  kiedy  Jezus  nas  wzywa,  jesteśmy  natychmiast  gotowi  odpowiedzieć  na  Jego 
 wezwanie?  Boże  wezwanie  może  być  realizowane  na  różne  sposoby:  poprzez 
 wstawiennictwo,  poprzez  czytanie  dobrych  książek,  poprzez  dobry  przykład.  Może  też  dać 
 się  odczuć  przez  uczucie  przez  działanie  Jego  Łaski.  Potężnym  głosem  jednak  przemawia 
 do nas poprzez klęski żywiołowe. 
 Mój  słodki  Jezu!  Twój  głos  zawsze  rozbrzmiewa  w  moim  sercu.  Niech  wszystko,  co  mnie 
 otacza  wewnętrznie  i  zewnętrznie,  będzie  nieustannym  wezwaniem  do  kochania  Ciebie. 
 Niech  melodyjny  dźwięk  Twojego  Boskiego  głosu  zawsze  powstrzymuje  mnie  od 
 słuchania ludzkiego głosu, który mnie rozprasza i odciąga od Ciebie. 



 (z  "24  godzin  Męki  Jezusa  Chrystusa"  wg  pism  Sługi  Bożej  Luizy  Piccarrety;  godzina  od  2  do 
 3: Jezus przesłuchiwany przez Annasza, znieważony i uderzony w twarz) 

 Mittwoch der 29. Woche im Jahreskreis (Lk 12,39-48) 
 „Haltet  auch  ihr  euch  bereit!  Denn  der  Menschensohn  kommt  zu  einer  Stunde,  in  der  ihr  es 
 nicht erwartet“ (Lk 12,40) 
 Ich  verbrachte  einen  zerstreuten  Tag  durch  einige  Dinge,  die  ich  hörte  und  von  denen  es  nicht  nötig 
 ist,  sie  zu  sagen;  ich  war  auch  ein  wenig  beunruhigt,  und  so  sehr  ich  es  auch  versuchte,  gelang  es  mir 
 nicht,  mich  davon  zu  befreien.  So  sah  ich  den  ganzen  Tag  meinen  süßen  Jesus  nicht,  das  Leben 
 meiner  Seele,  als  wäre  die  Beunruhigung  ein  Schleier,  der  sich  zwischen  mich  und  Ihn  legte,  und 
 mich daran hinderte, Ihn zu sehen. 
 Später,  zu  fortgeschrittener  Nacht,  beruhigte  sich  mein  müder  Geist,  und  mein  liebenswürdiger  Jesus 
 ließ  sich  sehen,  als  hätte  Er  gewartet  und  sagte  schmerzvoll  zu  mir:  „Meine  Tochter,  heute  hast  du 
 Mich mit deiner Beunruhigung daran gehindert, dass die Sonne meiner Person in dir aufging. 
 Die  Beunruhigung  ist  eine  Wolke  zwischen  Mir  und  dir,  welche  die  Sonnenstrahlen  daran  hindern,  in 
 dich herabzusteigen, und wenn die Strahlen nicht herabsteigen, wie kannst du die Sonne sehen? 
 Wenn  du  wüsstest,  was  es  bedeutet,  meine  Sonne  nicht  aufgehen  zu  lassen,  das  große  Übel  für  dich 
 und die ganze Welt, dann wärest du ganz aufmerksam, dich nie zu beunruhigen. 
 Denn  für  die  beunruhigten  Seelen  ist  es  immer  Nacht,  und  in  der  Nacht  geht  die  Sonne  nicht  auf; 
 stattdessen  ist  es  immer  Tag  für  die  Friedvollen,  und  zu  welcher  Stunde  meine  Sonne  auch  aufgehen 
 möchte, die Seele ist immer bereit, die Wohltat meines Kommens anzunehmen. 
 Außerdem  ist  die  Unruhe  nichts  anderes  als  Mangel  an  Hingabe  an  Mich,  und  Ich  will  dich  ganz 
 hingegeben  in  meine  Arme,  dass  du  auch  keinen  einzigen  Gedanken  an  dich  haben  darfst,  und  Ich 
 werde  an  alles  denken.  Fürchte  dich  nicht,  dein  Jesus  kann  nichts  anderes  tun,  als  für  dich  zu  sorgen, 
 dich vor allem zu verteidigen. 
 Du  kostest  Mich  viel,  viel  habe  Ich  in  dich  gelegt,  Ich  allein  habe  Anrecht  auf  dich.  Wenn  also  die 
 Anrechte  die  Meinen  sind,  wird  der  Schutz  ganz  der  Meine  sein.  Bleibe  deshalb  im  Frieden  und 
 fürchte  dich  nicht.“  (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 13; 18. Oktober 1921) 
 ——————– 
 …  Wenn  Jesus  uns  ruft,  sind  wir  sofort  bereit,  seinem  Ruf  zu  entsprechen?  Der  Ruf  Gottes  kann  in 
 verschiedener  Weise  erfolgen:  mittels  Einsprechungen,  durch  das  Lesen  guter  Bücher,  durch  gutes 
 Beispiel.  Er  kann  sich  aber  auch  im  Gefühl  bemerkbar  machen  durch  das  Wirken  seiner  Gnade.  Mit 
 gewaltiger Stimme aber spricht er zu uns durch Naturkatastrophen. 
 Mein  süßer  Jesus!  Deine  Stimme  ertöne  stets  in  meinem  Herzen.  All  das,  was  mich  innerlich  und 
 äußerlich  umgibt,  sei  ein  beständiger  Zuruf,  dich  zu  lieben.  Der  Wohllaut  deiner  göttlichen  Stimme 
 möge  mich  stets  daran  hindern,  auf  eine  menschliche  Stimme  zu  hören,  die  mich  zerstreut  und  von 
 dir  ablenkt.  (aus  „Die  Stundenuhr  der  Passion  Jesu  Christi“  nach  den  Schriften  der  Dienerin  Gottes 
 Luisa  Piccarreta;  Stunde  von  2  bis  3  Uhr:  Jesus  von  Hannas  verhört,  beschimpft  und  ins  Angesicht 
 geschlagen) 


