
XXVIII Niedziela Zwykła - C - (Łk 17, 11-19)

11 Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 12 Gdy wchodzili do
pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka 13 i głośno
zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» 14 Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się
kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. 15 Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił
chwaląc Boga donośnym głosem, 16 upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to
Samarytanin. 17 Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
18 Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». 19 Do niego
zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

«Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?

(Łk 17,17)

Byłam, jak zawsze w moim zwykłym stanie, kiedy przyszedł mój umiłowany Jezus, a
ponieważ od kilku dni byłam cała skurczona, tak, że czułam się niezdolna do poruszania się,
powiedział do mnie, biorąc moje ręce w swoje: "Córko moja, pozwól Mi cię uwolnić". I
zbliżywszy się do mnie, położył moje ręce na swoje ramiona i rzekł do mnie: "Teraz jesteś
uwolniona. Przytul się do Mnie, bo przyszedłem, aby dotrzymać ci towarzystwa i w zamian
otrzymać twoje. Widzisz, Ja jestem Bogiem odizolowanym od ludzi: żyję pośród nich, jestem
życiem każdego ich czynu, a oni patrzą na Mnie, jakbym Ja nie był z nimi. O, jakże Ja
płaczę z powodu Mojej samotności! Taki sam los spotkał Mnie, jak słońce: choć żyje pośród
wszystkich ze swoim światłem i ciepłem, i nie ma płodności, która by od niego nie
pochodziła, i swoim ciepłem oczyszcza ziemię z tylu brudów, i niezliczone są jego dobra,
które hojnie zstępuja na wszystkich, to jednak zawsze żyje samo na wysokościach, a
niewdzięczny człowiek nigdy nie wysyła mu "Dziękuję!", jako znak uznania.
Tak oto i Ja jestem: sam, zawsze sam, podczas gdy pośród nich jestem światłem każdej
myśli, dźwiękiem każdego słowa, ruchem każdej pracy, krokiem każdej stopy, biciem
każdego serca; a niewdzięczny człowiek pozostawia Mnie samego, nie mówi Mi "dziękuję",
nie mówi "kocham cię". Ja pozostaję sam w intelekcie, bo światło, które im daję,
wykorzystują dla siebie, a może i po to, by mnie obrazić. W słowach pozostaję sam, bo
dźwięk, który one tworzą, często służy aby bluźnić. Pozostaję sam w dziełach, bo oni
używają ich, aby Mnie zabić, w krokach, w sercach, które tylko zamierzają być Mi
nieposłuszne i kochać to, co do Mnie nie należy.
O, jakże ta samotność ciąży na mnie! Ale miłość Moja i wielkoduszność są tak wielkie, że
kontynuuję Mój bieg skuteczniej niż słońce, a w Moim biegu czuwam, aby zobaczyć, czy
ktoś chce mi towarzyszyć w tak wielkiej samotności, a jeśli kogoś znajdę, tworzę z nim Moją
stałą kompanię i obsypuję go obficie wszystkimi Moimi łaskami. Dlatego właśnie
przyszedłem do ciebie, byłem zmęczony tak wielką samotnością, nigdy nie zostawiaj Mnie
samego, Moja córko!".
(z "Księgi Nieba"; tom 14; 26 czerwca 1922)



—----------------
(...) Myśląc o narodzinach małego Króla Jezusa, zapytałam Go: " Kochane małe Dzieciątko,
powiedz mi, co zrobiłeś, gdy zobaczyłeś straszliwą niewdzięczność ludzi wobec Twojej tak
wielkiej Miłości?".
Wtedy Jezus odpowiedział: "Córko moja, gdybym zważał na ludzką niewdzięczność wobec
Mojej tak wielkiej Miłości, natychmiast wróciłbym do nieba".
W ten sposób zasmuciłbym i zgorszył Moją Miłość, a święto zamieniłbym w smutek.
Czy chcesz wiedzieć, jak to czynię, że Moje największe dzieła stają się jeszcze piękniejsze?
Mocą i największym blaskiem Mojej Miłości zostawiam wszystko, ludzką niewdzięczność,
grzechy, nieszczęścia i słabości, a największym Moim dziełom daję [wolną] rękę, jakby te
rzeczy nie istniały. Gdybym chciał brać pod uwagę zło w człowieku, nie mógłbym
dokonywać wielkich dzieł, ani nie mógłbym w pełni wykorzystać całej Mojej Miłości.
Byłbym hamowany i blokowany w Mojej Miłości.
Z drugiej strony, aby być wolnym w Moich dziełach i uczynić je, jak najpiękniejszymi,
odkładam wszystko na bok, a jeśli trzeba, okrywam wszystko Moją Miłością, tak że nie widzę
nic poza Moją Miłością i Moją Wolą. Tak przystępuję do największych dzieł i dokonuję ich,
jak gdyby nikt Mnie nie obraził, bo dla Naszej Chwały, ku ozdobie, dla piękna, i wspaniałości
Naszych Dzieł niczego nie może zabraknąć.

Dlatego pragnę, abyś i ty nie zatrzymywała się nad swoimi słabościami,
nieszczęściami i złem. Rzeczywiście, im więcej się o nich myśli, tym słabiej się dusza
czuje, tym bardziej zło przygniata biedne stworzenie, nędza jeszcze bardziej zacieśnia się
wokół człowieka.
Myśląc o nich, słabość znów karmi słabość i biedne stworzenie zapada się jeszcze
głębiej, zło nabiera siły, nędza sprawia, że umiera ono z głodu. Z drugiej strony, jeśli
się o nich nie myśli, same znikają.

Z dobrem jest zupełnie odwrotnie: jedno dobro karmi drugie dobro, akt miłości przyzywa
dalszą miłość, poddanie się Mojej Woli sprawia, że odczuwamy w sobie nowe boskie
życie. Myśl o dobru stanowi zatem pożywkę i siłę do dalszego czynienia dobra. Dlatego
chcę, aby twoje myśli dotyczyły tylko miłowania Mnie i życia zgodnie z Moją Wolą.
Moja miłość spali twoją nędzę i całe twoje zło. Moja Boża Wola uczyni Siebie twoim życiem i
wykorzysta twoją nędzę jako podnóżek, na którym będzie mogła wznieść swój tron". ....
(Tom 35; 25 grudnia 1937)
--------------------

"I rzekł mu: Wstań i chodź. Twoja wiara cię ocaliła" (Łk 17,19).

Trwając w moim zwykłym stanie, myślałam o tym, ile mój słodki Jezus uczynił i wycierpiał dla
zbawienia dusz, a On powiedział do mnie przy swoim przyjściu: "Córko moja, wszystko, co
uczyniło Moje Człowieczeństwo, modlitwy, słowa, dzieła, kroki i cierpienia jest w gotowości
oddania się człowiekowi, ale kto bierze, kto otrzymuje to uszlachetnienie poprzez Moje
działania?
Kto przybliża się do Mnie i jednoczy się ze Mną w modlitwie, ten otrzymuje to
uszlachetnienie Mojej modlitwy i zawarte w niej dobra.
Kto mówi lub naucza zjednoczony ze Mną, otrzymuje uszlachetnienie i owoce Moich Słów. A
ten, kto pracuje lub cierpi w zjednoczeniu ze Mną, otrzymuje uszlachetnienie i dobro, które
jest w Mojej Pasji, i w Moich Dziełach. W przeciwnym razie wszystkie skarby, które nabyłem
dla duszy, pozostają w zawieszeniu, a ponieważ dusza nie została przeszczepiona we Mnie,
nie czerpie żadnego pożytku z dóbr, które Moje Człowieczeństwo pragnie dawać z tak



wielką miłością: jeśli bowiem nie ma zjednoczenia, dobra jednego pozostają jakby
nieskuteczne dla drugiego.
Wyobraźmy sobie koło: środek koła to Moje Człowieczeństwo, szprychy to wszystko, co
uczyniło i wycierpiało; obwód koła, gdzie szprychy są umocowane, to cała rodzina ludzka
obracająca się wokół koła.
Jeśli więc ten obwód, ten drugi krąg koła, nie zbliży się, by uzyskać przyczepność poprzez
szprychy, to szprychy pozostają w zawieszeniu i nie mogą przekazać dóbr, które zawiera
środek koła. O jakże cierpię, gdy widzę, że moje liczne dobra są w zawieszeniu, których
niewdzięczność ludzi nie tylko nie przyjmuje, ale gardzi i depcze!
Dlatego z taką tęsknotą udaję się na poszukiwanie dusz, które chcą żyć w Mojej Woli, aby
móc w nich zamocować szprychy Mojego koła; a Moja Wola udzieli im łaski, aby mogły
utworzyć drugi obwód koła i otrzymają wszystkie dobra, które inni odrzucają i gardzą Mną."
(z "Księgi Nieba";Do użytku prywatnego - tom 14; 29 sierpnia 1922).

28. Sonntag im Jahreskreis – C – (Lk 17,11-19)
„Da sagte Jesus: Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die neun?“ (Lk 17,17)
Ich war weiterhin in meinem gewohnten Zustand, da kam mein stets liebenswürdiger Jesus, und weil
ich seit einigen Tagen ganz zusammengezogen war, sodass ich mich bewegungsunfähig fühlte, sagte
Er zu mir, indem Er meine Hände in die seinen nahm: „Meine Tochter, lass Mich dich lösen.“
Und indem Er sich nahe zu mir begab, legte Er meine Arme über seine Schultern, und sagte zu mir:
„Nun bist du gelöst. Drücke dich an Mich, der Ich gekommen bin, um dir Gesellschaft zu leisten und
im Gegenzug die deine zu erhalten.
Siehst du, Ich bin der von den Menschen isolierte Gott: Ich lebe in ihrer Mitte, bin das Leben eines
jeden ihrer Akte, und sie sehen Mich an, als wäre Ich nicht bei ihnen. O, wie beweine Ich meine
Einsamkeit!
Mich hat dasselbe Schicksal getroffen wie die Sonne: während sie mit ihrem Licht und ihrer Wärme
inmitten aller lebt, und es keine Fruchtbarkeit gibt, die nicht von ihr kommt, und sie mit ihrer Hitze die
Erde von so viel Unflat reinigt und ihre Güter unzählige sind, die sie großzügig über alle niedersteigen
lässt, lebt sie doch stets allein in der Höhe und der undankbare Mensch entsendet ihr nie ein
„Danke!“, ein Zeichen der Anerkennung.
So bin ich: Allein, immer allein, während Ich in ihrer Mitte das Licht eines jeden Gedanken bin, der
Klang eines jeden Wortes, die Bewegung eines jeden Werkes, der Schritt eines jeden Fußes, der
Schlag eines jeden Herzens; und der undankbare Mensch lässt Mich allein, sagt Mir kein
„Dankeschön“, kein „Ich liebe Dich“.
Ich bleibe im Intellekt allein, denn das Licht, das Ich ihnen gebe, verwenden sie für sich selbst, und
vielleicht, um Mich zu beleidigen. In den Worten bleibe Ich allein, denn der Klang, den sie bilden, dient
oftmals dazu, um Mich zu lästern.
Ich bleibe allein in den Werken, weil sie sich ihrer bedienen, um Mich zu töten, in den Schritten, im
Herzen, die nur beabsichtigen, Mir ungehorsam zu sein und das zu lieben, was nicht Mir angehört. O,
wie lastet diese Einsamkeit auf Mir!
Doch meine Liebe und Großmut sind so groß, dass Ich wirksamer als die Sonne meinen Lauf
fortsetze, und in meinem Lauf halte Ich Ausschau, ob Mir jemand in so großer Einsamkeit
Gesellschaft leisten will, und wenn Ich ihn finde, bilde Ich meine ständige Gesellschaft mit ihm und
überschütte ihn überreich mit all meinen Gnaden.
Deshalb bin Ich zu dir gekommen, Ich war so vieler Einsamkeit müde, lasse Mich nie allein, meine
Tochter!“ (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 14; 26. Juni 1922)
———————-
… Als ich weiter über die Geburt des kleinen Königs Jesus nachdachte, fragte ich Ihn: ‚Liebes kleines
Kindchen, sag mir, was tatest Du, als Du den schrecklichen Undank der Menschen gegen deine so
große Liebe sahst?‘



Da erwiderte Jesus: „Meine Tochter, hätte Ich die menschliche Undankbarkeit gegen meine so große
Liebe in Betracht gezogen, so wäre Ich gleich wieder in den Himmel zurückgekehrt. Ich hätte also
meine Liebe betrübt und verbittert und das Fest in Trauer verwandelt.
Willst du wissen, wie Ich meine größten Werke noch schöner mache? Mit dem Aufwand und der
größten Pracht meiner Liebe lasse Ich alles beiseite, die menschliche Undankbarkeit, die Sünden,
Armseligkeiten und Schwächen, und Ich lasse meinen größten Werken [freien] Lauf, als ob es diese
Dinge nicht gäbe.
Wollte Ich das Böse im Menschen berücksichtigen, hätte Ich weder große Werke tun, noch meine
ganze Liebe dabei ins Spiel bringen können. Ich wäre in meiner Liebe gehemmt und blockiert. Um
hingegen in meinen Werken frei zu sein und sie so schön wie möglich zu gestalten, stelle Ich alles zur
Seite, und wenn nötig, decke Ich alles mit meiner Liebe zu, sodass Ich nichts sehe als meine Liebe
und meinen Willen. So gehe Ich bei meinen größten Werken vor und vollbringe sie, als hätte Mich
niemand beleidigt, denn zu unserer Ehre darf nichts an der Zierde, Schönheit und Großartigkeit
unserer Werke mangeln.
Daher wünsche Ich, dass auch du dich nicht mit deinen Schwächen, Armseligkeiten und Übeln
befasst. In der Tat, je mehr man daran denkt, desto schwächer fühlt man sich, desto mehr erdrücken
die Übel das arme Geschöpf, und das Elend zieht sich noch mehr um den Menschen zusammen.
Indem man an sie denkt, nährt die Schwachheit wieder die Schwachheit, und das arme Geschöpf fällt
noch tiefer, die Übel gewinnen an Kraft, das Elend lässt es vor Hunger sterben. Denkt man hingegen
nicht an sie, verschwinden sie von selbst. Ganz gegenteilig verhält es sich mit dem Guten: ein Gut
nährt das andere Gute, ein Akt der Liebe ruft nach weiterer Liebe, eine Hingabe an meinen Willen
lässt neues göttliches Leben in sich fühlen. Der Gedanke an das Gute bildet also die Nahrung und die
Kraft, um weiteres Gutes zu tun. Daher will Ich, dass sich deine Gedanken nur damit befassen, Mich
zu lieben und in meinem Willen zu leben. Meine Liebe wird dein Elend und all deine Übel verbrennen.
Mein Göttlicher Wille wird sich zu deinem Leben machen und sich deiner Armseligkeiten als Schemel
bedienen, auf dem Er seinen Thron errichten kann.“… (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 35; 25. Dezember 1937)
„Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh! Dein Glaube hat dich gerettet“ (Lk 17,19)
Weiterhin in meinem gewohnten Zustand, dachte ich daran, wie viel mein süßer Jesus getan und
gelitten hat, um die Seelen zu retten, und Er sagte bei seinem Kommen zu mir: „Meine Tochter, all
das, was meine Menschheit tat, Gebete, Worte, Werke, Schritte und Leiden, ist dabei, sich dem
Menschen zu schenken, doch wer nimmt, wer empfängt die Veredelung meines Wirkens?
Wer sich Mir nähert und sich beim Gebet mit Mir vereinigt, der empfängt die Veredelung meines
Gebetes und die Güter, die dieses enthält. Wer mit Mir vereint spricht oder lehrt, empfängt die
Veredelung und die Früchte meiner Worte. Und wer mit Mir vereint arbeitet oder leidet, empfängt die
Veredelung und die Güter, die in meinen Peinen und Werken vorhanden sind.
Ansonsten bleiben alle Schätze, die Ich für die Seele erworben habe, in der Schwebe, und, da die
Seele nicht in Mir aufgepfropft wurde, zieht sie keinen Nutzen aus den Gütern, die meine Menschheit
mit so viel Liebe geben will: denn wenn es keine Vereinigung gibt, bleiben die Güter des Einen wie
unwirksam für den anderen.
Stelle dir ein Rad vor: der Mittelpunkt des Rades ist meine Menschheit, die Speichen sind all das, was
Sie getan und gelitten hat; der Kreisumfang, wo die Speichen befestigt sind, ist die ganze
Menschheitsfamilie, die sich um das Rad dreht.
Wenn nun dieser Kreisumfang, dieser zweite Kreis des Rades, sich nicht nähert, um den Halt durch
die Speichen zu bekommen, bleiben die Speichen in der Schwebe und können die Güter nicht
mitteilen, die das Zentrum des Rades enthält. O wie leide Ich, wenn Ich sehe, dass meine vielen
Güter in der Schwebe sind, welche die Undankbarkeit der Menschen nicht nur nicht annimmt,
sondern verachtet und mit Füßen tritt!
Deshalb gehe Ich mit solcher Sehnsucht auf die Suche nach Seelen, die in meinem Willen leben
wollen, um in ihnen die Speichen meines Rades befestigen zu können; und mein Wille wird ihnen die
Gnade verleihen, den Kreisumfang des zweiten Kreises des Rades bilden zu können, und sie werden
alle Güter empfangen, welche die anderen Mir zurückweisen und verachten.“ (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 14; 29. August
1922)


