
Gabriela Bossis, "ON i ja"

Życiorys Gabrieli Bossis

Lata dziecięce.
Gabriela Bossis, autorka "Lui et moi" - "On i ja", przyszła 
na świat 26 II 1874 roku w Nantes, we Francji, jako ostatnia
z czworga dzieci zamożnej mieszczańskiej rodziny. Mała, 
cicha dziewczynka zdaje się jak gdyby przestraszona 
życiem, lubi samotność, ucieka od hałaśliwych zabaw i 
zebrań. Już wówczas, we wczesnym dzieciństwie ma swoje 
ukryte życie wewnętrzne, z którego sama nie zdaje sobie 
sprawy i którego niczym nie zdradza.

Dorastająca panienka.
Oddana do szkoły klasztornej w Nantes odznacza się 

inteligencją i zdolnościami. W czerwcu 1886 roku przystępuje do I Komunii św., którą bardzo
głęboko przeżywa.

W klasztorze bierze czynny udział w życiu szkolnym. Jest prezydentką Kongregacji św. 
Agnieszki, a następnie zostaje przyjęta do Sodalicji Mariańskiej.

Młoda panna.
Po ukończeniu przez nią nauk, przełożeni i spowiednik, bojąc się wpływu świata na duszę tak 
bogato wyposażoną, usiłują ją nakłonić do wstąpienia do klasztoru. Przez 4 lata Gabriela 
waha się, lecz w końcu opiera się namowom i wybiera zwyczajne życie w kole rodzinnym.

W tym czasie następuje w niej gruntowna przemiana. Z cichej, nieśmiałej dziewczyny 
rozkwita olśniewająca młoda panna, wysoka i smukła, o wspaniałych złoto-blond włosach, 
tryskająca życiem i wesołością. Nie jest pięknością klasyczną, lecz posiada coś więcej - tę 
rzecz nieuchwytną i czarującą, która zowie się wdziękiem. Uprawia sport, jazdę konną, 
tańczy, odbywa pieszo długie spacery, utrzymuje żywe i liczne stosunki towarzyskie. Można 
by powiedzieć, że zaprawia się do przyszłej swojej roli, która wymaga od niej nie lada 
sprawności i wytrzymałości fizycznej.

Ma świetną orientację, jest szybka w decyzji, w działaniu jest spontaniczna i niecierpliwa. Nie
umie na nic czekać bezczynnie, może być istotą ilustrującą powiedzenie: nie ma chwili do 
stracenia. Bije od niej radość i zapał. W każdą sprawę do jakiej się weźmie, wnosi entuzjazm, 
który się wszystkim udziela. To jakby zapowiedź tego, czym potem zabłyśnie w latach swej 
kariery scenicznej (a grać będzie do końca życia).

Zjednoczona z Bogiem.
Nikt się nie domyśla, że jednocześnie rozwija się w niej głębokie życie wewnętrzne, które 



otacza czujną dyskrecją. Po śmierci matki i starszej siostry, pozbawiona życia rodzinnego, 
zapełnia samotność studiami i licznymi zajęciami.

Mieszka już to w Nantes, już to na wsi we Fresne w starym domu rodzinnym nad Loarą. 
Studiuje muzykę, maluje, nawet rzeźbi. Zajmuje się robotami ręcznymi. Prowadzi pracownię 
szat liturgicznych dla misji. Zdobywa dyplom pielęgniarki. Uprawia i pielęgnuje ogród w 
ukochanym Fresne. Gościnny jej dom jest przytułkiem dla rodziny i przyjaciół będących w 
potrzebie.

Obejście jej cechuje niezwykła uprzejmość i gościnność dla wszystkich, a czarujący uśmiech 
zniewala każdego. Czynnie wspomaga misje, w czasie wojny 1914-1918 przez 4 lata jest 
pielęgniarką zrazu w szpitalu, a potem na froncie pod Verdun.

Pod tak czynnym i ruchliwym życiem płynie ukryty nurt życia mistycznego, głęboka spójnia 
z Bogiem, która trwa od dzieciństwa, a która rozwijać się będzie nadal przez wszystkie lata, 
podczas których nic jej nie wyróżni spośród innych. Cnotę miłosierdzia i pokory ukrywa pod 
zasłoną wesołości i humoru. Wszystko co czyni, jest jakby samo przez się zrozumiałe. Nic na 
zewnątrz nie zdradza nieustannej pracy wewnętrznej, nieustannego dojrzewania do przyszłej 
roli. "Byłaś ściśle pod moim kierownictwem" - usłyszy kiedyś z Jego ust...

Autorka scenicznych dzieł.
Pewnego dnia w 1923 roku otworzył się nowy rozdział w życiu Gabrieli. Proboszcz z Fresne, 
ks. Olive, znając jej liczne uzdolnienia, zwrócił się do niej z prośbą o napisanie komedyjki, 
która by mogła być zagrana przez parafialne siły amatorskie. Tak powstało jej pierwsze dzieło
sceniczne "Czar", które z wielkim sukcesem zostało odegrane we Fresne, a następnie w 
sąsiednich parafiach. Pisze potem wiele innych utworów, w których dowcipna i wesoła treść 
łączy się z moralno-religijnym podkładem.

Wybitny talent aktorski.
Budzi się w niej podwójne powołanie: autorki i aktorki - gdyż nie tylko inscenizuje i 
reżyseruje swoje sztuki, lecz także gra w nich główne role z wybitnym aktorskim talentem. 
Ma piękny głos, na scenie porusza się i tańczy jak młoda dziewczyna, a uśmiech jej jest tak 
fascynujący i zaraźliwy, że udziela się całej widowni. Występom jej towarzyszy niesłychane 
powodzenie. Wkrótce staje się sławna w całej Francji. 

Nieustanne podróże.
Życie Gabrieli przekształca się teraz w nieustanną podróż. Ze sztukami swymi objeżdża nie 
tylko całą Francję, ale i inne kraje na kontynencie. Wkrótce przekracza granice Europy. 
Wyjeżdża na występy do Płn. Afryki, do Jerozolimy, wreszcie do Płn. Ameryki i Kanady. 
Wszędzie swą sztuką budzi entuzjazm, wszędzie odnosi ogromne sukcesy. Wszelkie trudy tak
forsownego życia znosi bez znużenia, a ma już przeszło 60 lat.

Tajemniczy plan Boży.
I wtedy to, w czasie podróży kanadyjskiej, podjętej w sierpniu 1936 roku na statku "Ile de 
France" słyszy po raz pierwszy "głos", tajemniczy głos wewnętrzny.

Od tej chwili głos ten towarzyszyć będzie Gabrieli na wszystkich jej drogach, we wszystkich 
okolicznościach: w pociągu, na statku, w kościele, w domu, w ogrodzie, przy każdej pracy 
umysłowej czy fizycznej, nawet w teatrze czy kawiarni. Słowa te notowane skrzętnie przez 



Gabrielę, przyjmowane przez nią jako pochodzące od Zbawiciela, mają wszelkie cechy 
posłannictwa.

Z początku są to słowa wielkiej czułości i apel o większe ukochanie Pana Boga. Potem 
wymagania Pana wobec duszy stają się coraz większe i bardziej przynaglające do pogłębiania 
z dnia na dzień życia wewnętrznego, do zupełnego wyrzeczenia się siebie, swej woli i świata, 
wreszcie do zupełnego, bez reszty, oddania się Jego miłości.

Dzieje się to poza światem zmysłów, w najgłębszych rejonach duszy. Bezmierną litością dla 
świata rozbrzmiewają mówione do Gabrieli słowa. Notuje je posłusznie, pokornie, nie 
opuszczając nic z tego co słyszy, pozostawiając Panu pełną odpowiedzialność za Jego słowa.

Uroczysty akt poświęcenia się.
W Kanadzie, w Montrealu, w dniu 25.10.1936 roku, czyni w kościele uroczysty akt 
poświęcenia się zupełnie Boskiemu Oblubieńcowi. Na Jego też rozkaz od 28.06.1939 roku 
praktykuje w każdy czwartek Godzinę świętą. W 11 lat później, w czerwcu 1950 roku, 
odejdzie na wieki po odprawieniu swej Godziny św. w nocy po czwartku Bożego Ciała.

Wątpliwości, czy to głos Jezusa.
Nieraz nachodzą ją wątpliwości, czy nie ulega złudzeniu, czy to naprawdę On do niej 
przemawia. Dostaje wtedy odpowiedź o uderzającej mądrości i logice: "Wątpisz, czy to Ja 
jestem. Czyń tak, jakby to była prawda. Czy dlatego, że jestem Bogiem, nie mam prawa 
mówić do swego stworzenia? Wątpisz, bo czujesz swą niegodność. Gdyby nawet te słowa 
wypływały tylko z głębi twej ludzkiej natury, czyż to nie Ja jestem Twórcą tej natury?" Ten 
cudowny dialog trwa przez 13 lat i wypełnia 10 grubych zeszytów.

Pierwszy tomik "On i ja".
Już w 1944 r. Gabriela - jak to powinna była uczynić - przedstawia swe notatki Ks. 
Biskupowi Villepelet, który ją znał z jej działalności - i zapewne - z konfesjonału. Za jego 
namową zaczynają się pierwsze starania o wydanie drukiem jej pism z zachowaniem ścisłego 
incognito autorki. Różne okoliczności sprawiły, że pierwszy tomik, stanowiący wybór 
zapisków dokonany przez samą Gabrielę, ukazał się dopiero z początkiem 1948 r. Spotkał się 
z tak entuzjastycznym przyjęciem ze strony katolików Francji, że trzeba było pomyśleć o 
wydaniu dalszych tomików. Wszak On powiedział: "Ta mała książeczka rozejdzie się po 
całym świecie..." - i jeszcze: "Czy wiesz, co czynimy pisząc te strony? Usuwamy przesąd, że 
zażyłość duszy z Bogiem to rzecz możliwa tylko dla zakonnika w klasztorze, gdy w 
rzeczywistości moja mistyczna i czuła miłość przeznaczona jest dla każdej duszy na świecie. 
Wymagam od ciebie tylko jednego: abyś pisała. To nie trudno. Jestem z tobą. Bądź mi 
wierna. Ja jestem przy tobie - moja ty uprzewilejowana".

Jakże wyraźnie zostaje określone pełnomocnictwo tej, która przez tyle lat była Jego wierną 
sekretarką.

Dotknięta ciężką chorobą.
W połowie roku 1949 zdrowie Gabrieli dotąd wspaniałe zaczyna nie dopisywać. We wrześniu
poddaje się krótkiej szpitalnej kuracji (usunięcie guza piersi) i zaraz wraca do czynnego życia,
tym bardziej, że ma się ukazać kolejny, drugi tomik "On i ja" - co oczywiście wymaga jej 
współpracy redakcyjnej.



Lecz zbliża się już koniec wiernej służby. Zadanie wypełnione. W marcu 1950 r. Gabriela 
definitywnie zapada na raka. Nie zdaje sobie sprawy z powagi swej choroby. Zresztą nie wie 
co to jest, lekceważy swoje cierpienie i myśli tylko o wyrwaniu się z łóżka i o powrocie do 
czynnego życia. Kiedy wreszcie spostrzega, że już z tego łóżka nie wstanie, nie martwi się 
wcale, wszak to zbliża się upragniona chwila połączenia się z Nim na zawsze. Tylko, gdy 
choroba przedłuża się, ze zwykłą sobie żywością woła: - jeśli śmierć jest zdecydowana, 
niechże się wreszcie zdecyduje. 

Cierpienia wzmagają się, znosi je z uległością. Nie chce odejść ani godziny wcześniej niż On 
zechce. Głos Jego słyszy - towarzyszy jej do końca. Ostatnia notatka nosi datę 23 V 1950 r. 
Ona: "Gdzie jesteś umiłowana obecności? A potem co będzie?"

"To będę Ja... na zawsze będę Ja".

Odlot do Umiłowanego.
Zbliża się godzina odlotu. Do ostatniej chwili życia Gabriela ma myśl jasną, ruchy żywe, 
chociaż choroba przytłumiła jej tak piękny głos. Prosi, by ją pochować w habicie 
franciszkańskim. Od dawna należy do III Zakonu św. Franciszka pod imieniem siostry Marii 
od Serca Jezusowego. Tłumaczy się w żartobliwym tonie, strzegąc nadal z czujną 
wstydliwością głębi swego wewnętrznego życia: "Ja zawsze lubiłam się przebierać".

Zgasła z 8 na 9 czerwca 1950 roku w nocy po święcie Bożego Ciała, w wigilię rocznicy 
swojej I Komunii św. Nikt nie zakłócił, ani też nie podglądał chwili spotkania twarzą w twarz 
z Bogiem. On przyszedł, by zabrać ostatnie z najsłodszych jej westchnień.

Gabriela Bossis nie miała ekstaz ani wizji, nie była jasnowidzącą ani stygmatyczką. Jedno jest
rzeczą pewną, że była to dusza żyjąca pełnią życia wewnętrznego, całkowicie zjednoczona 
już za życia z Bogiem.

* * *

16 listopada 1944. - Niech moje Miłosierdzie będzie dla ciebie upewnieniem, że w tej samej 
mierze, w jakiej dusze korzystać będą z twoich pism, ty sama będziesz przepełniona radością.

- I każdy czytelnik będzie obdarzony tą łaską.

- Wszyscy będą tworzyć jedną, wspólną rodzinę, której członkowie będą się czuć ściśle ze 
sobą związani: rodzinę moich poufnych przyjaciół.

* * *

Rok 1936



001. - 1936 - 22 sierpnia. Na statku. - Podczas koncertu muzyki klasycznej ofiarowałam Mu 
snopy dźwięków i słodycz z nich płynącą. Powiedział mi łagodnie, jak kiedyś: "Moja 
córeczko". 

002. - 1936 - 23 sierpnia. - Urządzono ołtarz na pianinie. Pomyślałam o mewach i 
samolotach, które przylatują, aby spocząć na statkach. - "Tym razem Chrystus tu spocznie". 

003. - Wśród kołysania na statku mówiłam: wiesz dobrze, że wszystko jest dla Ciebie, więc 
Ci o tym nie mówię. On: "Trzeba Mi to mówić, bo lubię tego słuchać. Mów Mi to często. Gdy
wiesz, że ktoś cię kocha, cieszysz się, że ci o tym mówi". 

004. - 1936 - 2 września. - Na kanadyjskim Pacyfiku, między Brandon i Regina, myślałam, że
całuję wnętrze Jego ręki. To była Jego prawa ręka. Krew obficie sączyła się z rany: krew 
czerwona i świeża, prawie wrząca. Zdawało mi się, że jestem cała za tą ręką, że nikt nie może
mnie tam zobaczyć. A kiedy całowałam, czułam, że moje wargi oczyszczają się. Pragnęłam, 
by ta potężna krew oczyściła mnie całą. 

"Wierz w nieskończoną oczyszczającą moc mojej krwi". 

005. - 1936 - 24 września. Kanada. - Kaplica jest u drzwi mego pokoju; ilekroć przechodzę, 
uśmiecham się do Niego. Powiedział mi: "Uśmiechaj się do wszystkich. Przywiążę 
szczególną łaskę do twojego uśmiechu". 

006. - 1936 - 3 października. W Saskatchewan. - On: "Zamknij Mnie w swoim sercu znakiem
krzyża jakby za dwiema belkami". 

007. - 1936 - 24 października. Montreal. - On (bardzo delikatnie): "Kiedy nie starasz się o 
skupienie, pozbawiasz Mnie tego, co Mi się należy". 

008. - 1936 - 25 października. Święto Chrystusa Króla. - Dziś rano, podczas Mszy św. ksiądz 
ofiarował mnie Bogu kładąc mój akt oddania pod korporał z Hostią. Chrystus powiedział mi: 
"Zajmij się miłowaniem Mnie... Żaden sierota nie jest tak opuszczony, jak Ja". 

009. - Październik. W pobliżu Québec. - Gdy dzieci skończyły śpiewać moje pieśni, 
powiedziałam Mu: Nie mówię już do Ciebie muzyką. Odpowiedział mi: "Moją muzyką jest 
twoja miłość". 

010. - 1936 - 3 listopada. Powrót na transatlantyku "Ile-de-France". - "Nie zatrzymuj się na 
szczegółach. Idź ze spojrzeniem utkwionym w moją miłość. Upadasz? Podnoś się i patrz na 
Mnie znowu". 

W myśli kładłam głowę na Jego ramieniu. Powiedział mi: "Czy oddajesz Mi ją na zawsze?" 
Innym razem powiedział mi: "Szukam spragnionych". Ja: Panie, daj mi pragnienie 
męczeństwa. On: "Bierz tylko to życie, jakie mogę ci ofiarować". 

011. - 1936 - 4 listopada. W drodze powrotnej. - Ostatnia Msza św. na pokładzie. 
Roztargniona po Komunii św., usłyszałam głos: "Czekam". 

012. - 1936 - Grudzień. We Francji. - Na ulicy. Ja: Idę obok Ciebie. On (łagodnie): "Ale 
niewiele do Mnie mówisz". 



013. - 1936 - 13 grudnia. We Francji. Nantes. W czasie nowenny do Matki Bożej 
Niepokalanej, pod przewodnictwem ks. biskupa Villepelet. - Podczas procesji powiedział mi 
znowu: "Moja córeczko". A kiedy zauważyłam, że mój sąsiad z ulicy de Launay niesie 
baldachim, powiedziałam Mu: Daj mu łaski dla mego domu. Natychmiast odpowiedział mi: 
"Czy nie jestem tam co rano?" Przypomniałam sobie, że co dzień odprawia tam mszę biskup 
C... i podziękowałam Mu. 

014. - 1936 - 14 grudnia. - On: "Staraj się być dla wszystkich moim uśmiechem. Moim 
miłym głosem". 

015. - 1936 - 15 grudnia. - Tego ranka musiałam pospiesznie odprawić Drogę Krzyżową, 
mając tylko 5 minut czasu, by zdążyć na rozpoczynającą się o godz. 6 Mszę św. Powiedział 
mi: "Pomyśl, jak Mi było pilno przebyć tę bolesną Drogę, aby za was umrzeć". 

Ja: Uwielbiam Cię. 

On: "Przede wszystkim kochaj Mnie!" 

016. - 1936 - 16 grudnia. - "Przekrocz swą zwykłą miarę. Kochaj Mnie bardziej". 

017. - 1936 - 17 grudnia. - "Rozpocznijmy już teraz Niebo. Miłuj Mnie bezustannie, skoro Ja 
ciebie miłuję". 

018. - Pewnego wieczoru. - "Gdzie jest pełnia Piękna i Uroku, tam Ja jestem". 

019. - 1936 - 18 grudnia. - Godzina za dziesięć szósta rano. Przy trzynastej stacji Drogi 
Krzyżowej mówiłam: Daj mi swoje Ciało, które zostało złożone na kolanach Najśw. Maryi 
Panny. Odpowiedział mi: "Oto ono". I zadźwięczał dzwonek wynoszony z zakrystii, 
poprzedzający Najśw. Sakrament, który przyjęliśmy w komunii św. 

020. - 1936 - 19 grudnia. - "Wątpisz niekiedy, czy to Ja mówię do ciebie, tak proste wydaje ci
się to wszystko, jakby pochodziło od ciebie samej. Ale czyż ty i Ja nie jesteśmy Jedno?" 

021. - 1936 - 21 grudnia. - Gdy prosiłam Go, aby dawał mnie i moim bliskim wszystkie łaski 
odrzucone przez tak wiele dusz, powiedział: "Udzielam moich łask według potrzeb każdego. 
Jestem dość bogaty, aby dać ci inne. Czyż nie jestem Nieskończonością?" 

022. - "Bądź przy Mnie zwyczajna, jak przy kimś z rodziny". 

023. - 1936 - 24 grudnia. - "Bądź surowa dla siebie, a łagodna dla innych". 

024. - 1936 - 25 grudnia. - "Ukryj się we Mnie. Niech twoje cierpienia staną się pokarmem 
dla świata. W ten sposób staniesz się moją oblubienicą". 

025. - 1936 - 26 grudnia. - "Twoja wyobraźnia? Jest jak pies, który biega dookoła domu. Czy
można brać psu za złe, że biega? Postępuj tak, jak gdybyś zawsze była skupiona". 

026. - 1936 - 28 grudnia. - "Kochając Mnie, oczyszczasz się". 

027. - "Nieś każdemu moją Łaskę". 



028. - "Wracaj do Mnie tak, jak gdybyś Mnie nigdy nie opuściła. Sprawisz Mi tym radość". 

029. - "Przemieniam twoje modlitwy w moje Modlitwy: ale jeśli się nie modlisz... Czyż mogę
sprawić, by zakwitła roślina, której nie zasiałaś?"

Rok 1937

030. - 1937 - 1 stycznia 1937. - "Czystość i prostota, oto hasło na ten rok".

031. - 1937 - 2 stycznia. - "Wystarczy, byś Mi ofiarowywała chwilę obecną; w ten sposób 
cały twój rok będzie dla Mnie".

032. - 1937 - 3 stycznia. - "Kiedy jesteś w podróży, tak układam sprawy by brać od ciebie 
inne ofiary od tych, które składasz Mi w swoim domu".

033. - 1937 - 4 stycznia. - "Jeśli zależy ci na tym, by twoi przyjaciele myśleli o tobie, 
dlaczego nie pojmujesz, że Mnie zależy na tym, aby moje stworzenia myślały o Mnie?"

034. - 1937 - 5 stycznia. - "Wzbudzaj akty nadziei. Wyjdź z siebie. Wstąp we Mnie".

035. - "Nie sądź. Czy znasz jego duszę?"

036. - "Daj Mnie pierwszeństwo. Najpierw Ja, potem ty".

037. - "Sprawiaj im radość, by Mnie sprawić radość".

038. - 1937 - 26 stycznia. - "Czyż oblubienica, która by nie spoglądała często w oczy swego 
Oblubieńca, byłaby oblubienicą?"

039. - 1937 - 29 stycznia. - "Zacznij swoją Drogę Krzyżową wychodząc z domu i zjednocz się
z trasą, jaką musiałem przebyć od ogrodu mojej agonii".

040. - 1937 - 7 lutego. - "Czy możesz wątpić o mojej miłości? Inni będą sławni, zdobędą 
rozgłos na scenach, ty pozostań w ukryciu".

041. - 1937 - 12 lutego. - "Oczywiście, znam wszystkie twoje nędze, przecież jesteś moją 
córeczką".

042. - "Gdybyś wiedziała, jak bardzo jestem wrażliwy na drobiazgi!"

043. - 1937 - 14 lutego. W autobusie. - "Czy widziałaś moją dobroć w twarzy tej 
dziewczyny? Bądź zawsze taka. Gdyby moi wierni byli dobrzy jedni dla drugich, zmieniłoby 
się oblicze świata".

044. - "Ależ twoje pragnienie miłości, to właśnie miłość".

045. - "Otaczaj Mnie miłością".



046. - "Są w twojej duszy drzwi, które otwierają się dla kontemplacji Boga. Ale trzeba, żebyś 
je otworzyła".

W kaplicy. - Panie, czy chcesz, abyśmy pozostali tu we dwoje? On: "Tam, gdzie będziesz, 
możemy być we dwoje. Nie zajmuj się tym, co będą mówić, rób to, co powinnaś".

047. -1937 - 17 lutego. - "Nie pozbawiaj Mnie swoich cierpień, one wspomagają 
grzeszników".

048. - 1937 - 19 lutego. Zamek w C. - "Nie możesz przychodzić i przyjmować Mnie przez te 
trzy dni, skoro kościół jest tak daleko. Ale naznaczam ci spotkanie: każdego ranka, zaraz po 
obudzeniu".

Niestety, nazajutrz rano byłabym zapomniała o spotkaniu, ale przyleciał do mego okna mały 
mysikrólik i zaśpiewał z tak przenikliwym naleganiem, że nagle sobie przypomniałam...

Algers, w kaplicy na placu du Ralliement, gdzie był wystawiony. - "Widzisz więc, że 
gdziekolwiek jesteś, jesteśmy tam we dwoje. Moja Miłość jest tutaj: przejmuj się nią".

049. - 1937 - 1 marca. W dolinie Rodanu, na dworcu. - "Spoglądasz z uwagą w kierunku, 
skąd ma nadejść pociąg. Podobnie moje spojrzenie jest utkwione w tobie, gdy oczekuję twego
przyjścia".

050. - W pociągu. - "Nie bądź nigdy bezczynna; w ten sposób uczcisz Mnie w mojej 
nieustannej pracy nad waszym zbawieniem..."

051. - Nad wezbraną Loarą. - "Bądź zawsze pogodna i spokojna. Tylko w spokojnej rzece 
odbija się niebo".

052. - 1937 - 3 marca. W pociągu. - "Moje zachody słońca, to także Miłość. Mało jest ludzi, 
którzy patrząc na nie, oddają Mi chwałę... a przecież to też jest Miłość".

053. - "Gdybyś nie doznawała 'małych' doświadczeń, jakże mógłbym darzyć cię 'wielkimi' 
nagrodami"?

"Ja jestem Tym, który kocha najbardziej".

Wieczorem. - "Nic nie jest małe (co jest czynione) dla Mnie".

054. - "Pokaż swoim życiem, że na ziemi się nie wypoczywa".

055. - Półpoście. - Przechodził pochód, weszłam do kościoła, aby Go pocieszyć. Ku memu 
zdziwieniu, w pustych nawach rozbrzmiewały organy. Jakiś artysta skorzystał zapewne z 
samotności, aby poćwiczyć. Była to jakby niewysłowiona adoracja. Powiedział mi po prostu: 
"Czekałem na ciebie".

056. - "Dostrzegaj Mnie w innych. To ci pomoże być pokorniejszą".



057. - 1937 - 6 marca. Le Havre. - Jakby na dowód prawdziwości Jego słów we mnie 
pozwolił, aby ksiądz proboszcz A... od św. Franciszka powtórzył mi w konfesjonale Jego 
własne słowa: "Zacznij tu niebo. Żyj z nim jak w rodzinie. Dostrzegaj Chrystusa w bliźnim".

058. - 1937 - 9 marca. Zamierzałam wyjść zaraz po Podniesieniu. - "Nie odchodź tak 
prędko!" (Z czułością): "Nie mógłbym ci udzielić wszystkich moich łask".

059. - 1937 - 10 marca, przechodziłam przez kościół św. Mikołaja w Nantes. - "Nie jestem 
już w życiu ziemskim, więc zastępuj Mnie".

060. - 1937 - 15 marca. - Powracając z przedstawienia w Brest, myślałam: Gdyby 
okoliczności zaprowadziły mnie do występowania w filmie, moja sława... Przerwał mi zaraz: 
"Zachowuję cię dla Siebie".

061. - 1937 - 16 marca. W katedrze Notre-Dame. - "Bądź delikatna. Delikatnie stawiaj 
pierwszy krok ku bliźniemu". Wieczorem, podczas Błogosławieństwa powtórzył mi: "Uczyń 
pierwszy krok!"

062. - "A gdyby to, co piszesz, pobudziło do zastanowienia jedną tylko duszę!"

063. - W pociągu. - "Nie mów: 'Chwała Ojcu i Synowi...' w jakiś ogólnikowy sposób, ale 
pragnij  tej  chwały w uczynku,  który  masz spełnić".

064. - 1937 - 17 marca. Ulica du Calvaire. - "Mam ci coś do powiedzenia, ale nie mogę tego 
powiedzieć na ulicy".

Myślałam, że jestem zbyt roztargniona i weszłam do kościoła św. Mikołaja. Powiedział, że 
moim obowiązkiem jest ukazywać wszystkim Jego urok; reszta, powodzenie, zmęczenie, 
niewiele znaczą.

065. - 1937 - 18 marca. W Puy-de Dôme. - Po męczącej podróży pociągiem, dźwigałam z 
trudem moje pakunki. Idąc podziemnymi schodami powiedziałam: niosę mój krzyż razem z 
Tobą, ale Tobie ktoś przyszedł z pomocą... W tej samej chwili jakiś pan idący za mną uwolnił
mnie od jednej walizki.

066. - Wczoraj, u dentysty. - Powiedział mi: "Tyle wycierpiałem dla ciebie! A ty nie możesz 
tego wytrzymać".

067. - 1937 - 20 marca. W Lozère. - "Bądź miła i dobra bardziej niż zazwyczaj. Oblubienica 
naśladuje Oblubieńca. Pozwól im mówić. Oni potrzebują wypowiedzieć się i pragną, aby ich 
wysłuchano".

068. - 1937 - 23 marca. Genua, dookoła nieznane języki. - "W tym tygodniu zjednocz się z 
moimi milczeniami".

069. - Asyż. - Ja: Panie mój, czy mógłbyś udzielić mi tej łaski? On: "Jestem bardzo bogaty. 
Pamiętaj o tym".

W czasie modlitwy przed jedzeniem, gdy byłam bardzo roztargniona, powiedział mi: 
"Mniemasz, że to drobiazg? Dla Mnie to rzecz wielka".



070. - Rzym. Wielkanoc. Kościół Sopra-Minerva. - Dziękowałam Mu za Jego cierpienie. On: 
"Nigdy nie włożysz w swoje dziękczynienie tyle radości i miłości, ile Ja włożyłem miłości i 
radości w moje cierpienie dla waszego zbawienia".

071. - Taormina. Sycylia. - Patrzyłam na kobiety, które wśród drobnych trudów podróży 
korzystały z pomocy swoich mężów. Powiedział mi: "Ale przecież Ja tu jestem!"

072. - 1937 - 30 marca. Palermo. - "Słuchaj, a Ja będę do ciebie mówił. Czy chcesz być moją 
powiernicą?"

Monreale de Palermo. - "Jestem w tobie bardziej, niż ty sama (w sobie)".

Palermo. - "Przypominasz sobie, że kiedy byłaś mała, powiedziałaś Mi: Panie, nakłoń moje 
serce do słów Twoich ust".

W kościele św. Józefa bardzo delikatnie powiedział zdanie z pierwszego aktu mojej "Nocnej 
lampki za cztery sous": "Znam wszystko, co jest w twojej głowie, ponieważ twoja głowa 
należy do Mnie".

Monreale de Palermo, ja: Panie, niech nic nie będzie dla mnie w moim dniu. Odpowiedział 
mi: "Biorę wszystko".

Tunis. - "Nie odpoczywaj".

W autokarze z Kairuanu do Sussy: "Nie zabierasz Mnie?" Nie myślałam o Nim. Jeszcze w 
tym autokarze: "Ja ciebie zbawiłem... Czy rozumiesz, co to znaczy?

Czy pamiętasz, jak ci powiedziałem, kiedy byłaś mała: Opowiedz Mi, co dziś robiłaś. Lecz 
nie wierzyłaś, że to był mój głos".

073. - 1937 - 8 kwietnia. Sussa. - "Oddawaj dobrem za zło. Nie strać żadnej okazji".

074. - 1937 - 9 kwietnia. Tunis. - "Będę dziś twoim uśmiechem".

075. - 1937 - 11 kwietnia. Tunis, w kościele Najśw. Serca. - "Pozostań oparta na moim 
ramieniu przez cały dzień dzisiejszy", dzień przedstawienia "Nocnej lampki za cztery sous".

"Tajemnica króla? Król nie ma tajemnic. Chce oddać się wszystkim".

076. - Tunis. W kościele Najśw. Serca Jezusowego. - "Dlaczego ludzie nie chcą wierzyć w 
moją miłość? Czy byłem kiedykolwiek niedobry? Czy mściłem się, gdy byłem na ziemi? Czy 
nie byłem samą wyrozumiałością, samym przebaczeniem? Czy nie stałem się Mężem boleści 
z miłości do was? Dlaczego ludzie nie chcą wierzyć w moją miłość?"

077. - "Nie myśl, że święty był w każdej chwili świętym... Ale istnieje moja łaska".

078. - 1937 - 12 kwietnia. Tunis. - "Wyjdź poza własne granice. Kochaj Mnie".

Oran. W kaplicy Sióstr Trynitariuszek kazano mi trzy razy zmieniać miejsce; pomyślałam: 
jaka niedobra modlitwa... Powiedział: "Podobasz Mi się tak samo, kiedy przez miłość 



przerywasz swoją kontemplację. Raduję się tobą, gdy mówię do ciebie, a ty Mnie słuchasz. 
Dostrzegaj Mnie we wszystkim".

079. - Oran. W mojej celi pod schodami. - "Dąż do doskonałości. Ale do doskonałości 
zgodnej z twoją naturą".

Dał mi do zrozumienia, że praca jednej duszy nad udoskonaleniem się nie jest taka sama, jak 
praca, którą ma wykonać inna dusza. - "Sprawisz Mi radość".

080. - W kaplicy. - "Mam nadzieję, że nie boisz się Mnie... Twoje grzechy? Biorę je na 
Siebie".

081. - 1937 - 15 kwietnia. - W kaplicy Trynitariuszek w Oranie, przepraszałam za spóźnienie 
się na Mszę. On z uczuciem: "Ale przyszłaś przede Mną". Było to przed Podniesieniem.

W kaplicy po przedstawieniu; On: - "Spójrz na moje przebite nogi, nie będą już nigdy mogły 
chodzić". Ja: Będę chodzić za Ciebie tam, gdzie mnie poślesz... wzdłuż i wszerz ziemi.

082. - 1937 - 16 kwietnia. Algier. U Franciszkanek Misjonarek Maryi. - "Zachowaj swój 
pierwszy entuzjazm, a entuzjazm innych będzie trwał".

W kościele św. Augustyna, gdzie po wyjściu z pociągu, mogłam przyjąć Komunię św. - 
"Skróć swoje dziękczynienie z życzliwości dla bliźniego".

Wychodząc z kościoła, spotkałam na placu zakonnice, które nie widząc mnie na dworcu, 
szukały mnie z niepokojem.

083. - "Uważaj, aby o nikim nie mówić źle. W każdej duszy jest trochę dobra, choćby w 
zarodku. Okazuj innym tyle samo delikatnej troskliwości, ile jej okazują tobie".

084. - 1937 - 18 kwietnia. Sala teatralna. - "Dlaczego mówisz do Mnie tak, jakbym był bardzo
daleko? Jestem bardzo blisko... w twoim sercu".

085. - 1937 - 19  kwietnia.  Matki Bożej Afryki.  - "Proszę cię tylko o to: pisz. Czy to jest 
zbyt trudne? Jestem z tobą. Bądź Mi wierna. Ja jestem wierny tobie".

086. - 1937 - 20 kwietnia. - "Nie smuć się z powodu roztargnienia, nawet długotrwałego: 
podejmij swą miłosną kontemplację tam, gdzie ją porzuciłaś".

087. - 1937 - 21 kwietnia. W parku przed olbrzymimi drzewami, których dodatkowe korzenie
nadziemne, opadając, tworzą arkady. - "Jeżeli moja Opatrzność każe korzeniom wyrosnąć z 
gałęzi, po to, by ją podeprzeć, jakżeż mógłbym nie wesprzeć duszy w jej postępach?"

088. - 1937 - 22 kwietnia. Na mszy w kościele Matki Bożej Afryki. - "Gdybyś była w loży 
wielkiego i pięknego salonu, czy ośmieliłabyś pokazać się w brudnym i zmiętym ubraniu? A 
więc, jeżeli żyjesz we wnętrzu mego Serca, każdy swój czyn będziesz przystrajała miłym 
wdziękiem, naturalnie prostym i dającym wyobrażenie o tym świętym miejscu".

089. - 1937 - 23 kwietnia. Algier. - "Nie miej Mnie nigdy dosyć. Ja nigdy nie mam dosyć 
ciebie".



090. - "Jutro wsiądziesz na statek. Zaufaj. Tak jak wtedy w hydroplanie".

091. - "Gdy do ciebie nie mówię, to znaczy, że nadeszła dla ciebie pora działania. Mów do 
innych tak, jak sądzisz, że Ja mówiłbym do ciebie. Pomogę ci".

092. - 1937 - 24 kwietnia. W dniu wejścia na statek "El-Kantara" udający się do Port-
Vendres. - Odjazd o godzinie 18-ej. Przybycie nazajutrz o 15-ej. Dziś rano otrzymałam 
błogosławieństwo arcybiskupa Algieru, Msgr Leynaud w jego seminarium tak pięknie 
położonym pod oliwkami nad kościołem św. Eugeniusza i Matki Bożej Wąwozów. Odjazd 
między niebem a ziemią, tak słodki jak Bóg.

093. - 1937 - 25 kwietnia. Port-Vendres. W kawiarni, niedaleko przystani. - "Ileż radości 
sprawiłabyś Mi, gdybyś zaspokajając swoje pragnienie pomyślała, jak ulżyć moim 
spieczonym wargom. Lecz nie od wszystkich tego oczekuję".

094. - 1937 - 30 kwietnia. W drodze powrotnej, w pociągu. - "Przedmiot wymagający 
naprawy powierza się rękom fachowca. Poddaj więc mojemu wejrzeniu swą duszę zamilkłą i 
znieruchomiałą. Ja naprawiam".

095. - Na wsi. Podczas gdy na tarasie sadziłam pelargonie i oplatałam girlandami arkady. - 
"We dwoje dokonamy pięknych rzeczy. Zechciałem uczynić człowieka swym 
współpracownikiem, aby zacieśnić moją z nim więź. Miłość dąży do zjednoczenia".

096. - W pociągu. - "Należy wyrzec się wielu miłości dla Miłości".

097. - Gdy znowu wyjeżdżałam. - "Zabierz moją Ewangelię. Miej ją zawsze przy sobie. 
Sprawisz Mi tym przyjemność".

098. - 1937 - 1 maja. Przy konfesjonale w Vierzon. - Wzrastać w Chrystusie wszelkimi 
sposobami, przez moje wędrówki obieżyświata, przez wpływanie moich utworów 
scenicznych na bliźnich a bliźniego na mnie. Wzrastać w Chrystusie.

Montrichard, na linii Nantes-Vierzon. - "Zamieszkaj w moich ranach. Zagłębiaj się w obolałe 
ciało... Pozwól się obmywać... i nie tylko nogi ale także i głowę...

Kto opuści swój dom, swych braci, swych rodziców przez miłość Królestwa Bożego, otrzyma
stokroć więcej w tym wieku i w przyszłym, w życiu wiecznym".

099. - 1937 - 3 maja. - Między Vierzon i Tours, szukałam Boga patrząc na wiosnę. Było tyle 
bogactwa w tej wiośnie. Ja: Panie, dlaczego się ukrywasz? Czy boisz się, że zanadto Cię 
kocham? On: "Muszę wypróbować twoją wiarę".

100. - 1937 - 5 maja. Podczas rozmyślania o chwalebnych ranach Chrystusa w niebie. - 
"Zważ, że miłość i intencja miłosna stanowią o wartości czynów".

W wagonie. - "Zauważ różnicę, jaka zachodzi między wspomnieniem zdania, które kiedyś 
przeczytałaś, a moim słowem".

101. - Kaplica św. Anny. - "Dlaczego nie rozpoznajesz Mnie w swoim bliźnim?"



102. - Podczas katechizacji na wsi. - "Bądź dla nich serdeczniejsza. Dzieci potrzebują 
czułości".

103. - 1937 - 7 maja. Z Sablé do le Fresne. - "Przypatrz się dobrze mojej wiośnie i wysławiaj 
Mnie; wysławiaj Mnie; wysławiaj Mnie..."

104. - 1937 - 8 maja. Le Fresne. - "Raduj się Bogiem w sobie. W czyśćcu jest specjalna kara 
dla dusz, które nie starały się o tę radość. Spuścić lampę miłości w głąb duszy. Wierz mocniej
w moją miłość. Jeżeli musisz sądzić, sądź lepiej niż gorzej. Nie zadawaj sobie trudu 
przewidywania. To Ja myślę za ciebie".

105. - 1937 - 12 maja. Nantes. - Gdy przypominałam sobie wszystkie msze odprawione w 
domu przy ulicy de Launay, powiedział mi: "Było zupełnie normalne, że przychodziłem tu, 
ponieważ oddałaś Mi ten dom". (I przypomniałam sobie, że pewnego dnia powiedziałam Mu: 
To należy do nas dwojga).

Nie dowierzałam swemu wpływowi, nawet obawiałam się zgorszenia z powodu mojej 
łatwości do śmiechu, kiedy pocieszył mnie pewien list z Afryki: "Zdaje mi się, że w pewnych 
stworzeniach Obecność Chrystusa odbija się bardziej niż w innych. I ten boski odblask, jak 
niewidoczny magnes, przyciąga dusze. Czy tak właśnie nie jest z panią?"

Pewnego dnia w Oranie wątpiłam, czy powinnam pisać, a siostra, jakby w odpowiedzi, 
położyła na moim stole trzy śliczne małe, białe notesy w futerale.

"Szukam cierpiących, którzy chcieliby zjednoczyć swoje cierpienia z moimi".

106. - 1937 - 14 maja. Gdy przechodziłam przez dworzec w Vannes. - "Jesteś tylko splotem 
zmiłowań".

W pociągu jadącym do Quimper. - "Dlaczego ograniczasz swoje prośby? Czy nie zawsze 
wysłuchiwałem cię?" (I przypomniał mi tyle rzeczy.) "Wiesz, że zawsze cię wysłuchuję. 
Dlaczego więc nie prosisz?"

(Pokój, Francja, Czyściec, Nawrócenia itd.).

107. - 1937 - 16 maja. Keryado. - Łaska zrozumienia dziecięctwa duchowego, Ojca i 
bezgraniczna ufność, że On uniesie mnie w swych ramionach i że będzie moją świętością, że 
ją sprawi. Na odpuście św. Teresy myślałam, że powinnam ofiarowywać moje najmniej 
znaczące chwile, a On powiedział: "Zbieram okruchy, pyłki czasu".

108. - 1937 - 19 maja. Paryż. W metro. - "Ja jestem Hostią, ty zaś monstrancją. Złote 
promienie - to moje łaski, których udzielam posługując się tobą".

109. - 1937 - 20 maja. Montmartre. - Gdy myślałam o kontemplacji, powiedział mi: 
"Oblubieniec nie próbuje zbliżyć się do oblubienicy, dopóki ona zajęta jest wyglądaniem 
przez okno... czeka, aby przeszła w głąb komnaty tajemnic".

110. - W maju. Na wsi. Po Komunii św. - Ja: Panie, uzupełnij, czego mi nie dostaje. On: "Po 
to tu jestem".



111. - Przed zwiędłymi różami. - "Ja nie przemijam. Ja nie zawodzę".

112. - 1937 - 25 maja. Rennes, w pociągu. - "Dlaczego szukasz samotności, skoro 
przeznaczam ci życie publiczne?" Następnie powiedział serdecznie: "Moje dzieciątko, bardzo 
kochane, zanieś Mnie, zanieś innym ludziom, dopomóż do życia nadprzyrodzonego".

113. - 1937 - 27 maja. Le Fresne. Boże Ciało. - "Ukryj się cała pod Białym Płaszczem 
(Hostią). Wyciągnij się na drewnianej ławce i połóż głowę na moim sercu (jak mała 
dziewczynka przy swej matce wczoraj w wagonie)".

114. - 1937 - 28 maja. Le Fresne, po komunii. - Ja: Chcę być hostią. Panie, bądź ze mną. On: 
"Jestem we wszystkich hostiach na ziemi. Pokój... być w Królestwie Pokoju.. Czy wiesz, co 
to znaczy?..."

Myślałam o tym, czym jest dla Niego święto Bożego Ciała. Powiedział mi: "Gdy będę 
posiadał wszystką miłość wszystkich dusz, wtedy, zaprawdę, będzie moje Święto Bożego 
Ciała".

115. - "Nie obawiaj się radować Mną. Widzisz jak ten mały owad wzbija się prosto w niebo? 
Czyń, jak on. Naucz się patrzeć, a nauczysz się dostrzegać Mnie, swego Stwórcę".

116. - "Czy wiesz, co to jest dobroć? Dobroć - to Moja Matka".

117. - 1937 - 29 maja. Po przyjęciu hostii. - "Jestem tu".

Podczas gdy z mego tarasu i z mego nagrobka zrywałam róże na procesję: "Wszystkie kwiaty 
ziemi są moje. Jednak te, które Mi ofiarowujesz, aby ozdobić moje przejście przed twoim 
domem, są 'darem' drogim memu sercu".

Wśród osób przystrajających ulice: "Nie dziw się małostkowym zazdrościom ludzkim, 
ponieważ Ja Sam byłem ich ofiarą. Proś Mnie dzisiaj o coś. To moje Boże Ciało. Nie dość 
prosicie. Dlaczego mielibyście się bać?"

118. - 1937 - 30 maja. W oczekiwaniu na pociąg Nantes-Paryż-Lagny. - "Będziesz dziełem 
mego miłosierdzia".

119. - Boże Ciało. Po Komunii św. - "Ja niczego z Siebie nie zostawiłem w niebie. Daję się 
tobie cały; i ty oddaj Mi się cała".

120. - 1937 - 31 maja. W departamencie Seine-et-Oise. - "Kiedy jesteś w kościele, uwolnij się
od wszelkiej myśli, od wszelkiej troski dnia codziennego. Zrzuć je z siebie jak płaszcz; bądź 
całkowicie dla Mnie".

121. - W wagonie. - Kusiło mnie, by odnieść się uszczypliwie do dokuczliwej towarzyszki 
podróży. Powiedział mi łagodnie: "Im bardziej jest się chrześcijanką, to znaczy moją, tym 
bardziej jest się uprzejmą. Bądź najmilszą z kobiet".

122. - 1937 - 2 czerwca. Lagny. - Ja: Boże mój, czy moje wszystkie grzechy przeszkodzą mi 
w dojściu do świętości? On: "Żyj przeciwieństwami. Zamiast twej pychy żyj upokorzeniami. 
Zamiast twych podłości żyj pokutą. Żyj przeciwieństwami".



123. - 1937 - 3 czerwca. - Na dworcu Austerlitz patrzyłam na małą muszkę, która 
spacerowała po ziemi i mówiłam Bogu: Ty także widzisz mnie z wysokości. Odpowiedział 
mi: "Nie tylko cię widzę, ale cię kocham".

124. - 1937 - 4 czerwca. Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. Na dworcu. - "Dziś biorę dla 
Siebie każdy z twoich uśmiechów". Postanowiłam więc uśmiechać się do wszystkiego i do 
wszystkich. 

"Weź moją krew, którą pragnę ci dać, aby zmazać twoje winy. Weź moją krew z mego serca".
Pozwolił mi zrozumieć słowa, które do mnie powiedział; "Nie odpoczywaj". Miało to 
znaczyć: "Nie starajcie się wypoczywać, wypoczynek nie może pochodzić od was, lecz tylko 
ode Mnie".

125. - 1937 - 8 czerwca. Na wsi. - "Nie zatrzymuj się na drobnych szczegółach życia. Myśl 
tylko o miłości; tej, którą otrzymujesz ode Mnie i tej, którą Mi dajesz".

126. - "Myśl życzliwie o innych. Z myśli rodzą się słowa".

127. - 1937 - 9 czerwca. Le Fresne. - "Nie przejmuj się opinią tych lub tamtych. Staraj się 
przypodobać tylko Mnie. Mówiłaś: "Gdyby pracodawcy podjęli inicjatywę zwiększenia 
wynagrodzeń, zamiast strajków i rewolucji byłyby pokój i miłość. Dlaczego nie miałabyś 
podjąć inicjatywy serdeczności i uroków dla mego cierpiącego serca? To sprawiłoby Mi 
przyjemność".

W Glomel, departament Côtes-du-Nord, sala teatru była na początku dość pusta. Powiedział 
mi z naciskiem: "Ale przecież grasz dla Mnie".

128. - 1937 - Czerwiec. Na wsi. - "Nie wymagam od ciebie doskonałości - to byłoby dla 
ciebie zbyt trudne - ale wymagam ducha doskonałości. Chciej zawsze czynić wszystko bardzo
dobrze. I z wielką miłością".

129. - Przed różami, które pięły się wysoko, aż do szczytu wielkiej czereśni. - Powiedział mi: 
"Twój ojciec ofiarował ci małą polną różę bengalską i byłaś tym bardzo wzruszona. A Ja 
kazałem, by dla ciebie rozkwitły wszystkie twoje śliczne kwietniki. Kochaj Mnie za to 
bardziej".

130. - 1937 - 11 czerwca. Le Fresne. Po komunii. - "Jestem Początkiem i Końcem".

Cierpiąc, usłyszałam: "Teraz ty składasz ofiarę".

131. - Na drodze. - "Nie żądam, żebyście byli aniołami. Chcę, abyście byli święci według 
waszej natury".

132. - 1937 - 12 czerwca. - "Podziel swój dzień na trzy części:

- Rano, po przebudzeniu powierz się Ojcu-Stwórcy, który Syna Swego daje ci na pokarm.

- Po Mszy św. powierz się Synowi, który jest w tobie.

- Zasypiaj w Duchu Św., który jest Miłością".



133. - 1937 - 13 czerwca. Nantes. - Czyżbyś wątpiła w moc mojej krwi? Wiesz dobrze, iż 
jedna jej kropla wystarczyłaby dla zmazania grzechów świata. Obmyj się w mojej krwi".

134. - 1937 - 14 czerwca. Nantes. - "Wiesz dobrze, iż czasem żądam od ciebie złożenia 
ofiary".

Po seansie uwieńczonym powodzeniem: Jak pełne życie zgotowałeś mi, Panie... Cóż będę 
mogła ofiarować Bogu jako cierpienie? On: "Moje cierpienia".

135. - 1937 - 15 czerwca (w chwili wahania wobec prośby o pieniądze) - "Gdybyś nic nie 
posłała, sprawiłabyś Mi przykrość... Dodałaś bilecik i sprawiłaś Mi przyjemność. Nawet w 
myślach szukaj Mnie, a nie siebie. Myśl nie w sobie, lecz we Mnie. Myśl tak, jak gdybyś 
mieszkała we Mnie. Bądź jedną z tych, które mając stopy na ziemi, głowę i serce mają zajęte 
rozmową ze Mną. Nie miej trosk ziemskich. Żyj we Mnie. Troszcz się o moją chwałę, o 
sprawy miłości. Zamieszkaj we Mnie".

136. - Na ulicy. - "Ty, tak hojnie obdarowana, bądź najmniejsza".

137. - "Muzyka wznosi człowieka ponad ten świat. Dlaczego miałoby cię dziwić, że 
kontemplowanie Mnie może wywołać ekstazę?"

138. - "Patrz na każdą sprawę pod kątem wieczności".

139. - Ja: Jak możesz okazywać tyle miłości mnie, tak nędznej! On: "Z powodu mego 
miłosierdzia".

140. - Gdy po modlitwie "O dobry i najsłodszy Jezu" odmawiałam Ojcze nasz i Zdrowaś 
Maryjo: "Czy serce twoje może pozostać zamknięte wobec moich otwartych ran?"

141. - Na ulicy. - "Słuchaj Mnie uważnie: nie tylko słowami można innym dobrze czynić; 
nawet jedno spojrzenie przenika duszę i wzrusza ją".

142. - "Gdy pragniesz pomniejszyć się sama, nie pomniejszaj darów, które posiadasz; myśl 
tylko, że one wszystkie pochodzą ode Mnie".

143. - 1937 - 17 czerwca. - "Wszystko w przyrodzie jest tylko obrazem i znakiem. Czy nie 
spostrzegłaś, że magnes jest symbolem mojej miłości?" [Domyślna gra słów: 1- l'aimant 
znaczy magnes, 2- aimant znaczy kochający. (Przyp. tłum.)].

144. - "Aby usłyszeć, trzeba słuchać. Słuchaj".

145. - "W miłowaniu Mnie nie przesadzisz nigdy".

146. - "Przyjmując z uśmiechem drobne, codzienne doświadczenia opatrujesz moje rany".

147. - "Wybrałem ciebie właśnie dlatego, że jesteś mniejsza i nędzniejsza".

148. - "Z jakże wielkim trudem zdobyłem Chleb dla moich dzieci!" (Eucharystia w wigilię 
Męki Pańskiej). "Możesz pożywać ten Chleb. Drogo Mnie kosztował, ale jestem bardzo 
szczęśliwy, że mogę ci go ofiarować".



149. - W pustym domu. - "Ale jesteśmy razem".

150. - "Kto cię pokochał tak, jak Ja cię ukochałem? Czy przynajmniej w to wierzysz?"

151. - "Cierp w swoim ciele w łączności ze Mną, tak jakbym to dziś rano był wyszydzany i 
biczowany".

152. - 1937 - 18 czerwca. Le Fresne, po komunii. - "Nawet w oschłości nie przerywaj 'naszej 
rozmowy'. Podziwiałaś wielobarwne dywany, jakie przygotowano dla Mnie na procesję 
Bożego Ciała? W ciągu całego dnia przygotuj dla Mnie jeszcze piękniejsze, złożone z ofiar i 
aktów cnót. Przechodzę (w komunii św.). Moje rany... to nie tylko otwór. Wejdź. One są 
otwarte. Oto ciało, porwane mięśnie. Pij Krew. Ona jest dla was. Dla ciebie. Wejdź".

153. - 1937 - 21 czerwca. - "Czy nie dziwisz się, kiedy ci mówią, że uczyniłaś dobro w tym 
czy innym kraju..., dla takiej czy innej duszy? To dlatego, że to nie ty czynisz dobro. To 
jestem Ja, przez ciebie. Gdybyś wiedziała, co dzieje się w twojej duszy, kiedy moja krew ją 
oczyszcza!... Moja łaska idzie dalej niż twoja dusza".

154. - 1937 - 22 czerwca. Nantes. W kinie. - "Gdziekolwiek jesteś, zachowuj Mnie w swej 
miłości. Gdybyś znała piękno duszy!"

155. - 1937 - 24 czerwca. - "Zbyt nieliczni są ci, którzy kontemplują i czczą moją Duszę. 
Małżonkowie, czując się związani na całe życie, zauważają w końcu pewną jednostajność 
miłości, podczas gdy Ja czuję coraz, to nową radość z powodu waszych aktów i przypływów 
miłości, bowiem jesteście 'Istotami wolnymi'.

Bądź rada, gdy możesz Mi ofiarować jakieś drobne cierpienie, Mnie, cierpiącemu".

156. - 1937 - 25 czerwca. - "Jan patrzył ciągle na horyzont pustyni, by zobaczyć, czy nie 
nadchodzę. Tak samo ty pragnij Mnie, wzywaj Mnie. Nie dostrzegaj win tam, gdzie są tylko 
słabości natury. To, co Mi sprawia cierpienie, to obojętność".

(Podczas gdy robiłam loki dla "Mechanicznych lalek", myśląc o tysiącach rzeczy):

"Sądziłem, że powinnaś pracować wsparta na moim sercu. Prawda, że moja książka jest 
łatwiejsza do pisania niż komedie?" (Dziwiłam się, że mnie tak obdarował przez całe moje 
życie, podczas gdy inni... Wtedy powiedział mi delikatnie): "Czy przebaczasz Mi, że tak 
bardzo cię umiłowałem? Weź do rąk swoją pamięć i ofiaruj Mi ją. Uczyń to samo z 
wszystkimi swymi zdolnościami. W życiu mamy zawsze wewnętrzny zapas drobnych trosk i 
małych trudności, które mogą służyć jako ekspiacja za grzechy nasze i innych ludzi".

157. - 1937 - 26 czerwca. - "Czy sądzisz, że dlatego, iż jestem Bogiem, nie potrzebuję 
serdeczności?"

158. - "Czy myślisz, że milczę wobec tych, którzy starają się ze Mną rozmawiać? Rozmawiaj 
ze Mną..."

159. - "Zsyłam ci te drobne łaski, abyś zbliżyła się do Mnie. To tak, jakbym pociągał za 
sznurek od dzwonka u drzwi twego domu".



160. - Małe dziecko gaworzyło w swoim wózku, podczas gdy rodzice stali przy okienku na 
poczcie. Powiedział mi: "Twoja miłość jest tylko gaworzeniem małego dziecka".

161. - 1937 - 27 czerwca. - "Niech twoje życie będzie stałym skupieniem, nieustającą 
rozmową z twoim Panem".

162. - Ja: Daj mi środki potrzebne, abym stała się świętą! On: "Posiadasz je".

163. - "Prosiłem ciebie, abyś budziła się w ramionach Ojca, bo każdy twój poranek jest 
nowym dziełem tworzenia".

164. - 1937 - 28 czerwca. - "Szanuj bardzo pobożność innych. Każdy ma swój sposób 
zbliżania się do Mnie".

165. - "Prosiłem cię, abyś zasypiała w Duchu Świętym, ponieważ ostatnie wasze 
westchnienie powinno być w Miłości".

166. - 1937 - 29 czerwca. - Podczas robienia porządków mówiłam Mu: Panie, nie mówisz do 
mnie. Odpowiedział mi łagodnie: "Gdy jesteś zajęta, odczuwam jakby obawę, że mogę ci 
przeszkadzać".

167. - "Są różne sposoby mówienia do Mnie. Ty posługuj się swoim sercem".

168. - 1937 - 30 czerwca. - (Zawiesiłam głowę Chrystusa P. Bernarda nad stołem i 
ofiarowując Mu swój posiłek mówiłam: Czy przynoszę ulgę Twoim cierpieniom? 
Odpowiedział mi): "Przez samo nabycie i uczczenie mojej twarzy na Krzyżu przez 
umieszczenie jej na ścianie twego domu, przyniosłaś Mi ulgę.

Ty wyczuwasz Mnie więcej lub mniej, ale Ja się nie zmieniam".

169. - "Często, codziennie, ofiaruj Mi swą śmierć, jak Ja codziennie ofiarowuję moją Memu 
Ojcu" (we Mszy św.).

170. - "Czyż daję ci zbrudzone stokrotki albo róże przywiędłe? Niech twoje uczynki będą 
świeże miłością i entuzjazmem, a wtedy Mi je ofiaruj".

171. - "Widzisz, ten inkasent powiedział ci, że dałaś mu kiedyś ładny ołóweczek, a ty o tym 
zapomniałaś. Ileż drobiazgów, których już nie pamiętasz, ofiarowałaś także Mnie. Mówię to, 
żeby ci dodać odwagi".

172. - Ja: Czy będę umiała umrzeć? Naucz mnie, jak umierać! Odpowiedział mi, jakby 
uśmiechając się: "Rób często próby generalne".

173. - W tramwaju. - Powiedziałam Mu: Proszę, rozpal miłością wszystkich, którzy są w tym 
tramwaju. Odpowiedział ze smutkiem: "Oni nie chcą".

174. - "Niech modlitwa nie będzie dla ciebie umęczeniem. Czemu zadajesz sobie tyle trudu? 
Niech to będzie czymś zupełnie prostym, łatwym, ot - pogawędka rodzinna..."



l75. - 1937 - 1 lipca. Podczas Komunii św. - "Gdybyś mogła widzieć moją wspaniałość w tej 
chwili!"

176. - 1937 - 2 lipca, pierwszy piątek miesiąca. - "Możesz nazywać Mnie swoim 
Oblubieńcem. Poślubiłem cię przez moje ukrzyżowane Człowieczeństwo. Ależ tak, czcisz 
Mnie ogromnie nawet rozplątując sznurek, jeżeli robisz to z miłości".

Na dworcu, kiedy z rezygnacją myślałam: Dalej! Odwagi! Obładuj się swymi ciężkimi 
pakunkami, odpowiedział mi żywo: "Naszymi pakunkami".

177. - "Ofiaruj Mi cierpienie; w niebie nie mogą Mi go dać. Daj Mi je!"

178. - "Moje Miłosierdzie - i twoja małość..."

179. - "Złóż swoje serce na moim Sercu. Wdychaj. Pij moje cierpienie. Oczyszczajcie się".

180. - 1937 - 3 lipca.   W pociągu.  - "Bierz ode Mnie wszystko i pożywaj".

181. - 1937 - 4 lipca. - "Teraz, gdy ofiarowałaś Mi swoje cierpienie, rozważaj moje".

182. - 1937 - 5 lipca. - "Twoje życie jest tak pokawałkowane, że ułatwia ci robienie rachunku 
sumienia z tego, co czyniłaś w każdym miejscu: czy dobro? czy miłość do Mnie?"

183. - "Mówiłbym do każdego, kto starałby się Mnie usłyszeć. Przyszedłbym do każdego, kto
by Mnie pragnął".

184. - 1937 - 6 lipca. - Opuszczając le Fresne, by udać się do Brestu i tam grać, myślałam: 
Nie będę już miała tej książki (pism o. de Foucauld). Odpowiedział mi żywo: "Masz swoją" 
(mówiąc o tej, którą miałam zawsze przy sobie).

Dworzec w Vannes. Pozwalając mi zrozumieć, że trzeba żyć rodzinnie ze świętymi w niebie, 
z naszymi starszymi braćmi aniołami, powiedział mi: "Nie wychodzić z Miłości".

185. - 1937 - 9 lipca. Brest. - "Przyjdź. Ze wzrokiem utkwionym we Mnie, to wystarczy; cóż 
znaczą wszystkie inne sprawy!..."

186. - 1937 - 10 lipca. U św. Piotra. - Idąc po schodach do kaplicy na trzecim piętrze 
myślałam: znajdę Go w Jego pokoju. Odpowiedział szybko: "Mój pokój jest twoim pokojem. 
To, co jest moje, jest i twoje". I sprawił, że odczułam swoją nicość i że bezmiar Jego 
Boskiego i ludzkiego miłosierdzia skłania Go do tej subtelnej delikatności.

187. - Powiedziałam Mu: jak możesz kochać stworzenie tak nikczemne? Odpowiedział: "Nie 
mogę czynić inaczej".

188. - "Nie stawiaj sobie za cel, by wymówić ściśle wszystkie słowa modlitwy. Po prostu 
kochaj Mnie. Jedno wewnętrzne spojrzenie... Jeden uśmiech serdecznej przyjaciółki..."

189. - 1937 - 12 lipca. - "Twoja rozmowa ze Mną? Małe, krótkie słowa, pojmujesz? Bez 
wysiłku... Mniej wysiłku, a więcej miłości".



190. - 1937 - 18 lipca. Le Fresne. - Wskazując mi dekorację ołtarza, powiedział: "Tak, dałaś 
Mi to wszystko, ale byłoby to niczym, gdybyś jednocześnie nie oddała Mi swego serca".

Podczas gdy umartwiałam swoje ciało, powiedział mi: "Mój dom odpoczynku...

Oddaj się Mnie, tak jak Ja się tobie oddaję. Jeśli siebie zatrzymujesz dla siebie, nasze 
zjednoczenie nie jest pełne. Oddaj Mi siebie, jak Ja się tobie oddaję".

191. - "Twoje sukcesy? Twoja wesołość? Twój urok? Przynieś Mi wszystko. Ja ci to dałem".

192. - 1937 - 20 lipca. - Przed modlitwą zajmowałam się kwiatami na tarasie. Gdy 
przedłużałam to zajęcie, powiedział mi: "A kiedy przyjdzie moja kolej?"

193. - 1937 - 22 lipca. Gdy opuszczałam dworzec. - "Przyzwyczajaj się zwracać do bliźnich z
pozycji kogoś niższego".

194. - W chwili zatrzymania się pociągu. - "Gdy twoje życie zatrzyma się, niech się to stanie 
w okrzyku miłości".

195. - "Widzisz tę dziewczynkę? Patrzy z uśmiechem na swego ojca. Nic do niego nie mówi, 
ale jaką radość sprawia ojcu ten uśmiech!"

196. - Dworzec w Paray-le-Monial. - Pomyślałam, że nie jest to najpiękniejsze miejsce 
Francji dla przyjęcia Najśw. Serca Jezusa. Odpowiedział mi: "To nie piękno kraju Mnie 
pociągało, lecz tak bardzo pokorna dusza Małgorzaty Marii".

197. - "Kiedy mówisz, albo choćby tylko myślisz wyniośle, pochodzi to z twej nędzy. Gdy 
okazujesz się sługą innych, to cię wywyższa".

198. - 1937 - 24 lipca. Isère. - Wśród młodych dziewcząt, już dużych, ale nieśmiałych: "Nie 
odmierzaj im dobroci. Uprzedzaj je miłą łaskawością. Wiesz, co to znaczy 'uprzedzać'? W 
tym także przekrocz swe zwykłe granice.

Uśmiechaj się do bliźniego tak, jakbyś uśmiechała się do Mnie. Ja jestem bliźnim".

199. - 1937 - 25 lipca. Kościół św. Piotra w Bressieux. - "Nauczę cię nowego sposobu 
odmawiania twoich dwunastu Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu; cztery pierwsze będziesz 
odmawiała przy każdej ranie moich stóp i moich rąk. Cztery następne dla uczczenia mego 
serca, moich ust i moich oczu. Ostatnie: to cztery strony mojej głowy ukoronowanej 
krwawymi cierniami".

200. - 1937 - 26 lipca. Na Południu. - "Spójrz na ten zielony i szeroki liść na drzewie. Gdyby 
nie trzymał się łodyżką gałęzi, która jest połączona z pniem, cóż by się z nim stało?"

201. - 1937 - 27 lipca, z Nantes do le Fresne. - Drogi Pan powiedział mi jeszcze: "Wyjdź poza
swoje zwykłe granice, by myśleć o Mnie" (jak gdyby chciał, abyśmy co dzień posuwali się 
trochę do przodu).

202. - 1937 - 28 lipca. Le Fresne. - Kiedy wahałam się czy rozpoznaję Jego głos: "Czyżbyś 
we Mnie nie wierzyła?"



Hostia. - "Jestem Bogiem bezbronnym. Widzisz te małe ptaszki, które siadają na twoim 
krześle, w ogrodzie, na twoim stole, na twoim kapeluszu?... Wobec kogoś złego, uleciałyby. 
Ja nie odlatuję. Moja głowa... która nie wiedziała, gdzie spocząć... udziel jej odpoczynku.

Zaledwie ścięłaś wszystkie przekwitłe róże, a już krzak wydaje nowe. Oto nieustanny pęd 
naprzód: kwiaty - owoce. Naśladuj swego Stwórcę!"

203. - "Im bardziej oddasz się drugim, tym bardziej Ja oddam się tobie".

204. - 1937 - 29 lipca. - (Po komunii, ze smutkiem): "Kochaj Mnie bardzo! Oddawaj się 
więcej. Przezwyciężaj swoją pewną nieśmiałość. Idź naprzód. Nie zachowuj się dla siebie: 
służ im wszystkim".

205. - 1937 - 30 lipca. Byłam roztargniona po Komunii św. - "Gdy w swoim salonie gości się 
kogoś bardzo drogiego, nie podchodzi się do okna, aby patrzeć na przechodniów".

206. - Wśród słonych bagien. - "Widzisz, masz sól na wargach, a przecież tylko przeszłaś 
przez solankowe opary. Gdy przyjmujesz Mnie rano, coś ze Mnie pozostaje w tobie przez 
cały dzień".

207. - 1937 - 4 sierpnia. Czekałam na autobus pod drzewami. - "Patrz, jak rok 
niepostrzeżenie posuwa się naprzód odmieniając pory. Tak samo jest z postępem duchowym. 
Miej cierpliwość dla własnej powolności".

208. - 1937 - 9 sierpnia. Hawr. - Zwrócił moją uwagę na to, że w Credo słowo "passus" 
("Umęczony") stoi tuż po "narodził się", ponieważ cierpiał przez całe swoje życie. ["Natus ex 
Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato..." - słowa z łacińskiego Credo - Wierzę w Jezusa 
Chrystusa... który narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem... ]

209. - 1937 - 10 sierpnia. Lyon. - "Żeby być świętą, trzeba najpierw chcieć być świętą. 
Rodzicie się tylko dla świętości".

210. - 1937 - 12 sierpnia. W Ardèche. - Ja: Jak możesz zstępować w tę odrobinę wina w 
kielichu? - On: "Z jakże wielką radością!"

La Louvesc, departament Ardèche. - Ojciec B... powiedział mi w konfesjonale te same słowa, 
co On: "Jesteś nicością". - "Niech wszelka chwała odnosi się do Boga".

W kulisach teatru, zgubiłam część swoich rzeczy. Myślałam: Nigdy nie mam tego, co mi jest 
potrzebne. On: "Wystarczy, że masz serce aby Mnie miłować".

211. - 1937 - 14 sierpnia. - W Bazylice św. Franciszka Régis widziałam ścieżynę świętości 
tak wąską, tak stromą, i Matkę Pięknej Miłości pomagającą ją przebyć.

212. - 1937 - 16 sierpnia. La Salette. - Rozpoznałam trudną ścieżynę widzianą w La Louvesc 
i pomoc najczulszej Matki. 

Peyraud. Z pociągu widziałam dzwonnicę i mówiłam: Dzień dobry, ukochany Jezu, który 
mnie tak umiłowałeś. Odpowiedział mi żywo: "Który zawsze cię kocha.



Przejmij się dogłębnie swoją nicością. Swoje zalety i talenty noś jak klejnoty, ofiarowane ci 
przez twego Króla-Oblubieńca".

213. - 1937 - 20 sierpnia. W pociągu. - "To, co składam w twoje ręce, rozdawaj innym".

Le Fresne. - Podczas mszy, kiedy słuchałam debiutów moich początkujących organistek: "To 
nie prawidłowe harmonie podobają Mi się najbardziej, ale wysiłek pełnego miłości pragnienia
mojej chwały. Kiedy umrzesz, złożysz zranione serce na ranie mego serca. W Starym 
Testamencie były serca rozpłomienione pragnieniem przyjścia Mesjasza. Zjednocz się z nimi,
by prosić o nadejście Królestwa Bożego".

214. - 1937 - 21 sierpnia. - "Dlaczego poświęcasz tyle myśli tym małym rzeczom?" 
(Pęknięcie rury doprowadzającej wodę.) "Patrz na nie z Wysokości.

Gdy znajdujesz czas na to, aby zatrzymać się przede Mną, oddajesz się (do mej dyspozycji) i 
mogę do ciebie mówić. Wychwytuj ten czas".

215. - 1937 - 24 sierpnia. - "Przedłużaj Mnie. Miej uśmiech w duszy, kiedy patrzysz na 
Mnie".

(Przy stole, podczas śniadania w ogrodzie): "Zauważyłaś, że białe motyle często latają po dwa
razem? Ciebie widzi się zawsze ze Mną".

216. - 1937 - 25 sierpnia. - "Dotrzymuj Mi towarzystwa. Jestem waszym Bliskim. Kiedy 
czytasz, nie bądź z autorem książki, bądź ze Mną. Jestem Bogiem zazdrosnym. Połóż Mnie 
jak pieczęć na swoim sercu. Nie bój się patrzeć na moje rany; one są twoje. Wejdź do siebie. 
Wydobywaj ze Mnie rzeczy dawne i nowe. Nie opuszczaj Mnie! Nie opuszczaj Mnie nigdy! 
Mów do Mnie westchnieniami. Słyszę wszystkie jęki. Wejdź w krainę zwierciadła Pokoju".

- Jestem Twoją rzeczą, Panie. On: "Nie moją rzeczą, ale duszą zbawioną przeze Mnie. 
Zbawioną... Zbawiłem cię!..."

Nawiedzenie Najśw. Sakramentu. - "Jestem tu. Wątpisz, że to Ja jestem? Czyń tak, jakby to 
była prawda".

217. - "Oczerniają cię? No cóż, trzeba, żebyś była jak twój Oblubieniec".

218. - 1937 - 26 sierpnia. Po Komunii św. (w odpowiedzi na moje wątpliwości). - "Czy 
dlatego, że jestem Bogiem, nie mam prawa mówić do moich stworzeń?"

219. - 1937 - 30 sierpnia. Gościłam u siebie służbę domową. - "Może będziesz się czuła 
upokorzona usługując im... Ale... to przecież Mnie usługujesz..."

220. - 1937 - 31 sierpnia. - "Im więcej będziesz dawała światła innym, tym więcej go 
zachowasz dla siebie".

221. - 1937 - 1 września. - "Czy słyszysz te szczygiełki na drzewach? Świergocą z sobą po 
cichutku, bez chwili przerwy. Szepty ptaków. Rozmawiaj ze Mną cicho i bezustannie. Szepty 
dusz".



222. - "Bierz Krew, która spływa z cierni i obmywaj nią świat. Słuchaj, a usłyszysz".

223. - "Cóż innego masz uczynić na ziemi, jeśli nie kochać twego bliźniego dla Mnie?"

224. - "Wznieś się ponad siebie".

225. - "Bądź najpokorniejsza, najprostsza".

226. - 1937 - 2 września. Podczas modlitwy myślnej. - "Te chwile są dla Mnie" (tonem 
posiadacza).

Byłam w Jego sercu i próbowałam obmyć w nim moje winy. Powiedział mi: "Obmyj także 
innych".

- Panie, czy Twoja krew obmywa mnie tylko w chwili sakramentu pokuty? On: "Twoje 
pragnienia by obmyć się w moim sercu albo pod Źródłem Krzyża już cię oczyszczają.

Miłość wczorajsza daje ci więcej miłości na dzisiaj, a miłość dzisiejsza przygotowuje jej 
wzrost na jutro".

227. - 1937 - 3 września. I-szy piątek. - Ja: A wszystkie moje wady? On: "Przyjdź mimo to. 
Przychodź zawsze! Wierz we Mnie. Wierz w potęgę mojego serca.

Nie mów nic bez uśmiechu.

Będę podtrzymywał twoją młodość, oblubienico moja. Czy Oblubieniec i oblubienica nie 
powinni być do siebie podobni? Proś, proś. Często otrzymujesz dopiero po długim czasie. 
Postępuj tak, jak gdyby twoje oczy były za moimi oczami i wtedy będziesz widziała wszystko
przeze Mnie".

- Czy godzina święta od 4.30 do 5.30 rano jest tym, czego pragniesz, Panie?

- "Pragnę móc wynagrodzić cię później".

228. - 1937 - 4 września. - "Stawaj przede Mną jak ziemia spragniona rosy. Ale nie co dzień 
jest rosa".

229. - "Czekaj na moją wolę".

230. - "Czy to, o co cię proszę jest tak trudne? Łączyć twoje czyny z moimi?"

231. - "Zasiej w sobie nawrócenia".

232. - 1937 - 5 września. - "Jeżeli roztargnienia nie pochodzą z twojej winy, daję ci te same 
łaski, jakie otrzymałabyś nie doznając roztargnień".

233. - Lourdes, przy kąpieli w cudownej wodzie. - "Niech twoja twarz odbija moją świętość".



234. - 1937 - 8 września. - Podczas uroczystej mszy św. dla 40.000 pielgrzymów 
zgromadzonych wokół kardynała Suharda z Reims myślałam o radości Matki Bożej. 
Powiedział mi: "Wszystkie kobiety są po trochu moją Matką".

235. - Podczas procesji z Najświętszym Sakramentem nie myślałam o tym, by modlić się w 
imię Jego zasług. Powiedział: "A co robisz ze Mną?"

236. - W bazylice Różańca św. - "Będziesz miała inną twarz. Dam ci twarz naznaczoną 
pokorą".

237. - Przed Grotą. - "Skierujesz swój wysiłek na poprawę swojej natury: gestu, słowa - 
wszystko to jest nieustanną pokutą".

238. - Po powrocie do domu. - "Utrzymuj w porządku wszystko, co cię otacza. W ten sposób 
odbija się w tobie świętość. Staraj się tak postępować".

239. - W kościele pod wezwaniem Najśw. Maryi Panny. - "Nie pozwalaj swoim oczom na 
śledzenie przechodzących osób. Zrób to dla Mnie".

240. - 1937 - 12 września. - Jadąc autokarem mówiłam: Umiłowany mój, a On odpowiadał: 
"Umiłowana moja", jak gdyby to była litania odmawiana w czasie podróży.

Podczas powrotu autokarem. - "Zachowuj swoją naturę i zmieniaj ją.

Kiedy dajesz coś sama sobie, dawaj tak jak ubogiemu: z miłości dla Mnie. Będziesz rozważać
zalety mojej Nieskończoności: jest to nauka taka jak inne, trzeba ją studiować".

241. - 1937 - 13 września. Przy ofiarowaniu wina zmieszanego z wodą. - "Zmieszaj Mnie ze 
sobą i ofiaruj w swej duszy Naszemu Ojcu".

Podczas obiadu u państwa X... byłam niezbyt miłosierna dla kogoś nieobecnego. Powiedział 
mi: "Dlaczego o tym opowiedziałaś? Łatwo mogłaś powstrzymać się od tego".

242. - 1937 - 14 września. W pewnym kościele. - "Popatrz na witraże: jedne są w cieniu i 
zachowały wszystkie swe barwy. Inne są wystawione na słońce i nie mają już nic swojego".

Po powrocie do starego domu rozkoszowałam się samotnością przy Nim: "Ale nie jest to 
twoim celem. Trzeba iść, iść, tak jak Ja szedłem w mym życiu publicznym. W ten sposób 
lepiej Mi się cała oddajesz".

243. - 1937 - 15 września. - "Nawet kiedy do ciebie nie mówię, sprawiasz Mi przyjemność 
starając się Mnie słuchać. Słuchaj.

Kto mógłby być szczęśliwszy od was, moi chrześcijanie? Ten sam Ojciec, Mój Ojciec. Ta 
sama Matka, Moja Matka. Ja, wasz Brat. Zrozumcie więc to w radości".

244. - 1937 - 17 września. Podczas podróży pociągiem do Paryża. - "Żyj tym, co ci 
powiedziałem. Kiedy będziesz żyła ze Mną po prostu jak z jedynym Przyjacielem, 
niewidzialnym, ale zawsze obecnym, zrobisz jeden krok".



245. - W bufecie na dworcu Austerlitz (w Paryżu). - "Wiele będzie się od ciebie żądać, bo 
wiele otrzymałaś".

246. - Dworzec Saint-Lazare w Paryżu. - Mała dziewczynka mówiła do swego ojca: Daj mi 
rękę. - "Mów Mi to często".

247. - W departamencie Seine-et-Oise. - Mówiłam: Nie rozumiem, jak możesz tak bardzo 
kochać biedne stworzenia! Odpowiedział mi: "Czy możesz zrozumieć Serce Boga?"

248. - W hotelu, słuchając radia. - "Niech twoją muzyką będzie milczenie, czujne na głos 
mego serca".

249. - 1937 - 20 września. U benedyktynów przy ul. de la Source w Paryżu. - "Przyjdź Mi na 
ratunek". (W Jego wielkich cierpieniach za grzeszników).

250. - Paryż. Kaplica św. Teresy w Auteil. - "Im więcej pracujesz, tym więcej dajesz mi 
odpoczynku. Jestem Bratem, rozumiesz? Podobnym do was".

251. - Kiedy przestałam umartwiać swoje ciało. - "Ja nie zdjąłem mojej cierniowej korony".

252. - 1937 - 21 września. Le Fresne. - "Aby lepiej kochać, zmień formy swej miłości". 
(Otwierałam moje serce w Jego sercu aby uchwycić część płomienia): "Gdybyś czyniła to 
częściej, byłabyś tak szczęśliwa, ponieważ jest ono do twojej dyspozycji. Jesteś szczęśliwa".

253. - "Począwszy od dzisiaj nie będziesz się już chełpiła twymi podróżami. Twoje podróże 
były dla Mnie. Zachowaj je dla Mnie".

254. - "Idź szybko i z zapałem, jak gdyby przy końcu drogi znajdował się Bóg".

255. - Podczas Mszy św. na "Pan z wami"! - "Pan jest z tobą, kiedy jesteś w stanie łaski".

256. - W chwili wyjazdu do Ille-et-Vilaine. - "Kiedy wyjeżdżam razem z tobą, to tak, jakbym 
znajdował się po twojej lewej stronie. To Ja stworzyłem Serce Ojca, Serce Matki... a więc!"

257. - Podczas podróży pociągiem do Bretanii. - "Co powiedziałabyś o kimś, kto 
otrzymawszy klejnoty, których sam widok daje pociechę i radość, trzyma je w ukryciu z 
powodu wygodnictwa czy niedbalstwa?" (Powiedział mi to, ponieważ milczałam wtulona w 
swój kąt przedziału zamiast uprzejmie rozmawiać.)

258. - Z akcentem rozpaczy, jak ktoś, kto odchodzi. "Nie chcą wierzyć w moją miłość".

259. - Kiedy oddawałam serdeczny hołd Jego Obliczu. - "Ach, gdybyś to robiła częściej... nie 
ośmielasz się. Nie macie dosyć śmiałości".

260. - Kiedy obawiałam się codziennych roztargnień. - "Córka nie myśli w każdej chwili o 
tym, że kocha swego Ojca. A jednak jego miłość żyje mocno w jej sercu. Czy masz powody, 
by się na Mnie skarżyć?"

261. - 1937 - 26 września. Po komunii. - Powiedział mi, że staje po mojej lewej ręce, 
ponieważ prawą powinnam działać dla Niego. "Zjednoczenie. Działanie".



262. - 1937 - 28 września. - "Moja łaska przewyższy cię. Jesień twego życia... Jesień to 
chwila chwały. Pomogę ci przeżyć ją pokornie".

Ja: Ogołoć mnie, Panie. On: "Sam przyjdę ogołocić cię" (i zrozumiałam, że to miało stać się 
przy wyjściu mojej duszy z ciała).

263. - 1937 - 1 października. O świcie, przy przebudzeniu. - "Nie widzieliśmy się od 
wczorajszego wieczora. Miej więcej zaufania do moich zasług, sprawisz Mi tym 
przyjemność. Kiedy byłem na ziemi, myślałem tylko o was... Myśl tylko o Mnie, o mojej 
chwale. Oddaj Mi swoje życie.

Proś nieustannie by Duch świętości, Duch Święty, przyszedł i posiadł cię. Proś o to przez 
pośrednictwo Tej, którą osłonił swym cieniem: mojej Matki i waszej Matki. Czcij moją Matkę
aż w samej głębi odwiecznej myśli Boga".

264. - Podczas Mszy św. - "Czy miałabyś dosyć pokory, by ukryć się w tak małym kawałku 
chleba, w takiej odrobinie wina? Dzisiaj jest czwartek, żyj dla Hostii, jak druga hostia".

On: "Kiedy twoje uczucia nie wystarczają, bierz moje. Nigdy nie pojmiesz, z jak wielkim 
szacunkiem zwracam się do duszy, jest to poszanowanie jej wolności".

265. - "Gdybyś częściej myślała o Mnie, popełniałabyś mniej błędów. Zrozum wreszcie, że 
sprawiasz mi przyjemność, powierzając się staraniom mojej Opatrzności! Powierz Mi się 
całkowicie. Tkaj płaszcz dla swojej duszy: płaszcz, który okryje ją na całą Wieczność.

Daj poznać Mnie tym, którzy sami nie ośmielają się tego czynić.

Tylko miłując Mnie uczycie się Mnie kochać. Żyj tylko dla Mnie. Niech twoim życiem 
będzie Chrystus".

266. - 1937 - 3 października. - "Twoją miarą będzie kochać Mnie bez miary. Odpłacę ci 
miłością. Podziel swój dzień, aby być pewniejszą, że Mi go ofiarowujesz. Ofiaruj Mi daną 
wizytę, dany list, dane zajęcie. Bardziej Mnie dostrzegaj, mniej dostrzegaj siebie. Wznieś się 
ponad te drobne troski ziemskie, aby myśleć już tylko o Mnie".

267. - 1937 - 5 października. - (Widziałam świat, ciężar. To był żywy świat grzechów 
ziemskich przed Obliczem Boga.)

268. - 1937 - 7 października. - "Moje zasługi są wystarczająco wielkie dla twego grzesznika. 
Proś o jego nawrócenie w imię moich zasług".

(Widząc różnicę między mymi dobrymi pragnieniami a mymi brakami, powiedział mi czule): 
"Moja biedna córeczko! Wzywaj, zawsze wzywaj Ducha Świętości".

269. - 1937 - 8 października, w pociągu, kiedy odmawiałam różaniec. - "Czcij moją Matkę w 
wieczystej myśli Ojca, ponieważ Ona dokładnie wypełniła misję tej myśli. Moim pokarmem 
była wola mego Ojca".



270. - 1937 - 13 października. - Wyjechałam z Paryża wcześnie rano i nie mogłam przystąpić 
do komunii św., ponieważ kościoły były zamknięte. Powiedział mi z wieżyczki kościoła, 
którą dostrzegłam z pociągu: "Ja żałuję tego jeszcze bardziej niż ty".

271. - Dworzec w Bordeaux. 5 rano. - "Żyj w ciągłym święcie: w świecie Woli Bożej".

272. - Kiedy zbyt po ludzku myślałam o powodzeniu: "Pamiętaj, że kiedyś sprawom 
ziemskim będziesz przypisywała zupełnie inną wartość, niż czynisz to teraz".

273. - Skarżyłam się, że co dzień muszę robić to samo: odpowiadać na listy, podróżować, 
składać wizyty.

"Kiedy Mnie kochasz jest to zawsze coś nowego dla Mnie".

274. - Mówiłam: To twoja mała X... Odpowiedział mi: "Kocham cię, kiedy jesteś mała".

275. - Mówiłam: Mam tak mało nadziei, tak mało miłości. - "Moja Matka troszczyła się o 
wzrost mego ciała; ty pracuj nad wzrostem mego Ciała Mistycznego".

276. - 1937 - 20 października. Le Fresne. - (Myślałam o trudności wejścia w Niego podczas 
mych podróży. Powiedział mi): "Czy nie jestem częścią rzeczy?" (Po jedzeniu, gdy 
odchodziłam do swego pokoju): "To są chwile 'dla nas dwojga'. Nie pozbawiaj Mnie ich!" 
(Tak delikatnie.)

"Naśladuj Mnie. W ukryciu czy publicznie, zawsze ofiarowana Ojcu za innych. Dam ci 
wszelkie siły. Idź!

Moja miłość... Nie zna się mojej miłości!... Podepcz siebie (pokora). Są znaki krzyża. Są 
także Święta Krzyża. Pragnę cię trzymać ukrytą pod mym ramieniem, na mej piersi". 
Mówiłam Mu: Chciałabym być nędzną oślicą, która niosła Ciebie przez kraje. Odpowiedział 
mi: "Pamiętaj, że jesteś stworzona na obraz Boga. Wzmagaj, rozwijaj, usiłuj powiększyć w 
sobie miłość Boga i bliźniego: jest to praca całego waszego życia. Buduję w tobie dom: 
będzie to świątynia dla mojej chwały. Nie oczekuj niczego od siebie. Wszystkiego oczekuj 
ode Mnie".

Mówiłam: Jak bardzo pragnęłabym, abyś przeszył moje serce, Panie. On: "Przeszyję twoje 
serce w chwili twojej śmierci".

277. - 1937 - 23 października. - Wyjeżdżając z domu o 5 rano, w deszcz, myślałam: Może 
przyjdzie taki dzień, że już nie wrócę. On: "Bo wtedy dojdziesz do celu".

278. - Po rozmyślaniu kontemplacyjnym. - "A teraz idź w życie zjednoczona ze Mną".

279. - "Pamiętaj, że ktoś powiedział: 'W piekle są dziewice, ale nie ma tam pokornych'". 
(Miałam myśli pełne pychy.)

280. - 1937 - 25 października. - "Nawet kiedy bardzo cierpisz, jest w tobie część, gdzie 
możesz się schronić. Podczas gdy w czasie mej Męki w całym moim ciele i w całej mojej 
duszy były tylko tortury: żywy ból... 'Twoje' trzy równe sobie Osoby. One są twoje. One są 
wasze. Myśl często o Ich obecności w tobie. To jest miłość. Niech cierpienie będzie dla ciebie



budzącą pragnienie radością. Nawet maleńkie wewnętrzne spojrzenie, przebłysk, sprawiają 
Mi przyjemność". W Jerozolimie, u otworu Krzyża, przy którym klęczałam, powiedział mi: 
"Oczaruj Mnie w innych" (co miało znaczyć: "Bądź szczególnie ujmująca wobec wszystkich, 
bo ja jestem w nich".)

281. - 1937 - 26 października. Po komunii. - "Dlaczego zwracasz się do Tabernakulum 
Ołtarza, skoro Ja jest w twoim sercu?... Jesteś moją konsekrowaną. Służ tylko Mnie".

(Dominus vobiscum): "Tak, jestem zawsze z tobą. A ty? Gdybyś wiedziała, jak cię oczekuję...
jak oczekuję dusz!... Niech twoje dzieła będą dziś święte. Wzywaj Ducha świętości. Proś Go, 
by cię napełnił miłością".

- Panie, czy sprawia Ci przyjemność to, że rozmawiam z Tobą o wszystkim?

- "Kocham wszystko, co zbliża cię do Mnie".

Wyrzucałam sobie, że nie dość często myślę o przyniesieniu ulgi duszom w czyśćcu: "Ale 
miałaś taką intencję. Ja zbawiałem świat na wielkiej trasie mego Życia".

Po śniadaniu, gdy zapomniałam o dziękczynieniu. - "Cóż znaczyłby znak krzyża, który 
postawiłaś na swoim nagrobku, gdybyś go nie czyniła często na swoim żywym ciele?... 
Kochaj cierpienie. Wszystko odnajdziesz tam, w górze".

282. - 1937 - 28 października. Po komunii. - "Nic dla ciebie. Wszystko dla Mnie. Nic beze 
Mnie. Nie szukaj nigdy nagród ziemskich. To zbyt krótkie!..."

Kiedy się umartwiałam: "Odżywiaj świat".

Dziś rano, między godziną 8 a 8.45 mówiłam rozważając Jego biczowanie: Panie, wytłaczam 
Twoje rany na świecie; powiedział mi:

"Nie potrzebujesz nawet naciskać, moja krew płynie z całego mego ciała".

W związku z nie ukaranymi zbrodniami: "Pozwól działać ziemi. Ja mam Wieczność. Sam na 
sam z Bogiem. Spójrz na moje oczy pełne łez... pełne krwi... Zawsze was potrzebuję."

I tak jak mi powiedział, powtarzałam pragnąc otrzymać odrobinę z Jego słodyczy: Daj mi 
rękę. Przepoił mnie intensywną myślą o Jego biednej ręce, przebitej i krwawiącej.

283. - 1937 - 30 października. W drodze do Paryża. - "Czy widzisz różnicę: ty w stosunku do 
Mnie i ty w stosunku do bliźniego?... Bądź taką wobec bliźniego, jaką jesteś wobec Mnie".

284. - Wszystkich Świętych, 1 listopada w kościele św. Magdaleny. - Patrzyłam na kłosy 
zboża na małym bocznym ołtarzu, gdzie znajduje się także Najśw. Sakrament i w swej 
samotności podróżniczki mówiłam Mu: Odżywiaj mnie. On: "Odżywiaj innych. W 
jakimkolwiek kraju byś się znajdowała, jesteś we Mnie".

285. - 1937 - 3 listopada. Nantes. - "Dusza jest albumem. Dlaczego nie miałabyś pokazywać 
tylko budujących stron?"



Po Komunii św. - "Widzisz, modlitwa to jakby przewód: trzeba żeby jeden koniec uwagi 
utkwiony był w Bogu, inaczej łaska nie spłynie do duszy".

286. - 1937 - 7 listopada, u św. Piotra, podczas uroczystej mszy za zmarłych. - "Włóż swoją 
duszę w moje przebite ręce".

Kiedy przechodziłam przez kościół św. Mikołaja. - "Ucisz swoje serce. Żyj w Radości... 
Smutek pochodzi czasem z niedostatku ufności".

Podróżując przez Lyon, Niceę, Korsykę czułam nadmiar Jego miłości i nasz obowiązek 
zupełnego zawierzenia w razie niebezpieczeństwa.

287. - 1937 - 11 listopada. - Nicea, podczas mszy w kościele Matki Bożej, odprawianej przez 
biskupa Rémond, tuliłam się w myśli do Jego prawego ramienia. Powiedział mi: "A gdybym 
patrzył na ciebie tylko wtedy, kiedy ty patrzysz na Mnie?", zapraszając mnie do częstszego 
kierowania oczu na Jego oblicze.

Byłam sama w tłumie, kiedy Głos powiedział do mnie: "Jesteśmy razem".

288. - "Jeżeli wzrok twój słabnie, jednocz się ze Mną stojącym przed najwyższym kapłanem. 
Nie widziałem wtedy prawie nic, po policzku wymierzonym żołnierską rękawicą.

Są dusze, które przyciągam w samotności, nawet wśród tłumów, aby pozostały w cieple mej 
miłości i żebym cieszył się nimi, jako moimi najwierniejszymi. O, niech Mi nie wyrządzają 
tej obrazy i tej przykrości nie chcąc zrozumieć... Ty przyjdź!"

289. - 1937 - 13 listopada. - Przejazd statkiem "Sampierro" z Nicei do Bastii w ramionach 
Ojca.

290. - Bastia. Kaplica klarysek. Po Komunii św. - "Gdyby mała dziewczynka mówiła do 
swego ojca napuszonymi zdaniami, można by pomyśleć, że recytuje powinszowanie. Ojciec 
wolałby, żeby czule ukryła się w jego ramionach".

291. - 1937 - 14 listopada. Bastia, w kaplicy Dobrego Pasterza. - Wśród Pokutnic i 
Magdalenek, powiedział mi: "Idź za mną w mojej Męce". I podczas całej Mszy św., od 
Ogrójca, przed Najwyższym Kapłanem, u Piłata, aż do wejścia na Golgotę, trzymał mnie za 
rękę; ale gdy zadźwięczał dzwonek przed Podniesieniem, które wyobraża Ukrzyżowanie, 
powiedził mi, przygwożdżony: "Już nie mogę podać ci ręki". Było to tak subtelne, tak czułe.

292. - 1937 - 16 listopada. Bastia. - Podczas długiej i nudnej podróży powiedział mi, jak 
gdyby chcąc mi dodać odwagi: "Jestem tu".

293. - 1937 - 19 listopada. Vico (Korsyka). - Podczas mszy, w chwili Podniesienia, 
żałowałam, że nie może mi już podać ręki: "Moja ręka dotyka cię nadal. Ale krew z mojej 
ręki spływa na ciebie. Bądź bardzo czuła dla małych dzieci. Ja byłem małym Dzieckiem".

Aby być nazajutrz na mszy niedzielnej, musiałam przejść pieszo siedem kilometrów 
dzielących Porto od Piana. Szłam dwie godziny sama przez zarośla między nierównościami 
terenu a morzem. Silne wonie Korsyki ofiarowywałam Najświętszej Maryi Pannie, a 



ponieważ nie odczuwałam zmęczenia tą ciągłą wspinaczką, powiedział mi: "Widzisz, że w 
miłości wszystko jest łatwe".

I czułam Jego obecność przy moim lewym boku.

Łaska nadziei. - "Ufaj do szaleństwa",

294. - Sagana (Korsyka). - Stodoła służąca jednocześnie za kościół. Z jednej strony zwierzęta 
i nawóz. Co dwa tygodnie odprawia się tam Mszę św. - "Popatrz, do czego popycha Mnie 
miłość... Wszyscy mieszkańcy mają swoje domy. A spójrz na mój".

295. - 1937 - 20 listopada. Piana. - Podczas mszy w małym kościele, gdzie dobry kanonik F...
zechciał przyspieszyć swoją mszę z powodu odjazdu mego autokaru. - "Powtarzaj często: 
'Spraw, «abyśmy uczynili» mnie świętą!'"

A gdy Mu dziękowałam za Jego opiekę na moich drogach i za Jego łaski, powiedział mi: "To 
płynie z bezmiaru mojej miłości, która potrzebuje dawać: im więcej daję, tym więcej chcę 
jeszcze dać. Nigdy nie można Mnie wyczerpać".

296. - 1937 - 22 listopada. Ajaccio. - "Im więcej dasz ludziom, tym więcej Ja dam tobie. 
Naśladuj moją miłosną rozrzutność. Żaden święty nie jest podobny do innego świętego. To 
jest pole działania Ducha Świętego".

297. - 1937 - 24 listopada. Ajaccio. - "Kiedy naprawdę ukochasz swego bliźniego, pełna 
uczucia będziesz starała się sprawić mu przyjemność: przypomnij sobie tę czy inną 
okoliczność, kiedy nie skorzystałaś z okazji".

Podczas zachodu słońca za Wyspy Sanguinaires, powiedział mi: "Czy jesteś drugim Jezusem 
Chrystusem? Na tym polega wszelka świętość.

Kochaj swoją celę - swój pokój, jeżeli jesteś w domu; swoje serce, jeżeli jesteś w tłumie. Ja 
tam jestem".

298. - Ajaccio. - "A gdybym postępował z tobą tak, jak ty postępujesz z innymi?"

299. - 1937 - 25 listopada. Ajaccio, dzień dwóch przedstawień "Ulicznej śpiewaczki". - Gdy 
mówiłam Mu: Panie, to Ty zagrasz moją rolę, odpowiedział: "Ty grasz, a Ja poruszam dusze".

Ajaccio, Dom św. Józefa. Myślałam w swoim pokoju, że to ostatni dzień tego widoku na 
Morze Śródziemne i tego gorącego słońca, a On powiedział: "Ziemia jest tylko przejściem. 
Przesiąknij tą myślą".

300. - 1937 - 27 listopada. Mentona - Nicea, w samochodzie państwa X..., o zachodzie 
słońca, na Promenadę des Anglais. - Powiedział mi: "Jakkolwiek piękny byłby ten widok, 
moje słońce nie pozostanie ani na chwilę dłużej. Idzie swoją drogą: i ty czyń tak samo". I ja 
kontynuowałam swoją podróż z Lyonu do Nantes.

301. - 1937 - 28 listopada. Czekając na pociąg na dworcu w Nicei, wśród moich pakunków 
modliłam się aby nadeszło Jego Królestwo. - "Tylko w twoim sercu znajduję schronienie, 
jesteś jedyną, która się modli na tym peronie".



Podczas mszy tego rana w kościele Matki Bożej w Nicei w duchu przywdziałam skrwawioną 
tunikę Chrystusa, aby się oczyścić, a On ukazał mi Kościół jako jednolitą tkaninę bez szwu.

302. - Przejazd statkiem z Bastii do Nicei po morzu spokojnym, jak ręka Boga. - "A jeżeli 
chcę okazać tobie moją niezwykłą dobroć? Powiększaj Mnie w innych. Przyjmuj każdą 
przykrość jako pochodzącą z mojej ręki. Pamiętaj, że Ja objąłem swój krzyż. Kiedy jesteś 
zmęczona, myśl o moim zmęczeniu. Aby być Moim uczniem, trzeba nie tylko nieść swój 
krzyż, trzeba go 'wziąć'".

303. - 1937 - 29 listopada. Z Lyonu do Nantes. - "Moje stworzenia są dla Mnie, aby wyrażały
moją chwałę. Nie uchylaj się".

304. - 1937 - 30 listopada. Nantes, Ancenis. - "Trzymaj się w ukryciu. Kontempluj. 
Kontempluj. To zajęcie wiekuiste. Twoje czulsze stosunki z bliźnim oświecą twoje stosunki z 
trzema Osobami obecnymi w tobie".

305. - 1937 - 3 grudnia. - Po komunii przypominałam sobie prace mego życia, a On 
powtórzył mi: "Nie myśl o sobie. Myśl o Mnie, o mojej chwale".

306. - 1937 - 7 grudnia, po komunii. - "Powtarzaj często: 'Ojcze, niech się dzieje wola Twoja.
Niech się dzieje wola Twoja!' Czy wyobrażasz sobie ziemię, na której wola Boża byłaby 
spełniana wszędzie?"

307. - 1937 - 8 grudnia. - Znajdowałam się pod Jego krwią spływającą z Krzyża. Powiedział 
mi: "Bądź 'Mną'. Bądź 'Mną' dla wszystkich, pomnażaj Mnie w innych. Utrzymuj w stanie 
czynnym dary, które otrzymałaś, sprawisz Mi przyjemność. Aby przyszło moje Królestwo? 
Przygotowujcie nadejście mego Królestwa przez dobroć i miłosierdzie. Nie żąda się tego 
samego od wszystkich dusz. Co do ciebie, trzymaj się tego co zostało dla ciebie zapisane. 
Jestem wszelakim Pięknem".

308. - 1937 - 17 grudnia. Paryż. - Kiedy myślałam o popiersiu Chrystusa, dłuta Roux-Druet, 
którego głowa, niepodobna do żadnej innej, tak bardzo wzruszała, powiedział mi: "Wzruszam
środkami, które sobie wybieram". Wówczas tak bardzo się ucieszyłam, że zamówiłam tę 
kompozycję i dałam ją na wystawę "Salon-1938", ażeby "wzruszała" wszystkich, którzy będą 
ją oglądać.

La Fère, departament Aisne. - "Nie czekaj na wielkie wydarzenia twego życia by Mi je 
ofiarować. Równie wielki jest dla Mnie każdy mały gest. Ofiaruj Mi wszystko. Módl się z 
całą siłą woli, by dobrze się modlić. Ja dokonam reszty".

A ponieważ udzielał mi pewnych wskazówek co do kostiumów teatralnych, mówiłam Mu: 
Zajmujesz się takimi szczegółami? Odpowiedział: "W mojej miłości do was nic nie nazywa 
się szczegółem. Upadły anioł nie uwierzył w miłość i został jej pozbawiony. Wierz w moją 
miłość, a będziesz w nią obfitowała".

Po komunii: - "Delikatność, wesołość, wdzięk - rozwijaj dla Mnie to, co ci dałem dla Siebie. 
Żyj tym bardziej wewnętrznie niż zewnętrznie. Stworzenie powinno z miłością oddać 
wszystko swemu Stworzycielowi.

O moje małe narzędzie!"



309. - 1937 - 18 grudnia. W starym kościele w la Fère patrzyłam na tabernakulum i 
mówiłam: Mój Więźniu. On z miłością: "Moja więźniarko!" I ujrzałam moje życie aktorki, 
którym On rządził.

310. - 1937 - 20 grudnia. La Fère, na scenie, w nocy i w przejmującym zimnie mogłam 
wystąpić bez napadów kaszlu i bez innych dolegliwości. Mówiłam Mu: Jestem naprawdę 
Twoją córeczką! i dziękowałam Mu. Odpowiedział: "Jestem naprawdę twoim Ojcem! Ale czy
ty naprawdę jesteś moją 'małą' córeczką?..."

311. - 1937 - 22 grudnia. Nantes. - Ja: Panie, oddaję Ci mój dzień dzisiejszy. On: "Nasz 
dzień... kiedy będę pracował w tobie więcej niż ty sama. To Ja pierwszy ciebie pokochałem".

312. - 1937 - 24 grudnia. Pasterka. - "Ciesz się. Trzeba aby nic z tego, co wycierpiałem dla 
was w mojej Męce nie zostało stracone. Zbieraj wszystko. Ofiaruj Mnie Mnie samemu"... 
Duchem znajdowałam się w ranach Jego rąk i kiedy dziwiłam się, że cała jestem w nich 
zamknięta, powiedział mi: "Moje rany mogą zawrzeć świat. Pozostań tu (na Jego sercu), nie 
mów nic. Zamieńmy się naszymi cierpieniami, naszą miłością w tajemnicy. Ja żyję tobą, ty 
żyj Mną".

313. - Boże Narodzenie 1937. - "Czy nie żyjesz otoczona Miłością? Oddaj Mi wszystko. 
Wszystko. Miłuj Mnie. Wynagradzaj za zniewagi, jakie Mi wyrządzą tej nocy (Bożego 
Narodzenia)".

314. - 1937 - 27 grudnia. Święto św. Jana, który spoczywał na Jego piersi. - "Powiedz Mi, że 
z każdym twoim oddechem będziesz wchłaniać miłość mego serca. Jakie to szczęście dla 
ciebie! Chcę, żebyś była czynna w mojej służbie i kontemplatywna w mojej miłości. Wzmóż 
swoją radość, a zwiększysz moją.

Nie czekaj na godzinę śmierci, by Mi ofiarować jej chwile. Chwile, w których jesteś zdrowa, 
sprawiają Mi tyle samo radości".

Ja: Czy przyzwyczaję się kochać Ciebie i stanę się nieczuła?

On: "Ja nie przyzwyczajam się do tego, że ty Mnie kochasz. Zwiększaj swoją radość, a 
powiększysz moją".

315. 1937 - 30 grudnia. W kościele Notre-Dame, o 5.30 rano, podczas mojej Drogi 
Krzyżowej, przed św. Weroniką. - "Kiedy Mnie pocieszasz, wyciskam moje Oblicze na 
twojej duszy".

Rok 1938

316. - 1938 - 1 stycznia. - "W ubiegłym roku dałem ci jako hasło: 'Czystość i prostota'. W tym
roku będziesz Mnie kochała w osobach moich braci. Czyń dla nich to, co chciałabyś czynić 
dla Mnie samego".

Mówiłam: Kocham Cię za tego lub tą, Panie. Powiedział mi: "Teraz kochaj Mnie dla Mnie 
samego. Jeżeli daję ci łaski czułości, to dlatego, żeby cię zachęcić byś doszła do poświęceń 



dla twego bliźniego. Dawaj tak jak otrzymałaś. Chcę dotrzeć do samego środka twego serca i 
uczynić tam moje mieszkanie. To będzie proste i normalne".

317. - 1938 - 2 stycznia. Po Komunii św. - "Życie miłości Stwórcy ze stworzeniem mogło się 
zacząć dopiero w niebie. Przyszedłem zapalić je na ziemi po to, by je przyspieszyć".

318. - Naprawiając rękawiczki, zastanawiałam się: Czy to też się liczy jako miłość? 
Odpowiedział mi: "Czy dla zbawienia świata nie liczyło się to, że obrabiałem drewno 
heblem?"

319. - (Ze smutkiem) - "Czy dlatego, że jestem Bogiem, nie mam prawa do tkliwości ze 
strony moich stworzeń?"

Nazajutrz. - "Czy nie mogę być kochany jak każdy inny?"

320. - Mówiłam: Oby można było odczuć Cię we mnie.

On: "Widziałaś moje komety i ich świecące smugi? Czy Ja, Stwórca, nie mogę mieć 
świetlanych przedłużeń?"

321. - Drobne rozczarowanie dołączyłam do Jego rozczarowań. On: "To jest właśnie Kielich: 
ty dajesz kroplę wody, Ja - Wino.

Mów Mi 'Dzień dobry' przy każdym przebudzeniu się, jak gdybyś wchodziła do nieba".

322. - Przed zaśnięciem. - "Odmów Ojcze nasz. Już mówiłaś tę modlitwę, ale można ją 
mówić na tyle różnych sposobów!"

323. - Po Komunii św. - "Zostaw swoje małe troski. Przejmij się moimi: tyle dusz ginie!"

324. - Byłam niezadowolona z siebie i skrępowana wobec Niego. - "Czyż Ja nie jestem 
większy, niż twoje uchybienia? Czyż nie jestem większy, niż twoja biedna istota? Oddaj Mi 
wszystko. Naprawiam, gdy Mnie proszą by naprawić".

325. - 1938 - 4 stycznia. - "Pociechy? Dawaj je innym. To, co zachowuję, jest dobrze 
strzeżone. Bądź dla Mnie czuła. Bądź coraz czulsza. Oddam ci wszystko w chwale Miłości. 
Daj Mi swoje ciało, daj Mi swoją duszę, jako nadmiar ludzkiej natury. Cóż więcej mogłem 
uczynić? Czy nie dałem wam wszystkiego? Niech każdy z twoich uczynków nosi moją 
pieczęć".

Po komunii. - "Jestem tu, w Trójcy pełen miłości dla mego Ojca, a Trzy Osoby miłują się w 
tobie. Przyłącz się".

326. - 1938 - 9 stycznia. Nantes, przechodząc obok kościoła Matki Bożej. - Dzień dobry, 
Boże mój. Ileż zaniedbań z mojej strony... Czy ukarzesz mnie? On: "Dlaczego karać?... Czy 
Ja karzę?" I ukazał mi swoje Miłosierdzie.

327. - 1938 - 15 stycznia. W kościele Matki Bożej podczas odmawiania przeze mnie Drogi 
Krzyżowej przed wyjazdem do Brestu. - "Przy każdej stacji rozważysz moją miłość".



W pociągu: "Uważaj, chcę abyś była wyżej. Ukryj się w rozpadlinie skalnej (Jego sercu)".

328. - 1938 - 22 stycznia. W Bretanii. - "Spisz moje łaski".

Wracając z Finistère zastałam moje mieszkanie zalane wodą wskutek pęknięcia rury i 
usiłowałam uśmiechnąć się do tego doświadczenia, jak do czegoś radosnego, ponieważ 
wszystko pochodzi od Niego. A kiedy już naprawiono, powiedział mi: "Odniosłaś 
zwycięstwo... Jak bardzo nisko trzeba cenić wszystko to, co nie jest grzechem!"

329. - 1938 - 26 stycznia. - Brest, na scenie, gdy w trzecim akcie "Starej panny i trzynastu 
dziewcząt" mówiłam: To nie czas czyni świętym, lecz wola..., powiedział mi: "Czy masz tę 
wolę, czy masz ją co dzień?"

330. - 1938 - 28 stycznia. - Po Podniesieniu starałam się trzymać u stóp Krzyża, w pobliżu 
otworu, przy którym klęczałam w Jerozolimie i upokarzałam się na myśl, że znajduję się 
wśród tak wielkich Osób jak Maryja, Jan, Magdalena. Powiedział mi wtedy: "Przedstawiasz 
sobą grzeszną ludzkość. Nie lękaj się". (Krew spływała na mnie z Miłością.) Droga 
Krzyżowa, czternasta stacja. Była to chwila Komunii św. - Zbliżając się powiedziałam: 
Jestem Twoim grobem... Czy pozostaniesz tam przez trzy dni? Odpowiedział mi: "Codziennie
pozostaję tam dłużej niż trzy dni" (robiąc aluzję do codziennych Komunii św.).

331. - 1938 - 29 stycznia. Wyjeżdżałam do Vierzon. - "Czy nie jesteś rozpieszczana przez 
Boga?" I czułam moją nędzę oraz Jego niezmierne miłosierdzie.

Droga Krzyżowa, stacja spotkania z niewiastami jerozolimskimi. - "Pocieszam, abyście wy 
pocieszali".

332. - 1938 - 30 stycznia. Vierzon, na mszy. - "Oddaj Mi się zupełnie... Dlaczego 
zachowujesz rezerwę? Czy boisz się Mnie?... Oddaj się nie stawiając Mi granic".

333. - 1938 - 31 stycznia. W pociągu, w drodze do Paryża. - Patrzyłam na swoją skromną 
suknię i mówiłam Mu: "Mam codzienne ubranie..." Odpowiedział mi: "Cóż to znaczy, jeżeli 
masz swoją dobroć z wielkich dni!" (aby wykonać jakieś dzieło). 

334. - 1938 - 4 lutego. - Było mi przykro, bo brakowało mi przyjaźni. Powiedział: 
"Pozwoliłem na to, abyś zrozumiała, czym jest wzgardzona miłość".

Wieczorem. - "W tajemnicy naszych dwóch serc wyznaj Mi swoje winy popełnione tego dnia,
a Ja ci je wybaczę".

335. - 1938 - 5 lutego. - "Jeżeli wierzysz, że jestem większy od ciebie, to dlaczego nie 
oddajesz się?... Przypomnij sobie Ewangelię: Pisałem... pisałem... Pisałem na piasku. Teraz 
już nie piszę na ziemi: piszę dla Siebie. Idź z miłością aż do końca swego cierpienia, swojej 
ofiary. Nie zatrzymuj się dobrowolnie. Czyń akty cnót aby uniknąć ostygnięcia zapału. 
Rozważaj często swoje życie wewnętrzne".

336. - 1938 - 6 lutego. Po komunii. - "Zmień swoją naturę. Bądź bardzo miłosierna. Nawet w 
nieobecności bliźniego mów o nim dobrze. Kontroluj swój sposób bycia, jego niuanse. To 
właśnie stanowi urok miłosierdzia".



Kiedy rozważałam popularność pewnych aktorek, pewnych sztuk teatralnych, powiedział: 
"Pozwól Mi zajmować się tobą".

Myśląc o miliardach niewierzących, nie licząc schizmatyków i pogan, mówiłam: Przyjdź 
Królestwo Twoje! Powiedział mi: "O, gdybym królował naprawdę w jednej tylko duszy!"

W tramwaju odmawiałam machinalnie modlitwy patrząc na przechodniów i na sklepy. 
Powiedział mi łagodnie: "Gdybym był człowiekiem, powiedziałbym ci po prostu: 'Czy drwisz
sobie ze Mnie?'"

Po męczącym umartwieniu. - "Jesteśmy oboje wyczerpani. Ty, która lubisz pomagać bliźnim, 
pomóż Mnie, Mnie, który jestem twoim najbliższym Bliźnim. O gdybyś tak pragnęła 
otrzymać moje łaski, jak Ja pragnę ci je dawać! Oddałem twoje ciało w służbę twemu 
duchowi: oddaj swego ducha w moją służbę".

337. - 1938 - 7 lutego. - "Żyj ze Mną jak z Przyjacielem, którego się nigdy nie opuszcza: czy 
Ja ciebie opuszczam?"

Gdy przyglądałam się obrazowi Feuersteina, przedstawiającemu Serce Eucharystyczne: 
"Przyjdź po prostu do mego zwyczajnego serca. Dałem ci wesołość, uśmiechy na użytek 
innych. Dlaczego nie miałabyś Mi ich dać?"

338. - 1938 - 8 lutego. Po komunii. - "Aniołowie nie widzieli jeszcze Boga, kiedy zgrzeszyli. 
Gdyby Go widzieli, nie mogliby Mu nie być posłuszni. Oglądaj więc Boga na tyle, na ile to 
dla ciebie możliwe. Kontempluj. Kontempluj..." 

Umartwiając swoje ciało myślałam: O, gdyby te uderzenia mogły dosięgnąć mego serca i 
uczulić je na cierpienia Chrystusa! Powiedział: "Uważam pragnienie za akt dokonany. 
Wzbudzaj częściej dobre pragnienia!"

W chwili zwątpienia. - "Gdybyś nie wierzyła, nie mówiłabyś Mi tych słów. Widzisz więc, że 
Mnie kochasz. Dla tych, którzy ufają, jestem dobry. Dla tych, którzy mocniej ufają, jestem 
lepszy. Tym, którzy zatracają się we Mnie całkowicie, zabieram wszystko. Czy nie sądzisz, że
gdyby pewne dusze znajdujące się w czyśćcu używały sakramentaliów (wody święconej i 
innych), byłyby już w niebie? Używaj tych środków. One są dla was".

339. - 1938 - 10 lutego. - "Powiedz Mi na ucho to, co chcesz Mi powiedzieć: tam Ojciec 
usłyszy".

Kiedy myślałam: Czy to naprawdę On?: "Myśl o tym, że jesteś niegodna sprawia, że wątpisz, 
czy to Ja do ciebie mówię? A moje miłosierdzie? ... Ty, która lubisz pomagać bliźniemu, 
pomagaj Mnie, Mnie, który jestem twoim najbliższym Bliźnim. Tak, pałaj miłością. Płonąć, 
to znaczy oczyszczać się".

340. - 1938 - 11 lutego. - Wyjeżdżając do Dieppe, myślałam: Trzeba abym była dobra w tej 
podróży. Powiedział mi: "Dobra? To nie dosyć... powinnaś być bardzo dobra".

Między Alençon i Rouen: "Życie jest wam po to dane, byście się stale poprawiali. Śmierć 
przynosi ostatnią poprawkę".



Dieppe: "Nabierz zwyczaju myślenia nie w sobie ale we Mnie. Gdybyś to czyniła, nie 
opuszczałabyś Mnie nigdy. Kiedy nie masz Mi nic do powiedzenia, powiedz Mi, że nie masz 
nic do powiedzenia i wesprzyj się na moim sercu".

Kiedy wkładałam swoje serce w Jego serce, powiedział mi: "Czuły Ojciec poddaje się 
zachciankom swojego dziecięcia. Powiedz tak jak ta dziewczynka swemu ojcu: 'Przyjdź do 
mnie blisko'".

341. - 1938 - 17 lutego. Paryż, kościół Najśw. Maryi Panny Dobrej Nowiny. - Byłam sama na
mszy. Pod koniec przyszła jeszcze jedna osoba, a ja Mu powiedziałam: Jestem silniejsza 
jednocząc się z jej modlitwami. Odpowiedział mi: "Słuchałem cię nawet wtedy, kiedy byłaś 
sama".

Na bulwarach. - "Nigdy nie będziesz zbyt miła, jeżeli to ma być dla mojej miłości".

342. - W podróży z Paryża do Havre. - Dziękowałam Mu za Jego dary: Czy to nie śmieszne 
dawać Ci dary, które mi już dałeś? 

- "Przyjemność nie zawsze sprawiają dary, lecz sposób, w jaki się je ofiarowuje".

343. - Moulins, w pociągu. - "Pragnij! Pragnij! Pragnąć, to rozszerzać zdolność 
otrzymywania".

344. - 1938 - 18 lutego. Dom "Siostry Rozalii". - Mając jechać pociągiem do Havre by grać 
tam jeszcze tego dnia, denerwowałam się opóźnieniem Mszy św. Powiedział mi z łagodnym 
wyrzutem: "Ale Ja czekam... Twoja droga? Bez przerwy ze Mną rozmawiać".

345. - 1938 - 23 lutego. Nantes. - O 5.30 rano mówiłam na ulicy: Jesteśmy sami, Jezu. 
Powiedział: "Mów 'mój' Jezu. Czy sama nie wolisz, kiedy nazywają cię 'moja Gabrielo'?"

346. - 1938 - 24 lutego. Kościół Notre Dame, po komunii. - "Czy nie możesz żyć ze Mną jak 
obok swego najlepszego i najpotężniejszego Przyjaciela? W wielkiej prostocie. W swoich 
podróżach zmarnowałaś tak wiele okazji bycia uprzejmą!... Wiesz, chodzi o drobne przejawy 
dobroci. Pamiętaj: to, co czynisz dla innych, czynisz dla Mnie".

347. - 1938 - 25 lutego, piątek. - Przejeżdżając pociągiem w pobliżu katedry by grać w 
Lozère, myślałam o kapłanie, który mi powiedział: "Przygotuj się na przyjęcie wielkich łask 
podczas Wielkiego Postu" i pytałam Go poprzez mury kościoła: Czy dasz mi swoje Serce, 
Panie? Szybko jak błyskawica odpowiedział mi: "Czy nie posiadasz go już?"

348. - Niedziela zapustna. Kościół w Langogne, Lozère. - Ja: Wzywam Cię! On: "Ileż razy 
przybywałem, chociaż Mnie nie wzywałaś..."

349. - 1938 - 1 marca. Tłusty wtorek. - "Odbicie mojej duszy w twojej duszy przed moim 
Ojcem: znasz te kanadyjskie zorze północne, odbicie słońca w lodach polarnych... Cóż to za 
widok!"

350. - Paryż. Dworzec Północny. - "To dla was tak umniejszyłem się w Hostii, jak gdybym 
wam mówił: 'Moje biedne maleństwa!'"



351. - 1938 - 6 marca. W kościele Matki Bożej w Liesse, departament Aisne. - "O, gdyby to 
mogło być!... Jak bardzo chciałbym pozostawać z wami pod postacią hostii w każdym z 
waszych domów!..."

352. - 1938 - 9 marca. Varades. - "Jeżeli żyjesz dla siebie, masz tylko pociechę ziemską. 
Jeżeli będziesz żyła dla Mnie, będzie to nie kończące się Niebo".

353. - 1938 - 10 marca. Nantes, w kościele Matki Bożej, po komunii. - Prosiłam Go, 
wyrażałam Mu moje pragnienie, aby być ideałem, jaki On przeznaczył dla mnie. Powiedział 
mi: "Nie zamazuj mojego obrazu w tobie". Ukazał mi wszystko, co powinno być dobrocią, 
staraniem w moich stosunkach z bliźnimi podczas mych podróży.

Na wsi. - Przebywałam myślą ze św. Rodziną, obok tak dobrego św. Józefa, tak świętej Matki
Bożej i Jedynego Syna. Powiedział mi tak bardzo czule: "Bądź małą siostrzyczką!".

354. - "Nie przywiązuj żadnego znaczenia do swoich wrażeń. Rób to, co powinnaś".

355. - 1938 - 12 marca. Montauban. - Miałam przykre przeżycie po sukcesie wczorajszego 
przedstawienia. Powiedział mi: "To dla wykupienia dobra, które stało się wczoraj".

Po komunii. - "Przypomnij sobie przypowieść o owocnych talentach, które oddają sto za 
jeden".

356. - 1938 - 16 marca. Na dworcu w Rennes. - "Kiedy ludzie powiewają chusteczkami na 
pożegnanie, są zadowoleni; kiedy ty z głębi serca posyłasz Mi powitanie do nieba, jestem 
także zadowolony. Co wieczór rozważaj dokładnie swoje słowa wypowiedziane tego dnia: 
pamiętaj, że ten, kto nie grzeszy słowami, jest człowiekiem doskonałym".

357. - 1938 - 17 marca. Po komunii. - Duchem byłam u stóp Krzyża. Powiedział mi: 
"Widzisz, że moje stopy już nigdy nie będą mogły chodzić po ziemi. One, które miały moc 
chodzenia po wodzie. Spełniłem wasze pragnienia i pozwalam by krew wypłynęła z moich 
żył. To dlatego, że całą swoją wolę włożyłem w cierpienie".

358. - 1938 - 18 marca. - Jadąc pociągiem z Paryża do Vesoul, zobaczyłam małą dzwonnicę 
na wsi. Powiedział mi stamtąd: "Na każdym miejscu jesteś w swojej Ojczyźnie, ponieważ Ja 
jestem wszędzie, oczekując cię".

359. - 1938 - 21 marca. Vesoul. - Otwory po cierniach na Jego Świętym Obliczu ozdabiałam 
po komunii wieńcem pocałunków, naszyjnikiem wynagrodzeń i współczucia. Powiedział mi: 
"Teraz oddaj hołd mojej woli, mojej pamięci, memu rozumowi, wszystkiemu temu o czym 
wiesz, że może cierpieć w człowieku. Pamiętaj zwłaszcza o mojej delikatności, większej niż u
innych ludzi".

360. - 1938 - 23 marca. Le Fresne. - Wiosną wśród kwitnących czereśni sadziłam kwiaty i 
mówiłam do Niego wesoło: Oddaję Ci moje serce i wszystko to, co w nim jest. Odpowiedział:
"Odpowiadam na pozdrowienia, które do Mnie kierujesz, w taki sam sposób, ale w Bogu", co 
znaczyło, że otrzymywałam więcej niż dawałam.



Pośród drzew owocowych w białym kwieciu, nad błękitną Loarą usianą mewami, 
wysławiałam Jego potęgę. Powiedział mi: "Wszystko, co moje, twoim jest", przypominając 
mi, że wszystko, co należy do Ojca, jest Jego.

361. - 1938 - 24 marca. Św. Gabriela, o 5.30 Droga Krzyżowa, stacja Obnażenia z szat. - 
Wyjawił mi: "Mój Kościół jest w tej chwili pozbawiony swych chrześcijan w Rosji, w 
Niemczech, w Meksyku i w innych krajach. Ofiaruj Mnie Ojcu, ofiaruj Mnie ograbionego".

362. - 1938 - 26 marca. - Czesząc się szukałam miłych słów. Powiedział mi: "Imię, które Mi 
nadasz nigdy nie będzie zbytnio przeładowane miłością!"

W pociągu zdążającym do Rennes. - "Pokaż, czym jest pokój serca, które żyje wsparte na 
Sercu swego Boga. Czyń częściej akty ufności. Ufności!"

363. - 1938 - 28 marca. W pociągu idącym z Combourg do Nantes, gdy z pomocą Matki 
Bożej starałam się opatrzyć z miłością rany Jego czoła. - "Wyświadczasz Mi przysługę". 
"Zacznij siać. Ja dokonam reszty. Ale zacznij..."

364. - 1938 - 29 marca. Le Fresne. - Po komunii, mówiłam Mu: Ofiaruj mnie Swemu Ojcu. 
Poprawił mnie delikatnie: "Naszemu Ojcu" i ukazał mi, że dzieli z nami nawet Swego Ojca.

365. - 1938 - 1 kwietnia. Montmartre, piątek. - "Bądź moją małą przyjaciółką, radosną i 
wesołą. Mów do Mnie uśmiechami. Tylu innych uważa Mnie za kata, za nieubłaganego 
Sędziego. Moje serce chce być waszym miłym Przyjacielem. O, czegóż nie uczynię dla tych, 
którzy zechcą oddać Mi swoje ufne zawierzenie 'maluczkich'".

W metro. - "Rozmawiaj ze Mną. Rozmawiaj ze Mną..."

366. - 1938 - 4 kwietnia. W pociągu. - "Jesteś moją wyświęconą. Bądź więc zawsze 
uśmiechnięta. Pamiętasz, że w jednej ze swych sztuk mówisz: 'Chciałabym być 
sprzedawczynią uśmiechów'".

Angers. "Jeżeli Mnie nie słuchasz, nie usłyszysz Mnie. Bądź we Mnie. Nie bądź w sobie. 
Dałem wam wszystko, co otrzymałem od Ojca. Dawaj innym dokładnie to wszystko, co Ja ci 
dałem". 

Polecałam Mu skarb, który przewoziłam. Powiedział mi: "Może gdybyś go straciła i 
zrezygnowała z niego dla mojej miłości, byłby jeszcze większym skarbem".

Na widok biedaka śpiącego na ławce ulicznej powiedziałam: Ulituj się nad jego życiem! "Od 
ciebie, która otrzymałaś tak wiele łask, więcej będzie wymagane! O jak trudno wam 
całkowicie opuścić samych siebie, aby rzucić się we Mnie!"

367. - Chalon-sur-Saône. - Próbowałam żyć i myśleć zamknięta w Chrystusie. Powiedział mi:
"Zostawiłaś pełnomocnictwo, aby w czasie twej nieobecności można było otworzyć twoją 
kasę pancerną. Ale nikt na świecie nie będzie mógł wydobyć cię z mego serca, chyba tylko ty 
sama. Przywiązuj znaczenie tylko do tego, co jest wieczne".

368. - 1938 - 7 kwietnia. W pociągu z Paryża do Grenoble. - Młodzi małżonkowie czule 
rozmawiali w wagonie restauracyjnym. Powiedział: "O, gdybyś z taką samą radością mówiła 



do Mnie!... To byłoby takie zwyczajne... takie dobre... Ależ nie, łaski udzielone już świętym, 
św. Teresie i innym, niczego nie wyczerpały. Jestem zawsze gotowy dawać ich coraz więcej".

Veynes, w pociągu, przepraszałam za moje krótkie myśli, za moją wolę krótkotrwałą. 
Powiedział mi: "Ale przecież jesteś tylko małym dzieckiem..."

Na widok wysokich Alp, pokrytych w górze śniegiem, a w dole różowych od kwitnących 
drzew brzoskwiniowych, uwielbiałam Jego siłę i słodycz. Zapraszałam Go, by zstąpił do tych 
dzikich okolic i aby lód nie zmroził Jego stóp, wykładałam je jak gdyby dywanem miłości. 
Powiedział: "Niech odtąd twoje życie wypełnia się zachwycaniem Mnie, a poczujesz się 
przemienioną. Podobać się Mnie. Żyć dla Mnie. Oto właściwy sens istnienia".

369. - 1938 - 10 kwietnia. Arvieux. - "W czyśćcu będzie panowanie Sprawiedliwości. Ale 
dopóki jesteś na ziemi, znajdujesz się pod władzą Miłosierdzia. Posługuj się nim".

370. - 1938 - 12 kwietnia. Marsylia. - Odjazd na statku "Ville-d'Oran". Orkiestra gra "Les 
Saltimbanques" ("Kuglarze"). Powiedział mi: "To dla ciebie".

I przypomniałam sobie, że nazywałam siebie: "Bożą komediantką".

Marsylia, na pokładzie statku patrzyłam na jego odjazd obserwując wszystkie związane w 
tym czynności. 

- "A Ja patrzę na czyny wypływające z miłości moich wiernych na ziemi".

Przyglądałam się ostatniej desce, którą odsuwano, by oddzielić statek od ziemi i myślałam o 
śmierci. Powiedział mi: "Nie bój się. Ja tam będę".

371. - Algier, 14 kwietnia. Wielki czwartek. - Myślałam o szczęściu Rzymu, który posiada 
stół z Ostatniej Wieczerzy. Powiedział mi: "Wy macie o wiele więcej w świętym 
tabernakulum".

372. - 1938 - 16 kwietnia. Na pustyni, w autokarze jadącym z Laghouat do Gardhaia. - Młoda
kobieta położyła głowę na ramieniu swego męża. Wówczas w duchu położyłam głowę na 
Jego ramieniu. Powiedział mi: "Spójrz, czy człowiek może tak bardzo kochać..." I ukazał mi 
rany wyżłobione na ramieniu przez ciężki Krzyż.

Na pustyni, patrząc na fatamorganę mówiłam Mu: Może i Ciebie zobaczę jako miraż? 
Odpowiedział mi: "Szukaj przede wszystkim Prawdy".

373. - Wielkanoc, 17 kwietnia. Gardhaia. - "Tego ranka dałem swoje ciało na pokarm. Kiedy 
spożywasz swój posiłek, pomyśl o moim poście na pustyni i zaproś Mnie".

U Białych Ojców. "Proście Mnie o wszelkie łaski. Nie myśl nigdy: 'To niemożliwe, On nie 
będzie mógł mi tego dać...' Połóż głowę na moim ramieniu Zmartwychwstałego".

374. - 1938 - 19 kwietnia, na pustyni w kierunku El-Goléa. - "Rozsiewaj 'Gloria Patri et Filio 
et Spiritui Sancto', aby te miejsca zostały uświęcone na cześć Ojca, naszego Ojca".



375. - El-Goléa. - Na grobie Karola de Foucauld prosiłam o trochę tych łask, jakie on 
otrzymał od Boga. - "Dam ci inne, bardziej dostosowane do tego, czego od ciebie żądam".

376. - Tirlempt. - "Zniknij we Mnie, a Ja ukażę się w tobie".

377. - Na pustyni. - Patrzyłam na niezliczone i prawie niewidoczne ziarnka piasku w pyle. - 
"Mam dla ciebie łaski na każdą chwilę, ale ty ich nie widzisz".

378. - 1938 - 21 kwietnia, 6 rano, w samochodzie. - "Ileż sposobów uświęcenia się w twoich 
podróżach..."

Sahara. - "Moja Miłość ma swoje godziny wytchnienia a także swe godziny pracy. Całość jest
Miłością. Proszę cię, abyś była dla innych słodyczą".

Oaza Bériane. Widziałam podróżną, która zmieniała swych rozmówców zależnie od 
informacji, jakie pragnęła otrzymać. Powiedział mi: "Ja mogę ci dać wszystko. Uczyń co 
dzień drobny wysiłek heroizmu miłości. Przyłącz się do Mnie".

379. - 1938 - 23 kwietnia. Laghouat, kościół Białych Ojców o 5.20 rano, po komunii. - 
"Zaczynaj w mojej miłości. Ja będę kontynuował".

Na pustyni, Oued Ouaouseur. - "Proś Mnie o posmak Wieczności. Przypominasz sobie, że 
gdy byłaś mała, powiedziałaś Mi: 'Jeżeli pewnego dnia będzie we mnie coś dobrego, spraw by
to się nie ujawniło, spraw, bym o tym nic nie wiedziała'".

380. - 1938 - 24 kwietnia. Algier. Kościół Matki Bożej Afryki, przed komunią. - "Przejdź we 
Mnie, zanim przejdziesz na tamten świat".

Kiedy modliłam się o czyjeś nawrócenie: "Poproś moją Matkę, by spędziła z nim jeden 
dzień". A gdy Mu dziękowałam: "Czy nie powinienem płacić honorariów mojej 
komediantce?"

381. - 1938 - 25 kwietnia. Kościół Matki Bożej Afryki. - przed procesją w dniu św. Marka 
zauważyłam, że zakonnice nosiły na palcach obrączki i zastanawiałam się, czy powinnam je 
naśladować. Powiedział mi z wielką siłą: "Ja otaczam nie tylko twój palec, ale ciebie całą". I 
kazał mi pamiętać o Jego opiece w każdej chwili.

Z Algieru do Constantine, kiedy niosłam swoje ciężkie pakunki w siatce: "Nieśmy oboje nasz 
Krzyż!"

382. - 1938 - 26 kwietnia. - W pociągu z Constantine do Tunisu robotnicy mówili z goryczą o
swych pracodawcach; powiedziałam, że potrzebujemy jedni drugich, że gdybyśmy się 
kochali, wszystko byłoby proste i dobre; stali się łagodni i uprzejmi. Wieczorem powiedział 
mi: "Dobrze zrobiłaś mieszając się do ich rozmowy".

383. - 1938 - 28 kwietnia. Katedra w Tunisie. - Kiedy umilkły organy i zgasły świeczniki 
elektryczne: "Ja pozostaję z tobą".



384. - Tunis. Kościół Serca Bożego. - Po komunii św. odmawiałam Ojcze nasz. - "Jakiej 
błogości doznasz, kiedy będziesz mogła powiedzieć: 'Twoje Królestwo nadeszło!' A kiedy 
czynisz znak Krzyża, zamykam cię od stóp do głowy, i w całym twoim wymiarze".

385. - 1938 - 29 kwietnia. Kartagina. - Przy łzach św. Moniki, gdy duchem przebywałam w 
Jego sercu, zastanawiałam się, jak znajdę czas by być także przy Najśw. Pannie. Powiedział 
mi: "Bądź w tym sercu, które zostało utworzone w łonie mojej Matki".

Na placu Sidi-Abd-el-Aziz. - "Miej zawsze radosny wygląd, ponieważ jesteś w mojej 
służbie".

386. - 1938 - 2 maja. Tunis. - "Czynić dobro to znaczy rozdawać Mnie. Dobro to Ja. Zajmuję 
się każdą duszą, jak gdyby tylko ona jedna była na świecie.

Moja Matka żyła tylko dla Boga. Nie było w Niej żadnego egoizmu, żadnego skupienia na 
sobie samej. Odpowiadała dokładnie celowi Stwórcy tworzącemu swe stworzenie. Naśladuj 
Ją".

387. - Tunis. - Wezwano proboszcza. Jakaś kobieta odniosła siedem hostii, które wkładała do 
książki po przyjęciu komunii. Powiedział mi: "Wynagradzaj".

388. - 1938 - 4 maja. - Kiedy upokarzałam się z powodu swojej małej wartości: "Wierz, że 
przysparzasz Mi chwały! Wynagradzać jest rzeczą łatwiejszą niż myślisz. Ale trzeba 
próbować. Próbuj".

389. - 1938 - 6 maja. Tunis. - Doznając roztargnień z powodu osób wchodzących do kościoła,
wzięłam w duchu Jego rękę, by zakryć sobie oczy. Powiedział: "Popatrz na swoje wnętrze, w 
którym jest Królestwo Boże".

390. - 1938 - 9 maja. - Jadąc z Tunisu do Constantine patrzyłam na tysiące kwiatów na 
łąkach. Powiedział: "Pomnażaj co dzień swoje akty miłości, aby rozradować moje 
spojrzenia".

391. - 1938 - 10 maja. Constantine, w katedrze po komunii. - "Moją rozkoszą jest 
przebywanie z synami ludzkimi".

W pociągu z Constantine do Sétif patrzyłam na zamglone góry, które zdawały się sięgać 
obłoków: "Przyjdzie dla ciebie dzień, kiedy ziemia dotknie Nieba".

W drodze z Sétif do Algieru rozkładałam przed Nim swoją duszę jak pustą kartę: "Zapiszę na 
niej moje miłosierdzie".

W wagonie zaczęłam sprzeczkę z panią, która zajęła moje miejsce. Przypomniał mi: "Bądź 
słodyczą dla innych". Właśnie zastanawiałam się, jak z tego wybrnąć, kiedy spadły jej 
bagaże; pomogłam jej i zaprzyjaźniłyśmy się tak, że na dworcu w Algierze poniosła moją 
walizkę.

392. - Bab-Souika. - Na ulicy kobieta tubylcza zanudzała mnie swoją gadaniną. - "Bądź 
cierpliwa z maluczkimi. Czym jesteś wobec Boga, kiedy do Niego mówisz? A jednak On 
słucha ciebie z dobrocią".



393. - 1938 - 11 maja. Algier. Kościół Matki Bożej Afryki, po komunii. - "Jestem żyjącym 
Sercem".

Droga Krzyżowa przy stacji Obnażenie z szat. - "Bardzo uważaj na swoje słowa. Miej w 
sobie ubóstwo".

Po drobnym cierpieniu. - "Trzeba, żebym mógł rozpoznać w tobie Siebie".

Podczas śniadania, przez ścianę sali jadalnej, z sąsiedniej kaplicy. - "Czy wierzysz we Mnie? 
Nie skarż się nigdy, ani przed innymi ani przed sobą samą".

394. - 1938 - 14 maja. Przed dwoma bukietami róż, które ozdabiały ołtarz Matki Bożej 
Afryki podczas wystawienia Najśw. Sakramentu - "To nie jest warte tyle co dusza. Nazywaj 
moją Matkę swoją Siostrą (przypominając mi dobroć mojej siostry C...). Urozmaicaj Jej 
imiona, by pobudzić swoją czułość".

Droga Krzyżowa nad morzem w parku przy kościele Matki Bożej Afryki. - "Ofiaruj Mnie 
Ojcu w twojej śmierci".

Robiłam znak Krzyża na Jego głowie, na Jego piersiach, na Jego ramionach: "Ten krzyż 
przynosi ulgę memu Krzyżowi".

Algier. Przed wejściem na statek "El-Kantara" płynącym do Port-Vendres: "Zabierz Mnie z 
sobą".

395. - 1938 - 18 maja. Algier. Kościół Matki Bożej Aftrykańskiej. - "Wolę, żebyś nic Mi nie 
mówiła, niż słyszeć, jak mówisz Mi to, czego nie myślisz".

396. - 1938 - 19 maja. Na pokładzie statku. - "Być w stanie łaski, to być w stanie Chrystusa".

397. - 1938 - 20 maja, w pociągu z Bordeaux do Nantes. - "Kiedy Mnie szukasz, znajdujesz 
Mnie. Kiedy byłaś mała, odczuwałaś wielką radość będąc w ramionach swojej bony J... Ja 
bardzo pragnę ciepła waszych serc".

398. - 1938 - 21 maja. Nantes, powrót do domu. - "Oby na podstawie porządku w twoim 
domu można było wydawać sąd o twojej duszy".

399. - 1938 - 22 maja. Le Fresne. - "Wynagradzaj obelgi wyrządzane memu wydanemu w 
ofierze Ciału".

W drodze z Le Fresne do Paryża. - "Jeżeli Ja daję ci potrzebne pieniądze, dlaczego ty nie 
miałabyś Mi dać swych podróży, jeśli ich pragnę?"

400. - 1938 - 25 maja. Nantes. W domu. - "W moim Sercu Eucharystycznym łącz się z 
kongresem w Budapeszcie. Chciałaś przybyć do Mnie. To Ja przybędę do ciebie".

401. - 1938 - 27 maja. Kościół w le Fresne. - "Najpierw nadaj swojej twarzy miły wdzięk, 
który pragniesz nadać swoim słowom".



Opuszczając Go mówiłam: Do widzenia, Jezu z Budapesztu (kongres eucharystyczny). 
Odpowiedział mi z tabernakulum: "To Ten Sam".

W moim pokoju. - "Gdybyś tak co dzień robiła jeden krok bliżej, bliżej Mnie!"

402. - 1938 - 28 maja. Powrót do Francji, na wieś. - Opuściłam nawiedzenie Boga w kościele.
- "Dlaczego pozbawiasz Mnie tej chwili zażyłości? Spieszysz się? Cóż może się równać z 
kwadransem spędzonym na moim sercu?"

403. - W moim pokoju. - "Kiedy możesz nie pokazywać się ludziom, nie ukazuj się. Ukryj 
się. Ukryj się we Mnie. Kochaj Mnie w coraz to nowych pomysłach, niech twoja miłość 
będzie zawsze młoda jak poranek!"

404. - Myślałam o śmierci: Jak sobie poradzę? Czy będę umiała powiedzieć Bogu chociaż 
dzień dobry? On żywo: "To Ja powiem tobie dzień dobry".

405. - 1938 - 30 maja. - "Jakże byłaś szczęśliwa kiedy cały dzień poświęciłaś bliskości z kimś
drogim! Z jeszcze większą radością oddaj Mi swoje chwile samotności. Moja krew. Spójrz na
moją krew. Nic innego... tylko Ja. Zamieszkaj w Domu twego Pana, twego Oblubieńca (Jego 
Serce). Czy wierzysz w Niego?... Proś Mnie o miłość, Mnie który pałam chęcią dawania jej 
wam!..."

406. - 1938 - 7 czerwca. - "Kiedy do Mnie mówisz, odpowiadam ci, ale nie zawsze Mnie 
słyszysz".

W związku z pewną pożyczką: "Wejdź w dobroć twego Boga".

407. - 1938 - 8 czerwca. - Kiedy prosiłam Matkę Bożą o nawrócenie pewnej osoby: "Dusza to
coś, co kosztuje drogo... Potrzeba czasu, ofiar... Cierp dla niej. Zwiąż swoje cierpienia z 
moimi cierpieniami, aby lepiej podobać się Ojcu".

408. - 1938 - 10 czerwca. Rocznica mojej pierwszej komunii. Przed wspaniałymi różami. - 
"To dla ciebie. Żebyś Mnie więcej kochała". Po komunii, wspominając pewną odmianę róż, 
które o zachodzie słońca zamykają płatki nad swymi sercami powiedział: "Zamknij się nade 
Mną".

Wersal. - "Kradnij Mnie z miłości. Kradnij moje zasługi. Bardziej pragnę dawać niż wy 
otrzymywać. Proś!" 

Tej nocy nagle obudziłam się na chwilę na podłodze alkowy, aby w duchu ucałować dwie 
ręce: Naszego Pana i Najświętszej Panny.

"Twoja praca? To twoja droga miłości".

409. - 1938 - 12 czerwca. Wersal - "Ćwicz się w swojej ulubionej cnocie. Pamiętaj: moją siłą 
jest radość. Radość to Ja.

Kiedy widzisz coś nagannego u kapłanów, zamiast zacząć ich krytykować, najpierw zapytaj 
siebie: Czy modliłam się za nich?



Opuść sama siebie. Wyrzeknij się kierowania sobą. Zatrać swą duszę w mojej. Dlaczego 
wszystko chcesz robić sama? Daj Mi działać w sobie, zaufaj Mi. Kieruj się moimi 
poruszeniami" .

410. - 1938 - 13 czerwca. Paryż, w metro. - Ja: Panie, czy bardziej bym Cię kochała krwią? 
On: "Kochaj Mnie tym, co ci daję każdego dnia... Każdego dnia..."

411. - 1938 - 14 czerwca. Le Fresne. - "Rozmawiaj ze Mną. Nie ma dla Mnie słodszej 
modlitwy".

412. - 1938 - 15 czerwca. - Kiedy umartwiałam swoje ciało myśląc, że to jest godzina Jego 
biczowania: "Zjednocz się... Wejdź w moje cierpienie... Włóż w to miłość... To miłość się 
liczy".

Po miłosiernym uczynku: Daj mi Swoją dobroć, moja nie trwa wystarczająco długo. On: 
"Weź wszystko. Moja córeczko... widzisz, dla ciebie jednej zszedłbym na ziemię, by cierpieć 
i umrzeć..." (Tak bardzo czule).

413. - 1938 - 16 czerwca. - Przygotowując się do spania na ziemi, mówiłam Mu: Przyjdź do 
mnie... Odpowiedział: "Jestem więcej niż blisko ciebie: jestem w tobie, a ty jesteś we Mnie".

- Panie, spałam jak Ty, wyciągnięta na ziemi; nie czuwałam przez całą noc tak jak Ty. 
Odpowiedział z czułością: "Czuwałem za ciebie".

414. - 1938 - 17 czerwca. - W chwili mego odpoczynku powiedział: "Czy oblubienica nie 
staje się w końcu podobna do Oblubieńca przez to, że jest przy Nim? Czy Oblubieniec nie jest
szczęśliwy odnajdując w niej swoje podobieństwo? Czerp z mojej łaski. Czerp mój urok i 
dawaj go innym. Mów Mi dzień dobry przy każdym przebudzeniu, jak gdybyś przybywała do
nieba. Przypominasz sobie dzień swojej pierwszej komunii, kiedy nie śmiałaś się poruszać, 
tak bardzo byłaś przekonana, że jestem w twoim ciele? Tak, jestem w nim".

415. - 1938 - 18 czerwca. - Po całym dniu spędzonym na przyjmowaniu gości, na rozmowach,
zapytałam Go: Czy to jest pobożność? Odpowiedział: "Czyż nie było tak często w moim 
życiu publicznym? Nie trwóż się. Ja wiem".

416. - Kiedy przygotowywałam kwiaty na tarasie by przyjąć przyjaciółkę. "Ja nie tylko 
modliłem się. Przypomnij sobie moją codzienną pracę w Nazarecie, a potem moje podróże. 
Ale wszystko było w moim Ojcu. Bądź we Mnie, a będziesz w Nim".

417. - 1938 - 20 czerwca. Po komunii. - "Tak jak mój Ojciec i Ja, bądźmy Jedno. 
Przypominasz sobie, jakie przerażenie brzmiało w krzykach X..., kiedy patrzyła jak jej ojciec 
tonie?... A więc wyobraź sobie moją agonię na widok zatracenia dusz moich dzieci..."

418. - 1938 - 21 czerwca, po komunii. - "Jestem tu niewątpliwie po to, by odbierać wasze 
hołdy, ale zwłaszcza, i przede wszystkim, by wam służyć. Służ sobie, we Mnie. Służcie 
sobie".

Dla innych: "Mów tak, jak Ja bym mówił. Więcej łask przywiązuję do słów: 'Najświętsze 
Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami', kiedy Mi się je mówi jakby w westchnieniu miłości, niż do
długiej modlitwy odmawianej machinalnie".



Kiedy Mu dziękowałam za dzisiejsze gajówki (ptaszki), za błękitne niebo, za Loarę i za 
kwiaty: "Dziękujesz Mi za moje słońce i dobrze czynisz. Dziękuj tak samo za złą pogodę. 
Wszystko pochodzi od mojej Opatrzności. Módl się z silną wolą, by modlić się dobrze. Ja 
dopełnię reszty".

419. - 1938 - 23 czerwca. - Z wyrazem jakby głębokiego smutku: "Nie trzeba zostawiać Mnie 
samego!"

420. - Dziękowałam Mu za wszystkie Hostie, począwszy od pierwszej, którą przyjęłam. - 
"Masz je na zawsze. Raz przyjęta Hostia jest darem wiecznym. To właśnie jest skarbem 
wybranych".

421. - "Wiecznie konam z pragnienia, abyście byli zbawieni. Napój Mnie".

422. - Podczas procesji z Najśw. Sakramentem prosiłam Go o to i owo. - "Czy pozwolisz, że 
sam wybiorę dla ciebie takie życie, jakiego ci potrzeba? Czy nie widzisz, że już to uczyniłem 
i że jest ono dopasowane do ciebie, jakby przykrojone na twoją miarę?"

423. - Wobec roztargnień po Komunii św. - "Jeśli mam przemawiać w twoim domu, trzeba, 
żebyś tam była..."

424. - 1938 - 24 czerwca. Święto Najśw. Serca. - "Wszystko co moje, twoim jest. Niech 
wszystko co twoje, będzie moim. Powtarzaj Mi to, powtarzaj mi to często".

Ukoronowanie cierniem. "Wewnętrzna część korony zagłębiła się w moją głowę. Oprzyj się 
na części zewnętrznej. Przynieś Mi ulgę... I przynieś Mi ulgę w swoim bliźnim... Troszcz się 
o grzeszników! Otocz ich staraniem. Dla Mnie. Spójrz na moje serce: jego uderzenia są 
uderzeniami miłości, uderzeniami bolesnymi od pragnień waszej miłości. Dopomóż Mi!..."

- Jak to zrobić, Panie?

- "Przeze Mnie ofiaruj całą siebie dla ich zbawienia. Pozbądź się małych trosk ziemskich. 
Wejdź w wielkie sprawy Nieba Bożego. Gdybyś mogła zrozumieć, czym jest Niebo, czym 
jest utrata Nieba, nic innego by się nie liczyło... jedynie zbawienie dusz".

425. - 1938 - 26 czerwca. Nantes. Boże Ciało w kościele Matki Bożej.  Najśw. Sakrament pod
baldachimem czekał na wyjście procesji. Mało ludzi w kościele, tłum na placu, ministranci w 
równych szeregach. Mówiłam Mu, widząc jak wychodzi ze swego więzienia w tabernakulum:
Czy jesteś zadowolony, Panie? Odpowiedział, wskazując asystę: "To są moje dzieci" - z 
akcentem czułości, nieskończenie wzruszającej, niewyrażalnej słodyczy i smutku z powodu 
tych, którzy nie przyszli na wyznaczone spotkanie, uroku, jak gdyby wdzięczności dla 
wiernych, a wszystko tak prosto...

Przed "Pange Lingua". - "Czyń zawsze to, co Mi sprawia największą przyjemność".

426. - 1938 - 27 czerwca. - O 5.45 rano, na pustej ulicy: "Powiedz Mi: 'Dziś będę postępować 
lepiej, aby wynagradzać'".

W chwili odpoczynku. - "Czy pracowałaś dla Odkupienia? Jest to miarą świętości. Pracuj dla 
Odkupienia".



427 - 1938 - 29 czerwca. - Po komunii w kościele Matki Bożej, myśląc o zbliżającym się 
święcie Serca Eucharystycznego mówiłam: Weź mnie do swego serca. Odpowiedział mi: 
"Czy nie wiesz o tym, że jesteś tam już od dawna?"

Gdy rozważałam ubóstwo moich uczuć: "Daj Mi wszystko, co możesz. Idź do końca. Myśl o 
tym, że nie zachowujesz dla siebie niczego w niczym. Daj Mi: biorę nawet twoje winy. Biorę 
także twoje wysiłki w cnotach".

Myślałam: Co ja robię na ziemi?

"A kto nazywałby Mnie 'swoim najdroższym Jezusem', gdyby ciebie nie było?

Bądź uprzejma nie z zamiłowania do uprzejmości. Bądź uprzejma dlatego, aby Mi sprawić 
przyjemność". 

428. - 1938 - 30 czerwca. Święto Najśw. Serca w Eucharystii. - "Pamiętasz tę osobę? Jak 
potężna była jej miłość! A więc pomyśl, że potęga mego serca przewyższa ją i inne o całą 
odległość dzielącą Boga od człowieka. Ja kocham tak, jak żadne stworzenie kochać nie 
może".

429. - Na widok bardzo wysokiego pana i bardzo niskiej pani, którzy ze sobą rozmawiali.

- "Ja także pochylam się".

430. - Widząc swoje niezliczone wady myślałam: Nigdy nie będę mogła poprawić się!

- "Tobie samej się to nie uda, ale uda się nam obojgu".

431. - Ja: Umiłowany mój, kiedy się zobaczymy? Ty widzisz mnie, ale ja nie widzę Ciebie.

- "Czyń zawsze tak, jak gdybyś mnie widziała".

432. - 1938 - Piątek 1 lipca. - Myślałam o Jego krwi, próbując pokryć nią wszystkie rany 
mojej duszy, jakby przez transfuzję, i mówiłam: Czy wyrządzam krzywdę innym? 
Odpowiedział mi: "Jest dość dla wszystkich, dla tych wszystkich, którzy jej pragną. Nie 
zaniedbuj niczego, co mogłoby zbliżyć Mnie do ciebie: czas pozostawiony wam, jest tak 
krótki!"

433. - 1938 - 2 lipca. Droga Krzyżowa, stacja spotkania z Jego Matką! - "Gdy Ona Mnie 
uściskała, została splamiona moją krwią. Proś Ją by zużyła te krople dla nawrócenia. Nie 
szukaj nigdy nagród ziemskich. Są przemijające".

Po Komunii św. - "Nic dla ciebie, wszystko dla Mnie, nic beze Mnie.

Gdybyś wczoraj przyjęła swego małego kuzyna tak, jakbyś przyjmowała Mnie 
czternastoletniego, byłoby lepiej. Dostrzegaj Mnie we wszystkim".

434. - 1938 - 3 lipca. Le Fresne. - Przypominałam sobie swoje roztargnienia i rozmowy 
podczas Najśw. Ofiary. - "Jak mogłaś śmiać się, kiedy twego Oblubieńca pokryła Jego własna
krew?..." (Wspominając Golgotę.)



Patrzyłam na piękne, haftowane złotem ornamenty i myślałam: Ten mały kraj wart jest 
wielkich miast! - Czule: "Tak, ponieważ mam ciebie..."

Na Podniesienie. Wrażenie, że wziął moją głowę w swoje ręce i oparł moje czoło na swoim 
sercu.

Działanie: "Kiedy oblubienica podejmuje tysięczne starania o dom, by uczcić Oblubieńca, to 
czy nie jest On dumny z niej tak, jak gdyby pozostawała w kontemplacji, oparta na Jego 
ramieniu?"

435. - 1938 - 14 lipca. W Bretanii. - "Gdybyś zwiedzała wszystkie zakątki ziemi, twoim 
pierwszym pytaniem powinno być: 'Czy miłujecie się nawzajem?'"

436. - Przed wyjazdem o szóstej rano niecierpliwiłam się w kawiarni na kelnerkę, która mnie 
nie obsługiwała.

- "Nie ma zasługi w tym, że jest się miłym dla tych, którzy są dla nas uprzejmi, ale w tym, że 
jest się miłym dla nieuprzejmych..."

437. - "Modlitwa? To obracająca się latarnia morska, która chwyta z daleka w swój zasięg 
świetlny".

438. - Wobec podróżnych mających kłopoty. - "Kochaj usługiwanie. Pamiętaj, że Ja 
umywałem nogi, uzdrawiałem, pocieszałem".

439. - Gien. - "Pragnienie uniknięcia czyśćca, aby Mnie wcześniej zobaczyć, jest składaniem 
Mi hołdu i sprawia Mi przyjemność".

440. - W dusznym i przegrzanym wagonie. - "Powiedz Mi: Cóż znaczy, że mam pragnienie, 
to nic, że mój bagaż jest ciężki... byle tylko dusze się zbawiały, rozkwitały misje, byle 
nadeszło Królestwo Boże!"

441. - Chambery, z małego kościółka na zboczu góry. - "Czcij moje żywe Oblicze, moje oczy,
które widziały narzędzia moich tortur, moje uszy, które słyszały obelgi i zniewagi. Moje 
nozdrza, które czuły odór plwocin. Moje wargi napojone żółcią. Moje nabrzmiałe i obolałe 
policzki. Całą moją zniekształconą twarz".

442. - Po podróży odbytej dla Niego. - "Pójdź ze Mną na ubocze i odpocznijmy".

443. - 1938 - 15 lipca, w Bretanii, Pénestin. - Wyrażałam Mu żal, że jestem tak daleko od 
kościoła. - "Przypomnij sobie, że jestem w twoim sercu".

Nad brzegiem morza. - "Moja dobroć jest jeszcze większa. Nie można znaleźć jej granic".

444. - 1938 - 16 lipca. Le Croisic, wieczorem. - "Sen jest obrazem śmierci. Zasypiaj zawsze 
w moich ramionach. Będziesz umiała umrzeć".

445. - 1938 - 17 lipca. - "Ćwicz się w niegrzeszeniu słowem".

W autokarze z Croisic do Nantes. - "Twój codzienny cel? Sprawiać przyjemność".



446. - 1938 - 19 lipca. Le Fresne. - Gdy niepokoiłam się tak wielką liczbą łask. "Pozwól Mi 
działać i poddaj się memu działaniu".

Gdy czciłam w myśli Jego oczy, które płakały: "Czy sądzisz, że jest to dla Mnie niczym, że 
Mnie kochasz?" 

447. - 1938 - 20 lipca, na mszy. - "Niech twoją czynnością będzie łączenie się ze Mną. A Ja 
będę działał przez ciebie. Użyj wszelkich sposobów by Mnie słyszeć".

Myśl o Jego Miłości przygniatała mnie: A gdyby moje serce weszło w Twoją pierś? On: "Oba
nasze serca powróciłyby do twojej".

- "Żyj Mną, a Ja będę żył tobą".

448. - 1938 - 22 lipca. Na tarasie. - "Swoje listy przesyć moją słodyczą".

Wieczorem. - Przede mną jechały na rowerze dzieci. Poszłam sama na cmentarz. Na drodze 
wzdłuż Loary mówiłam Mu: Czy mogę w myśli złożyć głowę na Twoim Sercu? - "Ależ skoro
nikt nas nie widzi..." było tak jakby mówiła czułość.

449. - 1938 - 23 lipca. Droga Krzyżowa. - "Natychmiast po spotkaniu z moją Matką nadeszła 
dla Mnie pomoc - Szymon Cyrenejczyk. Uciekaj się do Niej".

450. - 1938 - 24 lipca. - Byłam roztargniona po komunii. - "Czy choć raz na Mnie 
spojrzałaś?"

Kiedy myślałam o drobnych troskach: "Czy bardziej pokrzepiającym nie byłoby pomyśleć o 
Mnie?..."

451. - 1938 - 29 lipca, Rennes. - "Dawaj Mi małe rzeczy".

452. - 1938 - 3 sierpnia. - "Bierz udział w radości Pana. Rozsiewaj radość Nieba".

453. - 1938 - 7 sierpnia, w pociągu. - "Rozmawiaj ze swymi towarzyszami podróży, by im 
okazać gotowość przyjaźni. Potem powróć do swego życia wewnętrznego. Kiedy dostrzeżesz 
swą winę, na przykład przesadę w mowie, natychmiast w ręce mojej Matki złóż trzy 'Zdrowaś
Maryjo', prosząc Ją by Mi je ofiarowała jako zadośćuczynienie".

Podczas opuszczania le Fresne. - "Mnisi opuszczali czasem swoją pustelnię by iść głosić 
kazania. Czyń wszystko wysławiając Ojca, który jest Życiem".

Malesherbes, Loiret. Kiedy myślałam o obecnej księżnej X...: "Zajmuj się przede wszystkim 
Wielkimi Nieba".

454. - 1938 - 8 sierpnia. - "Niech twoja cnota przejawia się w uczynkach miłosierdzia. 
Miłosierdzie przybiera tak wiele form. Poznałaś dobroć mojej Matki? A więc pomyśl o 
dobroci Boga, która sprawiła dobroć mojej Matki".

Briare. "Nie trać z oczu moich celów (zbawienie dusz). Proś Mnie bym dzielił chwile twego 
życia". 



455. - 1938 - 13 sierpnia. Annonay, Ardèche, po komunii. - "Pokora. Powtarzaj za Mną: 
Ojciec dał mi wszystko".

456. - 1938 - 14 sierpnia. Ambérieu. - "Bądź podobna do Mnie. Będziecie sądzeni z 
podobieństwa do Mnie. Spójrz. Porównaj. Upokorz się".

457. - 1938 - 15 sierpnia. - "Każdej duszy daję takie życie, które lepiej może ją 
przyprowadzić do Mnie".

458. - W sierpniu, na wsi. - "Gdybyś myślała o tym, że twój Oblubieniec przyjmuje razem z 
tobą, nie mówiłabyś swoim zaproszonym gościom tylu błahych rzeczy".

459. - 1938 - 17 sierpnia. Z kościoła w Clayette, widzianego z pociągu. - "Uczynek bez 
intencji byłby jak ciało bez duszy. Rozumiesz: ciało bez duszy?..."

460. - 1938 - 19 sierpnia. Le Fresne. - "Strzeż swojej myśli. Myśli, która poprzedza czyn i 
twoje słowa. Umieść we Mnie swoją stałą myśl. Pomyśl o mojej Matce, która myślała o 
Bogu. Lękać się i powierzać się: pokora i miłość".

461. - 1938 - 22 sierpnia. - "Bądź wierna (nawiedzeniom Najśw. Sakramentu). Towarzysz 
Mi". (Droga Krzyżowa).

462. - 1938 - 23 sierpnia, gdy w myśli całowałam ranę Jego boku. - "Proś moją Matkę, by 
podwoiła każdy twój pocałunek. Jak mógłbym mówić do ciebie, gdybyś się nie starała 
pamiętać moich słów?..."

Wchodząc do kościoła: "Jesteś tu u siebie".

463. - 1938 - 24 sierpnia. - Gdy odmawiałam "Ojcze nasz": "Spójrz jak wszystko zostało 
zawarte w mojej modlitwie 'Ojcze nasz': Bóg, ty, inni".

Mówiłam: Oby w tej chwili ziemia nie miała nic, prócz okrzyku chwały dla Ciebie! 
Odpowiedział: "Powtórz Mi to z większą miłością".

Kiedy Go błagałam: "Wierz w moją moc. Nie obawiaj się okazywać radości i pokoju twojej 
duszy".

464. - 1938 - 28 sierpnia. Suma, Podniesienie. - "Pozbądź się siebie samej, wtedy Ja cię 
napełnię. Dam ci moje spojrzenie, byś nim patrzyła".

Kiedy zasypiałam na podłodze: "Jesteś moim ciałem".

Kiedy poświęcałam dużo czasu na ubieranie ołtarza w kościele: "Czy sądzisz, że nie wolę 
twej czułej adoracji od tych wszystkich róż, które przygotowujesz? Módl się bardziej w 
miłości. Mniej zważaj na ilość". 

465. - 1938 - 2 września. W nocy. - "Zaczynając działać postaw się w mojej obecności: Jezus 
jest tutaj. Przy końcu swego czynu uczyń akt miłości: Jezu, kocham Cię." Kiedy żałowałam, 
że ziemskie radości są tak znikome: "To jest ziemia. To nie jest niebo".



466. - 1938 - 4 września. Le Fresne. - Dziękowałam Mu za Jego wspaniałe słońce: "Już tylko 
po to, by zaznać radości twego dziękowania, tworzyłbym takie środowiska jak to".

467. - 1938 - 8 września. - Tonem pełnym miłości: "Wejdź w rany mych rąk. Gdybyś zraniła 
swego bliźniego, zraniłabyś Mnie: czy zniosłabyś okaleczenie mego ciała?"

Po komunii prosiłam Go o uwolnienie mnie od niestałości i braków: "Na ziemi zawsze 
będziesz musiała walczyć. To Kościół walczący".

468. - 1938 - 9 września. - "Szukaj, szukaj tego, co nie przemija. Nasz chleb powszedni, 
widzisz, to zakłada, że będziesz o niego prosić co dzień i że każdego dnia Ojciec zajmuje się 
tobą".

469. - 1938 - 11 września. W Charente. - "Jeżeli dałem ci radość to po to, abyś ją dawała 
innym, w taki sposób, jak Ja bym to czynił".

Na sumie, za ołtarzem, widząc tylko wystawiony Najśw. Sakrament, mówiłam: Spraw, bym 
zawsze odczuwała Twoją obecność, tak jak teraz. Odpowiedział mi: "Jeszcze bardziej". 
Modliłam się o pokój w Europie: "Wszystko obróci się na korzyść mych chrześcijan".

470. - Vervins. - "W swoim bliźnim spotykasz przedłużenie Prawdy, Dobroci, Piękna. Ale 
pierwszym ich źródłem jestem Ja".

471. - 1938 - 17 września. - "Niekiedy stwarzam niepokojące sytuacje, aby wypróbować 
waszą ufność. Daj Mi swoją ufność. Dawaj Mi ją często. W swoich postawach bądź naprawdę
moją oblubienicą. Ja ocalałem. Ty ocalaj. Pomagaj. Pocieszaj".

Bourges. - "W swoją modlitwę wkładaj zawsze intencję czułości. Przyjmę ją nawet przy 
twoich roztargnieniach. Gdybym wam dawał tylko to, co wy Mi dajecie!... Widzisz moje 
miłosierdzie?... Słuchaj śpiewu mego serca. Będzie ci towarzyszył".

472. - 1938 - 19 września. - Z Bourges do le Fresne, po bardzo pięknym przedstawieniu 
"Nocnej lampki za cztery sous" w obecności arcybiskupa Fillon: "Chwała Ojcu!... Nie chwała
tobie..."

473. - 1938 - 23 września. Dworzec w Nantes, wyjazd do Combourg. - "Moi Chrystusowie!

Niech moi chrześcijanie modlą się jedni za drugich tak, jak Ja modliłem się za nich".

474. - 1938 - 24 września. Combourg. - "Żyj w mojej obecności, bez wysiłków, po prostu. 
Mów ciągle światu o mojej miłości. Już teraz oddaj Mi twoją śmierć za nawrócenie 
grzeszników: tak jak Ja!... Nie lękaj się. Ludzie zobaczą, że nie mówię do ciebie dla twych 
zasług, lecz z potrzeby mego miłosierdzia. Patrz na wszystko przez pryzmat moich spraw. 
Bardziej żyj ze Mną, a będziesz żyła lepiej: czy nie jestem twoim Towarzyszem?"

475. - 1938 - 27 września. - "Gdybyś swoje stroskane myśli zastąpiła myślami pełnymi 
miłości ku Mnie - czy nie sądzisz, że byłoby to z większym pożytkiem i że ty sama byłabyś 
szczęśliwsza?"

476. - "Rozmawiasz z ludźmi i może myślisz o czym innym; ze Mną tak nie można!"



477. - "Ależ nie miałabyś żadnej zasługi z tego, że Mnie kochasz, gdybyś Mnie widziała..."

478. - Przeczytawszy w objawieniach Katarzyny Emmerich, że upadł siedem razy w drodze 
na Kalwarię, zapytałam: dlaczego nie powiedziałeś nam wszystkiego w swojej Ewangelii? - 
"Nie kochano by Mnie przez to więcej".

479. - "Moi bliscy na ziemi będą Mi jeszcze bardziej bliscy w niebie".

480. - 1938 - 30 września. Le Fresne. - Dzień spokoju po koszmarze możliwości wybuchu 
wojny. Mówiłam Mu: Co uczynić, aby Ci podziękować za tak wielką łaskę? Powiedział: 
"Dziękuj z miłością. Proś, aby Mi dziękowano. Przypomnij sobie: tylko jeden uzdrowiony 
trędowaty podziękował Mi. Dziewięciu innych odeszło..."

A kiedy myślałam o ateizmie Hitlera: "Czy modliłaś się za niego?"

481. - 1938 - 2 października. Le Fresne, o wschodzie słońca. - "Sprawiłaś Mi taką 
przyjemność wczoraj wieczorem!" I przypomniałam sobie, że z wdzięczności za pokój, w 
przejmującej myśli zasnęłam w towarzystwie Świętej Rodziny.

482. - 1938 - 3 października. - "Teraz, kiedy pojęłaś życie we Mnie, pilnuj tego, by 
przepełniać moją słodyczą twoje stosunki z bliźnim. Pamiętaj, że twój bliźni to jednak Ja. Daj
Mi wszystko. Życie składa się tylko z drobnych rzeczy. Gdybym ci odjął to małe cierpienie, 
nie mogłabyś Mi go ofiarować".

483. - 1938 - 4 października. Święto św. Franciszka. - "Nie bądź moją niewolnicą: służenie 
Mi całe jest miłością!" 

Zauważyłam, że wiadomość o pokoju nadeszła 30 września, w rocznicę śmierci małej świętej 
Teresy. "Najmniejsi mają wielką władzę nad moim sercem. Przede wszystkim ufność! Kiedy 
masz troskę, której nie możesz zaradzić, pomyśl: 'On to załatwi' i powróć do pokoju we 
Mnie".

484. - 1938 - 5 października. - Powtarzając modlitwę myślałam: Bardzo Cię znudzę, Panie! 
Powiedział mi: "Modlitwa nie może Mnie znudzić. Jestem czuły na każdą oznakę tkliwości".

Ponieważ miałam podjąć na nowo swoje życie włóczęgi, mówiłam Mu: Co więcej mogę 
zrobić dla Ciebie?

"Więcej wiary. Więcej nadziei. Więcej miłości".

W chwili odpoczynku. - "Kiedy kontemplujesz, przejdź całkowicie we Mnie nie myśląc już o 
sobie. Ja was tak kocham!..."

485. - 1938 - 7 października. - "Obecność... Ty wiesz, co to jest Obecność. Żyj więc w mojej 
obecności, wszędzie".

486. - 1938 - 8 października. Saint-Jean-d'Angély. - "Moja Matka nawet w tajemnicach 
radosnych napotykała cierpienia i ofiary. Niech mam swój udział w twoich radościach".



487. - 1938 - 11 października. Święto Macierzyństwa Najśw. Maryi Panny. - "Matka nie 
tylko moja, ale i twoja. Przez cały ten dzień nazywaj Ją swoją Matką. Jeżeli dałem ci radość, 
to po to, abyś dawała ją innym z wdziękiem, jaki Ja bym temu nadał. Nie zachowuj dla siebie 
niczego. Dawaj wszystko w moim imieniu. Ofiaruj się w swoim ciele tak, jak Ja ofiarowuję 
się w hostii".

488. - 1938 - 12 października. Le Fresne. - "Widzisz? Wszystkie te domy otrzymują słońce w
pełni i bez ograniczenia. Tak samo Hostia jest cała dla wszystkich. Moje stosunki z Ojcem? 
Miłość. Moje stosunki z Duchem? Miłość. Bierz z tego wzór dla swoich stosunków z 
bliźnimi".

489. - 1938 - 14 października. - Opuszczając swój pokój w le Fresne by udać się do Vervins 
mówiłam: Do widzenia, mój tak dobry Boże. On: "Ależ Ja udaję się tam z tobą..."

490. - 1938 - 16 października. Vervins, msza o 8-ej rano odprawiana przez kanonika G... - 
"W swoich bliźnich spotykasz przedłużenie prawdy, dobroci, piękna. Ale pierwszym Źródłem
jestem Ja".

491. - 1938 - 19 października. Le Fresne. - "Czy jeszcze nie zrozumiałaś, że chcę być zawsze 
z tobą? Dlaczego działasz sama z siebie, skoro jesteś we Mnie? Jestem twoim Najbliższym. 
Niech nie będzie dla ciebie możliwe nawet myślenie poza Mną".

Wieczorem na tarasie, nad wspaniałą Loarą, o zachodzie słońca dziękowałam Mu za tyle 
piękna wśród kwiatów. - "To dlatego, że chciałem abyś odpoczęła".

Wracałam z Vervins.

492. - 1938 - 20 października. - Gdy słońce zalewało mój pokój pełen geranium: Panie 
oświeć mnie, rozpal mnie tak jak to słońce. - "Słońce jest tylko stworzeniem, Ja jestem 
Stwórcą. Miej więcej mojej nieskończonej potęgi".

Kiedy rozmyślałam: Gdybym zrezygnowała z występów na scenie, by oddać się samotności? 
On: "Piotr uciekający z Rzymu spotkał Mnie na swojej drodze: 'Panie, dokąd idziesz?' 
'Piotrze, idę do Rzymu, aby Mnie ukrzyżowano zamiast ciebie'".

W pociągu do Tours-Saint-Avertin: "Proszę moją Matkę, aby cię przygotowała na przyjęcie 
Mnie. Proś Ją o to na pamiątkę Jej pierwszej komunii w Wielki Czwartek. Kiedy twoja suknia
zostanie splamiona, starasz się by zniknęły ślady plam. Kiedy widzisz plamę na swojej duszy,
zmyj ją zaraz odwołując się do mojej Matki i do mego miłosierdzia".

'Łaski tajemnicy ukoronowania cierniem zejdźcie do naszych dusz'. "Gdy tak wzywasz Łaski 
każdej tajemnicy Różańca, wierz, że one cię przenikają".

493. - 1938 - 29 października. - Jadąc do Bourges-Saint-Bonnet, byłam sama w wagonie i 
śpiewałam kantyk "Bóg sam". - "Proś moją Matkę by śpiewała razem z tobą".

Bourges. - "Często prosisz moich kapłanów, by cię błogosławili. Proś Mnie o moje 
błogosławieństwo".



Krypta w katedrze, złożenie do grobu w ciemnej sali, między filarami. Będąc sama 
ucałowałam czoło Pana. "Twój pocałunek przetrwa do wieczności".

494. - Wszystkich Świętych 1938. - Adorowałam Jezusa, Króla Świętych i każdy z członków 
Jego świętego Ciała. Powiedział mi: "Jestem źródłem wszelkiej świętości. Złącz się ściśle ze 
Mną".

495. - 1938 - 4 listopada. - W pociągu do Isère rozważałam Jego agonię (piątek): Jak bardzo 
cierpisz, Panie mój!

"Cierpię w Bogu", wyrażając to, że Jego siła cierpienia przekraczała siłę ludzką.

Saint-Pierre-de-Bressieux, Isère. Na sumie proboszcz zapowiadał przedstawienie w 
pochlebnych słowach i było to tym bardziej krępujące, że ze swego odwróconego krzesła 
widziałam obecnych. Powiedział mi: "Ukryj się za Mną".

496. - W Lozère. - W "Grand Hotel" myślałam o pomywaczkach. - "Czy nie wiesz, że każda 
czynność może być wykonywana dla Mnie? Ja nie uznaję różnicy między rodzajem zajęć, jak 
wy to robicie. Widzę tylko stopnie w miłości".

497. - 1938 - 7 listopada. Saint-Rambert-d'Albon. - W piękną pogodę jesienną sławiłam Go 
za Jego wzruszające krajobrazy. Powiedział: "Jest to uzewnętrznienie mojej słodyczy".

Lyon, w restauracji, gdy patrzyłam jak cukier roztapia się w kawie. - "Ja bardziej wcielam się 
w moich".

498. - 1938 - 14 listopada, Mende. - "Kiedy masz małe cierpienie, trzeba się z tego 'bardzo 
cieszyć'. To nas jednoczy".

Langogne. - "Jak bardzo obdarowałem cię wczoraj!" I przypomniałam sobie powodzenie tego
wielkiego przedstawienia pod przewodnictwem biskupa Auvity.

"Moje błogosławieństwo nie opuszcza cię. Ale gdy Mnie prosisz, powtarza się".

499. - 1938 - 16 listopada. Lyon. - Udając się na przedstawienie do odległego przedmieścia 
myślałam: "Czy naprawdę będę mogła przebywać tutaj?" - "Mnie tu jest dobrze". I kiedy 
podniosłam wzrok ujrzałam nowo wybudowany kościół.

Fourvière. 17 listopada, po komunii czyniłam wysiłki by zdobyć się na akty dziękczynienia. 
Najświętsza Panna powiedziała mi: "Dlaczego? To takie proste!... Takie słodkie!... Takie 
łatwe!..."

"Ty, która lubisz biedne kościoły, miej litość dla mego biednego serca".

Lyon, Saint-Martin d'Ainay, wychodziłam po rozmowie z panią X... - "Moje umiłowane, 
zjednoczcie się, aby Mnie więcej kochać. Jestem Kwestarzem miłości".

500. - Lyon. - "Każdej minuty możesz ocalić tysiące dusz. Myśl o tym. Proś. Kochaj".

501. - "Polecam ci chwilę obecną - obowiązek stanu".



502. - Marsylia. - "Wymazuj samą siebie w twoich myślach".

503. - 1938 - 19 listopada. Ampuis. - "Gdybyś miała więcej ufności... ocaliłabyś więcej dusz! 

Wszystko, co robisz, czyń dla nich. Liczę na ciebie".

504. - 1938 - 21 listopada. Vienne. Departament Isère. - "Zajmij się moimi sprawami, a Ja 
zajmę się twoimi. Pozostań u mych stóp".

505. - 1938 - 23 listopada. - W podróży z Nicei do Calvi statkiem "Bonaparte", straszliwie 
kołyszącym. Trzymał mnie jak gdyby zamkniętą w swym sercu i ja jedna nie chorowałam.

Calvi, Korsyka. - "Będę dla ciebie tym, czym pragnęłabyś, abym był".

W małym kościółku cytadeli, obok zrujnowanego  domu  Krzysztofa  Kolumba;  byłam sama 
w ubogiej nawie. - "Moja córeczka jest tu i dotrzymuje Mi towarzystwa".

506. - 1938 - 25 listopada. Bastia. - "Kochaj być małą, ponieważ Ja chcę, żebyś była mała".

507. - Bastia. - "Kiedy się modlisz, zobacz Mnie w tym lub innym moim cierpieniu, w tym 
lub innym miejscu, gdzie byłem. To doda większej mocy twojej modlitwie".

508. - Bastia. - "Co dzień będziesz Mi mówiła: 'Będę lepsza niż wczoraj'. I będziesz 
przewidywała okazje po temu".

509. - Bastia. - Pokusa opuszczenia towarzystwa i pozostania w domu. - "Czy apostołowie  
pozostawali w domu by oddawać się kontemplacji?"

510. - 1938 - 29 listopada, Corte. Kaplica Chrytusa-Króla, Ojciec P... Mówiłam: Panie, strzeż
mnie. Odpowiedział mi: "Strzegłem cię aż do wydania Siebie za ciebie. Miej więc ufność".

511. - 1938 - 2 grudnia. Święto Chrystusa-Króla. - Ofiarowywałam wszystko Miłości. 
Powiedział mi: "W prostocie i w prawdzie".

512. - 1938 - 3 grudnia, Bastia, przyjazd jego ekscelencji biskupa Llosa. - "Posługuj się 
swymi nogami, rękami, oddechem tak, jak gdyby były moje. Czego Ja pragnę, jeśli nie tego, 
abyśmy byli zjednoczeni? Kiedy modlisz się do Ojca, módl się moimi wargami. Jeżeli 
zostałaś upokorzona, pomyśl, że twoje upokorzenia uzupełniają moje. Nikt nie żałuje, że 
oddał się Miłości".

Przybycie monsiniora Llosa; modliłam się za niego w katedrze. - "Kiedy modlisz się do mojej
Matki, jednocz się z serdecznością, jaką Ja Jej okazywałem na ziemi".

513. - 1938 - 4 grudnia. - Po przedstawieniu ("Stara panna i trzynaście dziewcząt"), któremu 
przewodniczył jakże dowcipny biskup Llosa, zza filaru asystowałam przy błogosławieństwie 
Najśw. Sakramentem: "Cóżby ci dało klękanie na bruku, gdybyś równocześnie nie 
upokorzyła się w swym sercu? Zanurz swoją duszę w pokorze. Zanurz duszę w ufności i 
wtedy módl się!"



514. - 1938 - 5 grudnia. Ajaccio, na górze Solario. - Podziwiałam jednocześnie pełnię 
księżyca i zachód słońca, rozświetlający mleczną zatokę: "Jestem Słońcem, które przemienia 
dusze". I ukazał mi, jak Jego zasługi są naszymi.

Podczas gdy fotografowano zespół "Starej panny i trzynastu dziewcząt", jedna z aktorek 
nalegała na to, aby być przy mnie i to mnie wzruszyło. "Ja także odczuwam przyjemność z 
najmniejszej oznaki uczucia. Moja Matka ofiarowuje cię Mnie, a Ja ofiarowuję cię mej Matce
(pod patronatem św. Józefa)".

Po powrocie. - "Żadna zbrodnia nie pokona miłości. Miłość jest większa od waszych win".

515. - 1938 - 6 grudnia. Ajaccio. Po Komunii św. - "Niech nie będzie między nami chmur. 
Jeżeli zawinisz, napraw to od razu mówiąc całym sercem 'Kocham Cię'. Przyjaciółkom swoim
okaż więcej serdeczności i szacunku".

516. - Ajaccio. Na górze Solaria. - "Gdybyś dała swej przyjaciółce jakąś odznakę, chciałabyś 
ją u niej często widzieć, nieprawdaż? Ja dałem wam znak Krzyża. Czyń Go często, jako znak 
miłości i zjednoczenia. Jak długo jeszcze będziesz zachowywała dystans wobec Mnie?"

517. - "Miłość całkowicie wyklucza rozłąkę".

518. - 1938 - 7 grudnia. Sartène, po przyjeździe do Sióstr od św. Józefa. - "Te małe 
dziewczęta? Jakiekolwiek są, pomyśl, za Ja umarłem za nie. Pomoże ci to natchnąć się 
szacunkiem".

519. - 1938 - 8 grudnia. W chwili Podniesienia. - "Ten, kto ma najwyższy stopień wiary, ten, 
kto ma najwyższy stopień nadziei, ten, kto ma najwyższy stopień miłości: ten jest świętym. 
Przez swój szacunek okażesz chęć wynagrodzenia braku szacunku okazywanego w moich 
świątyniach".

520. - 1938 - 11 grudnia. Sartène, w kościele. - "Trójca Św. jest w tobie. Trójca Św. jest w tej
świątyni. W mojej Matce, która ogarnia was wszystkich. Jak długo jeszcze będziesz 
zachowywała pewien dystans w stosunku do Mnie?" Myśląc o moich wadach, mówiłam: 
Jestem naprawdę godna miłosierdzia!...

"Miłość tchnie kędy chce".

Powinnam była opłakiwać swoje złe humory w kulisach zbyt ciasnych dla wielu 
korsykańskich aktorek: "Nie pomyślałaś, że to mogło być dla ciebie okazją do zwycięstw".

521. - 1938 - 12 grudnia. Sartène. - Dzieci z roztargnieniem odmawiały różaniec. - "Jakże 
zniekształca się moje Ojcze nasz".

522. - 1938 - 13 grudnia. Kaplica św. Damiana, na szczycie góry. - "Odmawiaj często swe 
ofiarowanie miłości, zwłaszcza w piątki".

523. - 1938 - 14 grudnia. Bastia, u Franciszkanek Misjonarek Maryi. - "Powiedz Mi coś, co 
by zachwyciło moje serce".

- Panie, gdybym Cię zachwycała, byłoby to przecież dzięki Twoim darom!



"Moje dary, przechodzące przez twoją wolę, podobają Mi się jako pochodzące od ciebie. 
Kochać Mnie. Ale czynić to czy tamto, nie ma to wielkiego znaczenia. Szukaj. Szukaj Mnie: 
to Mi sprawia taką przyjemność!... Bierz ze Mnie aby dawać".

524. - Bastia. Na Mszy św. podczas "Pater noster". - Panie, gdy przemawiałeś z krzyża wśród 
tak strasznych cierpień - jak się stało, że chwile te nie zbawiły wszystkich grzeszników ziemi?

- "Otwarłem niebo dla wszystkich, ale każdy jest wolny. To wy, moi bracia, powinniście 
uzupełniać zbawienie ludzi prosząc Mnie o nie, cierpiąc za nich".

525. - 1938 - 17 grudnia. Msza w kaplicy Franciszkanek przed wystawionym Najśw. 
Sakramentem. - "Ponieważ Ja wydałem moje nogi, ofiaruj Mi swoje. Ponieważ Ja wydałem 
moje ręce, ofiaruj Mi swoje".

526. - 1938 - 18 grudnia. - "Proś Mnie by największa miłość twego serca była w każdej 
chwili obecna w moim sercu. Czyń często akty pokory, jak moja Matka. Czyń je często".

Kaplica, w wigilię mego wyjazdu (tak bardzo delikatnie): "Będę patrzył na to miejsce, gdzie 
ciebie już nie będzie..."

527. - 1938 - 19 grudnia. Kaplica. - Panie, niegdyś starzy słudzy stanowili część rodziny. Czy
mogę spodziewać się, po dziesięciu latach służby (komedie), że będę częścią Waszej 
Rodziny? - "Od pierwszej chwili twego życia byłaś jej częścią, ponieważ jesteś stworzona na 
obraz Boga".

528. - 1938 - 23 grudnia. Bastia. - "Czy pamiętasz? Kiedy byłaś mała, napisałaś na jednym z 
zeszytów: 'Mów Panie, Twoja sługa słucha'. Powtarzaj: 'Oby w każdej nowej chwili życia 
moja miłość była coraz większa'. Powtarzaj: 'Niech moje członki będą w Twoich członkach, 
mój duch w Twoim Duchu, moje serce w Twoim sercu, a nasze życie będzie jednością'".

529. - Nantes. Pasterka 1938. - Myślałam: Dlaczego maleńki Jezus w żłobku nie okazał się 
bardziej Bogiem? - "Nie w tej chwili. To jest zarezerwowane na drugie przyjście". (Koniec 
świata.)

530. - Boże Narodzenie we Francji. - "Nie dziw się, że jako pierwszych wezwałem pasterzy 
stad. Byli obrazem moich drogich kapłanów, moich sobowtórów".

531. - 1938 - 26 grudnia. - Panie, tak bym chciała, aby te święte postacie pozostały we mnie 
do jutra rana! - "Postępuj tak jakbym pozostał".

Myśląc o żłobku prosiłam Najśw. Pannę o łaskę śpiewania by uśpić Małego Jezusa. 
Powiedział Mi: "Nawet gdybyś Mnie uśpiła, moje serce czuwałoby nad tobą".

532. - 1938 - 27 grudnia. - "Jestem Synem Bożym. Przeze Mnie ty jesteś córką Boga. Za 
każdym razem, kiedy się oddajesz, Ja ciebie biorę".

533. - 1938 - 28 grudnia. Po silnych mrozach. - "Tak mało osób podziękowało Mi za 
złagodzenie temperatury!..."
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534. - "Dlaczego Mnie opuszczasz? Ja ciebie nie opuszczam".

535. - "Gdy kapłan zamyka drzwiczki tabernakulum, proś Mnie abym cię zamknął w moim 
sercu. Wykorzystaj wszystkie okoliczności, by rozmawiać ze Mną, jak gdyby na ziemi nie 
było nikogo, prócz Mnie i ciebie".

536. - "Każdy dobry czyn to krok ku upodobnieniu się do Mnie".

537. - Na dworcu w nocy patrzyłam na ciemne domy. - "Wszyscy śpią. Pozwól Mi schronić 
się w twoim sercu".

538. - 1939 - 1 stycznia, kiedy życzyłam Mu Jego Chwały. - "Nie proś Mnie o nią, jak o 
rzecz, która się nie stanie. Gdy prosisz, wierz, że będziesz wysłuchana. W tym roku będziesz 
prosić o moją chwałę, moje Królestwo. A potem zwracaj uwagę na rzeczy drobne, małe 
próżności, drobne przejaskrawienia: to będą wielkie zwycięstwa".

Po przebudzeniu. Kiedy w myśli opierałam głowę na Jego piersi by Mu życzyć roku Chwały: 
Jakże wiele takich uścisków miała Twoja Matka! - "Moja Matka często miała mniej 
przywilejów, bo musiała cierpieć, aby być współodkupicielką świata".

539. - 1939 - 2 stycznia. - "Jakie życzenia noworoczne? Troszcz się o moją chwałę, 
cokolwiek czynisz. Ja przygotowuję twoją. Kiedy spożywasz swoje posiłki, proś Mnie, bym 
cię żywił Swoją łaską. Kiedy się przechadzasz, proś Mnie, abym cię wprowadził do moich 
boskich ogrodów. Jesteś moim stworzeniem. Daj Mi to, co w tobie najdelikatniejsze. 
Sprawiało ci przykrość, kiedy ta mała dzikuska uciekała przed tobą? Ty nie uciekaj przede 
Mną! Żyj z Ojcem. Żyj z Synem, a Duch cię posiądzie. Na ziemi napotykałem na opór. Nie 
dziw się, jeżeli się z nim spotkasz".

540. - 1939 - 6 stycznia. Z Nantes do Ozoir-la-Ferrière, departament Seine-et-Oise. - "Ależ 
nie, Ja się nie przyzwyczajam. To jest zawsze nowe (rozmowa duchowa). I jestem tu zawsze, 
dodając coraz więcej".

Gdy wspominałam swoje życie: "Byłaś całkowicie pod moim kierownictwem. Gdybyś mogła 
być czulsza i prostsza ze Mną, jak dziecko!"

541. - 1939 - 8 stycznia. W departamencie Seine-et-Oise. - "Nie szukaj w niczym próżnej 
chwały!

Co cię obchodzi, że ludzie pomyślą o tobie to, czy tamto! Niech ci wystarczy, że Ja znam 
ciebie i wiem o tobie wszystko".

W lesie, kiedy dwóch ludzi obrzucało mnie obelgami wiedząc, że idę na plebanię. - "Raduj 
się, bo uczestniczysz w moich zniewagach".

542. - 1939 - 9 stycznia. Ozoir. - "Ty możesz ocalić tych, których Ja nie mogłem ocalić... 
Zrozum: największa aktorka świata pomniejsza się służąc ziemi. Podczas gdy inna jest wielka
w służbie Boga".



W wagonie "Módl się zawsze za tych, którzy cię otaczają. Tutaj. W krajach, które 
opuszczasz. Gdziekolwiek jesteś".

W zatłoczonym pociągu miałam, nie wiem w jaki sposób, dobry kącik: "Podziękuj Mi czule. 
Tak jakbym to Ja zachował dla ciebie to miejsce".

543. - 1939 - 12 stycznia. Nantes, kiedy myślałam o drobnych kłopotach domowych: "Moje 
kłopoty są większe!..." I ukazał mi grzeszników, pogan, niewdzięczność dobrych.

544. - 1939 - 13 stycznia. - "Zwiększaj! Zwiększaj!..." (intensywność uczuć wiary, nadziei, 
miłości). "Czy sądzisz, że gdybyś bardzo często prosiła Mnie o to, aby być świętą, nie 
udzieliłbym ci tego?... Ćwicz się w nadziei, w wynagradzaniu. Widzisz: we wszystkich 
sztukach trzeba się ćwiczyć".

W pociągu jadącym do Poitiers, czułam się napełniona pociechami: "Gdybyś pozostała u 
siebie, w służbie wygodnickiego egoisty, nie otrzymywałabyś tylu łask: prawda że Ja umiem 
dobrze wynagradzać moje sługi?"

545. - 1939 - 18 stycznia. - "Pamiętaj, że to Ja rozporządzam tobą, dopóki jesteś na ziemi. 
Mówię ci to, aby cię zachęcić do zachwycania Mnie. Miej upodobanie w byciu tą, która daje 
więcej. Czy naprawdę robisz wszystko dla Mnie? Czy się Mnie wstydzisz?"

546. - 1939 - 20 stycznia na dworcu w Nantes, jadąc do Laon mówiłam: Panie, wyjeżdżam w 
Twoich ramionach. Powiedział mi: "W moich ramionach to nie dosyć. Wyjeżdżaj w moim 
sercu".

Po otrzymaniu pewnej łaski myślałam: Jaki On jest dobry! - "Mówisz, że jestem dobry w tej 
chwili. Jestem zawsze dobry, dobrocią niezmienną. Trzeba byś pamiętała o podtrzymywaniu 
swojej miłości".

Soissons. "Rozdawaj radość, którędykolwiek przechodzisz!"

Myślałam w swej samotności: O, gdyby On był tu, obok mnie, w wagonie! On: "Nie widzisz  
Mnie. Ale Ja zawsze jestem przy tobie".

547. - 1939 - 27 stycznia. Laon. W moim pokoju w hotelu "Pod złotym lwem". - "Ocalaj. 
Naśladuj! Moim rzemiosłem jest zbawienie. Ocalaj, ofiarowując Mi wszystko. Cóż jest 
prawdziwszego od moich słów?"

548. - 1939 - 29 stycznia. Katedra w Laon. - "Często podsuwam ci do powtarzania trzy 
pierwsze prośby 'Ojcze nasz': święć się Imię Twoje... przyjdź Królestwo Twoje... bądź wola 
Twoja... Powtarzaj: niech pożera mnie gorliwość o Twój dom!"

Z pociągu oglądałam ażurową katedrę jak gdyby zawieszoną na szczycie góry pośrodku 
nieba. Byłam szczęśliwa, że zbudowano ją tak wspaniale by dać schronienie Bogu-
Człowiekowi. Powiedział: "Wasze serca są moimi najpiękniejszymi świątyniami".

549. - 1939 - 30 stycznia. Odczytując Jego nauki żałowałam, że tak długo nie byłam im 
wierna. Powiedział mi: "Są rzeczy, których wymagam tylko w jednym dniu, ale moje 
miłosierdzie liczy je za całe życie".



Paryż, w metro. - "Pomnażaj liczbę kolumn w świątyni twego serca". (Wzniesienia duszy, 
spojrzenia na Niego).

550. - 1939 - 3 lutego. - "Mój Ojciec... Ojciec jest bardziej twoim Ojcem niż był nim twój 
ojciec ziemski... Niech tak będzie!"

Mówiłam Mu: Jestem tak nędzna, że nawet nie wiem, czego potrzebuję. Odpowiedział mi: 
"Uczyń Mnie swoim Dostawcą. Dlaczego nie prosisz? Czy nie ufasz Mi? Mnie potężnemu, 
Mnie Miłości?... Miej zawsze prostotę małego dziecka, bezgraniczną nadzieję".

551. - 1939 - 4 lutego. W metro. - "Kiedy posyłasz mi strzałę miłości, Wszechmoc moja 
kieruje ją natychmiast ku jakiejś duszy będącej w rozterce. Nie potrzebujesz nawet jej 
wskazywać" .

552. - 1939 - 10 lutego. - "Jeżeli wątpisz o moim Słowie, albo jeżeli cię ono dziwi, to dlatego 
że sądzisz, iż ty odgrywasz w tym jakąś rolę".

553. - Cardenac. - "Lubię te dni długiej podróży. Należą one do Mnie bardziej niż inne".

554. - 1939 - 12 lutego. Nantes, 5.35 rano, Droga Krzyżowa. - "Podczas tej drogi Krzyżowej 
zobaczysz moje oczy. Wśród okrucieństw ujrzysz w nich tylko niezwykłą słodycz i niezwykłą
miłość".

Kiedy usiłowałam zliczyć swoje grzechy: "Dlaczego liczysz? Ja nie liczę".

555. - 1939 - 14 lutego. Nantes, po komunii. - "Czy nie rozumiesz, że to Ja jestem twoim 
życiem? Ja je zorganizowałem, Ja-tutaj, Ja-tam. Dostrzegaj Mnie wszędzie". I po powrocie do
domu dowiedziałam się, jak strasznego wypadku samochodowego uniknęłam wczoraj w 
Saint-Nazaire.

556. - 1939 - 18 lutego. Z Vierzon do Rodez. - "Miej chęć miłowania z każdą minutą więcej: 
w ten sposób twoja łaska będzie stale coraz większa".

Z Limoges do Brive; mówiłam do Trzech Osób obecnych w moim sercu: - Chciałabym Was 
kochać tak, jak Wy miłujecie się wzajemnie, ale nie wiem jak to zrobić!

"Zjednocz się".

557. - 1939 - 20 lutego. Rodez. Kaplica sióstr z Nevers, przygotowywano ołtarz do jutrzejszej
mszy. - "Jestem Pokarmem".

Środa popielcowa. Podczas Podniesienia Najświętsza Panna, której łzy na Kalwarii właśnie 
rozważałam, powiedziała do mnie: "Miej nad Nim litość", zapraszając mnie do modlitwy za 
grzeszników.

"Patrz na moje serce we wszystkich fazach mojej męki, tak jak patrzyłaś na moje spojrzenia 
podczas jednej z twoich Dróg Krzyżowych". 



558. - 1939 - 23 lutego. Rocamadour. Cudowna kaplica. - "Kiedy wpatrujesz się w moje oczy,
proś Mnie, abym czynił dobro twoimi oczami. Kiedy wpatrujesz się w moje wargi, proś Mnie,
abym czynił dobro twoimi wargami" (by uczcić Najświętsze Oblicze).

Rocamadour; hotelarz wyjaśniał mi, że w cieniu dębów rosną doskonałe trufle. "Jakież wonne
owoce przyniesiesz obok Mnie, w moim cieniu?"...

559. - 1939 - 25 lutego, po komunii. - "Więcej ufności w moje miłosierdzie. Ocalisz więcej 
ludzi. Wierz w świętych obcowanie. Moje miłosierdzie zniża się do poziomu waszej nędzy. 
Zrozum więc, na czym polega ufność".

Usłyszane we śnie: "Nic nie jest gotowe, gdy nie ma tam Boga".

560. - 1939 - 28 lutego. Le Fresne. - Mówiłam: Ponieważ jestem tylko małym dzieckiem, 
naucz mnie, Panie, iść przed Tobą i przed podobnymi do mnie!

"Powtarzaj często tę modlitwę".

Po wielu trudnościach dokonałam pewnego zakupu i dziękowałam Mu, że dał i to, czego 
potrzebowałam: "A ty daj Mi dusze".

561. - 1939 - 7 marca. Z Rennes do Nantes. - Ojcze drogi, jeżeli umierając będę 
nieprzytomna, trzeba będzie mnie obudzić. Chciałabym umrzeć z pełną świadomością ofiary. 
- "To prostsze niż ci się wydaje. Zdaj się na Mnie. Spełniaj każdy ze swych uczynków z taką 
samą radością, z taką samą miłością, jak gdybyś była w Niebie. Szukaj jedynie mojej chwały, 
a wszystko będzie ci dane w obfitości. Żyj całkowicie w królestwie twego wnętrza. Mów: 'O 
mój Jezu umiłowany, Najwyższy Kapłanie, zmiłuj się nad twymi braćmi kapłanami'".

562. - 1939 - 9 marca. - "Bądź dla twego drogiego bliźniego samą słodyczą".

563. - 1939 - 11 marca. Le Fresne, przed komunią, myśląc o tym, że nie będę grała w 
Wielkim Tygodniu i w tygodniu poprzedzającym; mówiłam: Nie będę już pracować dla 
Ciebie, Panie. - "To będzie moja kolej". I przypomniał mi wszystkie swoje cierpienia 
zniesione dla nas w owych dniach.

564. - 1939 - 13 marca, w pociągu jadącym do departamentu Vosges, żądał ode mnie 
wierności w ćwiczeniach pobożnych. - "Proszę cię o bardzo niewiele w porównaniu z tym, co
ci daję".

Paryż, myślałam o ciasnocie niektórych umysłów: "Mam nadzieję, że porównując nie 
znieważasz Mnie?"  

Raon-l'Étape, dep. Vosges. Myślałam, że przy tym gęstym śniegu byłam szczęśliwa znajdując
się w ciepłym pokoju, u dobrego proboszcza, księdza B... - "Kiedy masz powód do radości, 
wysławiaj Mnie, wysławiaj Ojca, wysławiaj Ducha. W ten sposób znajdziesz okazje do 
wysławiania z nową gorliwością".

- Co znaczy mówić do drogiego bliźniego ze słodyczą?

- "To znaczy mówić tak, jak bym Ja do niego mówił".



565. - Paryż, w kościele Matki Boskiej Dobrej Nowiny. Zastanawiałam się, jaka ma być ta 
słodycz w stosunku do bliźniego. - "Jest to dobroć twego uśmiechu i gestu rozdawanych z 
wielką prostotą".

566. - W Wogezach. - "Nie odmawiaj modlitw po to tylko, by je zmówić, ale napełniaj przy 
tym swą duszę miłością. W przeciwnym razie lepiej byłoby odmawiać ich mniej".

567. - "Kiedy daję ci siłę, pozostaje ona w tobie, jeśli jej strzeżesz. A jeżeli przekazujesz ją 
innym, to zwiększa się w stosunku stu do jednego. Miej więc tę odwagę".

568. - 1939 - 24 marca. Le Fresne. Świętego Gabriela. - "Dlaczego sądzisz, że jesteś sama, 
kiedy się modlisz? Ja modlę się razem z tobą. Zawsze".

Niedziela Męki Pańskiej. Po komunii: "Bóg jest wszędzie. Gdybyś o tym myślała... Cóż za 
wieczysta adoracja!"

569. - Przed Drogą Krzyżową. - "Czy serce mojej córeczki nie rozczuli się?"

570. - (Jak gdyby z uśmiechem): "Mówisz, że dajesz Mi wszystko. Wiedz, że dając Mi 
'wszystko', nie dajesz Mi wiele".

571. - 1939 - 27 marca. - "Okryłem cię moimi łaskami, abyś miała ufność we Mnie. Dana 
łaska, jest dana na zawsze".

572. - 1939 - 28 marca. - "Wiele podróżując przekonałaś się, że ziemia nie jest wielka. Proś 
Mnie o nawrócenie tych ludów. A choćby nawet ziemia była dużo większa, czyż moje 
Miłosierdzie ma granice?"

573. - 1939 - 29 marca, po komunii. - "Mów: 'Ojcze święty, ofiarowuję Ci Jezusa żyjącego w 
moim życiu, ofiarowuję Ci Jezusa umierającego w mojej śmierci, ofiarowuję Ci Serce Jezusa 
w każdym uderzeniu mego serca'".

Myślałam: Czy mogę być oczyszczona? - "Wszystko da się oczyścić w mojej krwi".

574. - 1939 - 30 marca. Myślałam o goryczy cierpień ziemskich. - "Nie widziałaś mojej 
chwały (jako nagrody za te cierpienia). Uczcij moje ciało" (Jego Ciało Mistyczne, cnotą 
zwiększając bogactwo Kościoła). "Mówię ci jeszcze: chwila obecna. W twojej największej 
miłości". Mówiłam: Czuję się tylko nędzną, ale wydaje mi się, że jestem całkowicie Twoją. A
Ty, Panie, czy jesteś tego pewny? - "Znam ciebie".

575. 1939 - 1 kwietnia. - Myślałam o ludzkiej brzydocie. - "Kocham was mimo wszystko 
takimi, jacy jesteście.

Służyć. Bądź służebnicą innych. Moja Matka powiedziała: 'Oto ja służebnica'".

576. - 1939 - 2 kwietnia. Niedziela Palmowa. - "Kiedy się modlisz, wierz, że będziesz 
wysłuchana. To przemieni twoją modlitwę i sprawi Mi przyjemność".



577. - 1939 - 3 kwietnia, po komunii. - "Wzywam cię. Wejdź do twego Domu (mego Serca). 
Usłysz Mnie, moja przyjaciółko. Rozpoznaj Głos! Kto będzie słuchał, usłyszy. Cóż masz do 
czynienia tu na ziemi, jeżeli nie miłować Mnie? Kochać to znaczy wysławiać".

578. - 1939 - 7 kwietnia, Wielki Piątek, w pociągu do Tunisu, przez Avignon. - "Niech moja 
córeczka myśli o Mnie dziś podczas całej swej podróży!"

W Touraine patrzyłam na wiosnę i widziałam wodę całą ukwieconą białymi kwiatami 
barwinku. "Niech w twoim życiu będzie tylko piękno! Ładne czyny. Ładne gesty 
uprzejmości. Ukazuj mój urok. Liczy się tylko świat wewnętrzny, świat dusz".

579. - 1939 - 9 kwietnia. Saint-Pons-la-Calm, po komunii. - "Idź odwiedzić Franciszkanki". 
(Przejeżdżając przez Marsylię nie pomyślałam o tym wcale... One mnie ugościły i zatrzymały
na przedstawienie.)

580. - 1939 - 11 kwietnia. W kaplicy winszowałam Mu Jego gołębic ubranych na biało: 
Panie, oto Twoje oblubienice. Z żywością: "Jesteś jedną z nich".

Winszowałam Mu słodkich śpiewów: "Pamiętaj, że śpiewy byłyby dla Mnie niczym bez 
miłości. Powiedz: 'Chcę być świętą, pełną miłości Boga. Oczyszczoną z moich win, aby 
podobać się Bogu'".

581. - 1939 - 14 kwietnia. W Ile de Djerba wyrzucałam sobie, że roztargnienia spowodowane 
tą podróżą przez Tunis oddaliły mnie od Niego. - "Ojciec wie o tym. Ojciec to wybacza".

582. - 1939 - Kwiecień. - "Skupienie. Kiedy naczynie jest całkowicie napełnione, to gdyby się
je przechyliło w prawo lub w lewo, straciłoby swoją zawartość. Lecz jeśli się je utrzymuje 
zwrócone pionowo ku niebu, pozostaje pełne".

583. - W pociągu. - "Wczoraj przechodząc koło więzienia próbowałaś wyobrazić sobie, jak ci 
biedni ludzie spędzają godziny w swych samotnych celach. Ja jestem Więźniem 
Tabernakulum. Ale Mnie można odwiedzać w mojej samotności".

584. - Kiedy spieszyłam się by skończyć modlitwę. - "Czasem chce się zatrzymać małe 
dziecko w ramionach, przy sercu. Ale dziecko uważa, że ma co innego do zrobienia i ma 
ochotę wymknąć się".

Kiedy czułam się przewrażliwiona. - "Posługujcie się swoją wrażliwością. Została wam dana 
by zdobywać zasługi".

585. - 1939 - 16 kwietnia. Sfax. Niedziela Przewodnia. Podczas mszy. - "Czy sądzisz, że cię 
nie słucham gdy się modlisz? Czy nie wierzysz, że cię kocham? Uwielbienie i wdzięczność. 
Uwielbiaj w pokorze. Uwielbiaj w ufności z wiarą we Mnie, Wszechmogącego... Uwielbiaj 
miłując".

Sfax, mała kaplica Sióstr Wniebowzięcia. - "Nie widzisz Mnie. To dla twojej wiary. To z 
powodu twojej wiary".

Kwiecień. Sfax. - Myślałam: Może już nigdy tu nie wrócę? - "To nieważne. Ja ciebie 
prowadzę".



586. - 1939 - 17 kwietnia. Sousse; w tym arabskim mieście myślałam o zakupach: "Co należy
ozdobić przede wszystkim, to wnętrze domu twej duszy. Chcę by była ona piękna".

587. - 1939 - 19 kwietnia. Na pokładzie statku "Lamoriciere" płynącego z Tunisu do Bizerty i
z Bizerty do Marsylii. W czasie burzy wzdychałam gorąco na swoim posłaniu do małego, 
samotnego tarasu w le Fresne. - "Dlaczego nie wzdychasz raczej aby być w niebie? Na moim 
sercu?" - Może dlatego, Panie, że jeszcze Cię nie widziałam. - "A twoja wiara?"

Po spotkaniu z białym ojcem B..., misjonarzem w Ekwadorze. "Miałaś dobrą myśl by 
ofiarować mu paramenty do mszy. Ale nie kupuj ich. Zrób je sama".

588. - 1939 - 20 kwietnia. - "Spoglądaj często w niebo. To ci pomoże go pragnąć".

589. - 1939 - 22 kwietnia. Nantes. Kościół Matki Bożej. - "Odżywiaj dusze. Pomagaj Mi. 
Posługuję się tobą. Pozwól, abym się tobą posługiwał (delikatnie). Wyjdź z siebie. Wejdź we 
Mnie. Oddaj się tak, jak Ja oddałem się dla ciebie" (w związku z moimi podróżami).

"Nigdy nie żałowałaś, że Mi się oddałaś: pamiętaj!" (Wojna w Palestynie, Tunis w stanie 
oblężenia, samotna w dalekiej Kanadzie, pocieszająca śmierć ...). "Byłem w tych wszystkich, 
których ukochałaś.

Czy pewnie czujesz, że w tobie liczy się tylko twoja dusza?... Dlaczego Ja, Miłość, nie 
miałbym mieć chwil miłości, tajemniczych, ukrytych i wybranych? Woń jednej duszy nie jest 
wonią innej".

Kiedy poczułam się dotknięta: "Posługujcie się waszą wrażliwością: została wam dana aby 
zbierać zasługi".

590. - 1939 - 23 kwietnia. Z Nantes do le Fresne, gdy zorientowałam się, że omal nie 
spóźniłam się na pociąg. - "Nie znasz rozmiaru opieki, jaką roztaczam nad tobą!" (W nocy): 
"Żyj tylko dla Mnie".

591. - 1939 - 24 kwietnia, po komunii, odmawiałam "Ojcze nasz": - "Jakaż inna modlitwa 
mogłaby dorównać tej, którą Ja Sam ułożyłem!" (I przy każdej z próśb zdawał się przyciskać 
mnie do swego serca). "Kochaj swoje modlitwy: 'Ojcze nasz', 'Zdrowaś Mario'; ty, która 
kochasz dzieła sztuki, kochaj swoje modlitwy. Kieruję słowami na twoich wargach, kiedy się 
modlisz, tak jak kieruje się krokami małego dziecka. Poznaj wreszcie moją miłość. Zrób Mi tę
przyjemność i uwierz w nią. Trudno ci uwierzyć, że Bóg może się cieszyć swoim 
stworzeniem? Jednak to prawda. Wynajduj bez przerwy nowe sposoby kochania Mnie. Czy 
nie byłabyś szczęśliwa, czyniąc Mnie szczęśliwym?... I jeszcze pozwól Mi wykonywać mój 
Zawód Zbawcy: polecaj Mi dusze".

Le Fresne, po powrocie z Tunezji. - "Oto jesteśmy w naszej samotności. Podziękuj Mi 
miłością. Widzisz? Mówię tylko o miłości. Bóg jest Miłością".

Kiedy napróżno usiłowałam dobrze odmówić "Ojcze nasz": "Nawet jeżeli małemu dziecku 
nie udaje się, Ojciec patrzy na nie zadowolony z jego wysiłków".



592. - 1939 - 25 kwietnia. - "Jesteś niczym. Mniej niż niczym. Ja jestem wszystkim. 
Modlitwę 'Ojcze nasz' ułożyłem z miłością, nauczyłem was jej z miłością. Nie odmawiajcie 
jej bez miłości. Modlić się, to pamiętać o Bogu".

593. - 1939 - 26 kwietnia. Nawiedzenie Najśw. Sakramentu. - "Dlaczego nie mówisz Mi o 
tym, co robiłaś dzisiaj?" (prace w ogrodzie). "To byłoby dla Mnie dowodem bliskości i 
zaufania".

594. - 1939 - 28 kwietnia, po komunii. - "Ciesz się Mną. Zaniechaj swych modlitw aby 
cieszyć się moją miłością".

595. - 1939 - 29 kwietnia. Nantes, kościół Matki Bożej. Kiedy wyrażałam Mu żal, że mogę 
pracować dla Niego tylko w ciągu mego życia: - "Wystarczy twoje pragnienie".

Odświeżałam się po zmęczeniu: - "Podziękuj Mi tak, jak bym Ja ci to ofiarował".

W pociągu z Nantes do le Fresne myślałam patrząc na dobrze uprawione pola: On jest 
zadowolony, że ludzie tak dobrze wypełnili swój obowiązek pracy. - "O, gdyby cała ta praca 
była wykonana w miłości do Mnie!..."

596. - 1939 - 1 maja. Le Fresne, podczas agonii jednej z sąsiadek: - "Oderwij się od rzeczy 
drobnych!... Nabierz odwagi oddania ich. Później znajdziesz o wiele większe".

597. - 1939 - 2 maja. Duchem byłam w Algierze, jednocząc się w przygotowaniach do 
jutrzejszego kongresu eucharystycznego, na którym mogłabym być; czyniłam Mu z tego 
ofiarę dla Jego chwały. - "Słyszę wszystko, co Mi mówisz". Myślałam o wszystkich łaskach, 
jakich udzielił mi na statku "Ile-de-France", kiedy podróżowałam do Ameryki. "Wyjeżdżałaś 
z miłości do Mnie. Czyż mogłem zostawić cię samą?

Czy nie widzisz, że powołuję cię do doskonałości? Czy nie widzisz, że doskonałość duszy jest
rzeczą wysoce użyteczną dla rodzaju ludzkiego? Powiedz im, aby rozmawiali ze Mną. 
Widzisz, jak deszcz delikatnie skrapia świeże majowe listeczki? Wyobraź więc sobie, z jaką 
delikatnością Ja zbliżam się do dusz".

598. - 1939 - 3 maja. W duchu byłam na kongresie w Algierze. - "Dam ci łaski, które 
zaowocują stokrotnie. Jestem Olbrzymem Miłości".

599. - 1939 - 5 maja. Kiedy widziałam, że odkurzone wczoraj meble pokryte są znowu 
kurzem. - "To właśnie jest obrazem codziennych starań, jakie powinniście podejmować by 
oczyścić wasze dusze" (przez sakramentalia). "Żyj w poufnym zbliżeniu z twoim Stwórcą, jak
to czyniłem Ja Sam na ziemi, mając ducha nieustannie zajętego Ojcem".

- Tak, ale Ty, Panie, widziałeś Go.

- "Zjednocz się. Niech ci wystarczy, że twój Brat, Chrystus, widzi Go".

- Co więcej powinnam zrobić? - "Nic więcej. Ale wszystko z większą słodyczą, bardziej jak 
Ja". 



600. - 1939 - 6 maja. Nantes. - "Czy moje upokorzone Życie nie daje ci upodobania w 
upokorzeniach?

Tak, używaj dużych liter, gdy piszesz o Mnie, ponieważ Ja jestem początkiem".

601. - 1939 - 8 maja. Le Fresne. - "Pytasz Mnie o nowe sposoby kochania Mnie. 
Zjednoczenie. Zjednoczenie. Zjednoczenie. Ty, która kochasz piękno, dlaczego nie 
naśladujesz drogi dziecięctwa? Każda dusza zachowuje swoją osobowość. To jest piękno 
Nieba".

602. - 1939 - 17 maja. - "Ofiaruj Mi się taką, jaką jesteś. Nie czekaj na to aby być 
zadowoloną z siebie. Zjednocz się ze Mną w twoich największych nędzach. Ja ciebie biorę. Ja
cię naprawiam, jeżeli darzysz Mnie zaufaniem. Miej ufność. Któż kocha cię bardziej?"

603. - 1939 - 18 maja. Nantes. Wniebowstąpienie. - "Zbierz razem wszystkie swe grzechy i 
wszystkie moje łaski. I wtedy wyśpiewaj hymn chwały".

Myślałam o czterdziestu męczennikach, rozciągniętych na lodzie. On, jakby z uśmiechem: 
"Dziwi cię to, że jestem kochany?"

604. - 1939 - 22 maja. Paray-le-Monial, kaplica wizytek, czekałam na zakonnice, aby 
usłyszeć ich psalmodię. - "Ja także czekam na nie tak, jak czekam na każdą duszę, która 
przychodzi powitać Mnie..."

Genelard. - "Lubisz zrobić coś ładnego z bezwartościowego przedmiotu. Tak właśnie Ja 
działam w duszach i jestem tak bardzo szczęśliwy!..."

605. - 1939 - 23 maja. Lyon. U Sióstr od św. Józefa. - "Niepokoisz się tym, że nie zawsze o 
Mnie myślisz. Niepokoisz się swoimi brakami i nie śmiesz już patrzeć na Mnie. Nie trzeba 
tak. Oddaj się taką, jaką jesteś. Znam naturę ludzką. Przyszedłem po to aby jej dopomóc, aby 
ją naprawić. Przenieś się we Mnie. Nie dla twoich zasług, lecz dla mojego pragnienia. 
Zjednocz zmęczenie twojej twarzy z moim Obliczem zniekształconym uderzeniami, aby 
zadośćuczynić za twoje winy, za winy świata. Chwytaj każdą okazję zjednoczenia. Gdybyś 
wiedziała, jak bardzo cieszę się zjednoczeniem z duszami na ziemi... Zrozumiałabyś, że 
wynagradzam tych, którzy ofiarowują Mi częste myśli swych serc".

W tramwaju Bellecour. - "Mówię do ciebie dlatego, że jesteś tak mało godna słyszeć Mnie. 
Tak postępuje moje miłosierdzie. Niech twoja dusza nosi podobieństwo do twojej Matki 
(Najśw. Panny), twego Brata (Chrystusa)". (Udawałam się do Fourvière.)

Lyon. - "Czy potrafisz przejść przez tę ulicę nie przyglądając się przechodniom (tylko po to), 
by Mi sprawić przyjemność?"

Po Komunii św. - "Widzisz, jak łatwo popadasz w roztargnienie, gdy się oderwiesz od chwili 
obecnej. Ponownie polecam ci chwilę obecną. Wyobraź sobie takie życie, w którym 
wszystkie chwile bieżące byłyby przeżywane na chwałę Bożą".

606. - Na wsi. - "Uczcij, pozdrów aniołów na twoim tarasie. Oni są tutaj, ponieważ ich 
zaprosiłaś".



Przypomniałam sobie, że przed wyjazdem powiedziałam do aniołów: Przyjdźcie, usiądźcie na
ławkach i chwalcie Boga za te przepiękne widoki.

- "Czcij aniołów twego domu. O, gdybyście wierzyli, przestawalibyście więcej z 
niewidzialnymi, niż z widzialnymi".

Podczas błogosławieństwa kapłańskiego. - "On czyni znak, ale Ja udzielam ci 
błogosławieństwa".

607. - 1939 - 25 maja. Lyon. Kościół św. Józefa. - "Nie rozumiesz tajemnicy ziarnka, które 
staje się wielkim drzewem i daje tysiące innych ziarnek. Nie pojmujesz tajemnicy 
elektryczności, fal, tylu sił, które zaledwie znacie. Nie dziw się wobec tajemnic Bożych. 
Kochaj tajemnice. Są one po to, by wypróbować waszą ufność dziecka Bożego. Świętość? 
Jest powolna i postępująca jak pory roku. Powierz Mi się. Ja ci pomogę. Czy nie pragnę jej 
więcej niż ty sama?"

Gdy uważałam się za brzydszą niż kiedykolwiek. - "Kochaj swój wygląd zewnętrzny: jest 
taki, jaki ci dałem. Żyj w bliskości ze Mną. Czy kiedy podróżowałaś po Kanadzie, albo po 
pustyniach Afryki z misjonarkami, nie czułaś się silniejszą i pełną ufności? Podróżuj ze Mną 
przez życie".

- Ale ja nie widzę Ciebie, Panie.

- "W kinie widzisz i słyszysz osoby, których tam nie ma. Ja jestem tu, chociaż Mnie nie 
widzisz".

Podczas gdy rozplątywałam skomplikowany węzeł. - "To tak jak w duszach: jest zawsze jakiś
słaby punkt, którego można dosięgnąć przez cierpliwość i słodycz".

Katedra Św. Jana. Zajęta szukaniem dobrego miejsca by zobaczyć kardynała Fummazzioni z 
Rzymu i kard. Gerlier, nie pomodliłam się. Rzekł do mnie: "Czy powiedziałaś Mi choćby 
'dzień dobry'? Co robisz, kiedy przychodzisz do przyjaciół?"

608. - 1939 - 26 maja. Lyon, między dwoma przedstawieniami "Ulicznej śpiewaczki". - 
"Jeżeli jesteś znużona, daj odpocząć swemu ciału w mojej służbie. Tak jakby to było moje 
ciało. Zagłębij się w moją nieskończoną słodycz. Nie byłabyś w stanie znaleźć jej dosyć w 
sobie samej. A Ja jestem szczęśliwy dostarczając ci tego, czego ci brakuje. Powiedz Mi, że 
liczysz na Mnie. Wyłam drzwiczki do Tabernakulum. Wyłam je uderzeniami miłości! 
Uwalniasz Mnie, kiedy uwalniasz dusze, a to miłość uwalnia".

Godz. 5.30. - "Od chwili przebudzenia proś Mnie o dusze. Dopominaj się o grzeszników. 
Sprawiłabyś Mi tyle radości... nie możesz sobie tego wyobrazić. Za nich umarłem. Umarłem, 
choć nie byłem chory, lecz pełen życia. Umarłem na skutek otrzymanych razów. Jeśli Mi dziś
nie pomożesz, nie będę mógł zbawić tej czy innej duszy, a wiesz, jak je kocham. Ratuj je tak, 
jak gdybyś Mnie ratowała".

609. - "Oczywiście, wszystko, co mówię do jednej duszy, jest przeznaczone dla wszystkich 
dusz. Wszystkie są moimi wybranymi. O, gdyby znano moją miłość do każdej... Wierz w tę 
miłość. Wykorzystuj ją.



Ufność w stosunku do świętych i aniołów. Gdy się jest małym dzieckiem, jest się w objęciach
wszystkich... Pozwala się kochać i to jest całkiem naturalne".

610. - 1939 - 28 maja. W wieczór Zielonych Świąt, po trzech mszach i dwóch wystawieniach:
Czy pozyskałam dziś dusze, Panie? - "Dowiesz się po tamtej stronie. Niech cię zadowoli 
życie w wierze, zjednoczone z moim. Mów Mi, że jesteś słaba. Mów Mi to często. Rozwijam 
moją siłę wtedy, kiedy jesteś słaba. Uwydatniaj mocno tony, których udzielam twemu 
głosowi. Posuwaj się do kresu swych możliwości by zachwycać dobrem".

611. - 1939 - Ars. 29 maja. - "Proś. Proś. Lubię zuchwałych, gdy chodzi o umiłowanie mojej 
chwały".

Na sumie byłam bardzo wzruszona słysząc grany na organach stary kantyk, który śpiewam, 
kiedy jestem sama: "Duszo moja, o, cóż oddam Panu", tak jak w Marsylii, kiedy 
Franciszkanki zaśpiewały "Bóg jedynie".

- "Oddaję ci radość, którą Mi dałaś".

612. - 1939 - 30 maja. Lyon. - Czy miłość to szybsze bicie mego serca, gdy myślę o Tobie?

- "To miłość. Lecz to także miłość, kiedy czynisz dla Mnie wysiłek cnoty nie mając na to 
ochoty. Czy kiedykolwiek przytłoczyłem cię pracą? Czy wziąłem więcej niż mogłaś dać? Ja 
zachowuję miarę".

Kiedy będąc głodna rozkoszowałam się posiłkiem. - "Dziękujesz Mi za ten posiłek i masz 
rację. Pomyśl, że jest to tylko słabe odbicie nasycenia ucztą Niebiańską w Bóstwie Trójcy 
Świętej".

- Czy nie mogłeś nas zbawić nie umierając?

- "Umarłem, by wam, dać więcej życia".

613. - 1939 - 31 maja. Ambérieu. - "Czy pojmujesz teraz siłę tych dwóch połączonych dróg 
życia: życie modlitwy i życie czynne, aby wzruszyć serce Ojca?"

Kiedy cierpiałam nad tym, że nie byłam w le Fresne na przełomie maja i czerwca: "Ależ 
kiedy opuściłaś swój dom, Ja cię umieściłem w moim". (I przypomniałam sobie, że w Lyonie 
i w Ambérieu mój pokój przylegał do kaplicy.)

614. - 1939 - 1 czerwca. W Ain. - "Zapisz: Chciałbym, aby ludzie już się Mnie nie bali, by 
patrzyli na moje serce pełne miłości, by rozmawiali ze Mną jak z ukochanym Bratem. Dla 
jednych jestem kimś nieznajomym, dla drugich obcym, surowym szefem żądającym 
rozrachunku. Niewielu przychodzi do Mnie jak do kochanego członka rodziny. A moja 
miłość jest i czeka. Ty im powiedz, by przyszli, weszli, by tacy, jakimi są, oddali się miłości. 
Tacy, jakimi są. Ja ich naprawię. Ja ich przemienię. Doznają radości, jakiej dotychczas nie 
znali. Ja jeden ją daję. Ale niech przyjdą. Powiedz im, żeby przyszli!" (Głos Jego był pełen 
gorącego pragnienia).

615. - 1939 - 3 czerwca. W Ain. - "Gdy Mnie o coś prosisz, wierz, że starczy Mi dobroci, aby 
cię wysłuchać. W przeciwnym razie, pozbawiasz Mnie możności obdarowywania cię..."



616. - Ja: Dziś jest Twoje święto Bożego Ciała, co mam Ci podarować? - On: "Wierność w 
małych rzeczach".

617. - "Bądź ukrzyżowana razem ze Mną. Być ukrzyżowanym, to być przygwożdżonym 
wbrew swej naturze, wbrew swoim pragnieniom, wbrew miłości ku sobie, w ubóstwie, w 
ciemności, w posłuszeństwie Ojcu. Pamiętaj, że ukrzyżowanie stanowi preludium 
(przygotowanie) do zmartwychwstania, czyli do wielkiej radości".

618. - 1939 - 6 czerwca. Le Fresne, po komunii. - "Jeżeli wierzysz w moje nieskończone 
bogactwo i moją potęgę, dlaczego nie oddajesz się bezpowrotnie?... Daj Mi swoją ufność, 
swoją nadzieję. Czy nie mogę wsławić się przez ciebie?... Skoro posługuję się nędzą. Wierz 
moim słowom. Czy nie powiedziałem ci, że to prawda? Przyjmij Mnie więc w sposób, jaki 
wybrałem dla ciebie. Sprawisz Mi tak wielką przyjemność. Porzuć siebie samą na moim 
sercu, a jest to serce Oblubieńca. Tego, który oddał życie za ciebie. Dałem ci moje życie 
cierpień. Wierz w moje słowa. Czy Ojciec X... nie napisał ci wczoraj: 'Jezus będzie z tego 
powodu serdecznie szczęśliwy'".

619. - 1939 - 8 czerwca. Boże Ciało. - "Wybieram nędzę. Nie lękaj się".

Myślałam o śmierci X... "Śmierć, która przyjdzie po ciebie, jest tą, którą dla ciebie 
wybrałem".

Kiedy prosiłam Najśw. Pannę by pomogła mi opatrzyć głowę Pana: "To, co Mi sprawia ulgę, 
to dusza postępująca w miłości".

Po komunii. - "Rozumiesz, że zechciałem żyć pośród ludzi. Tak jak żyłem pośród mych 
apostołów. Aż do końca świata. To moje pragnienie, pełne mojej miłości".

Kiedy modliłam się przez umartwienie. "Teraz stań pod Fontanną Krwi". (Jego biczowanie.)

Kiedy mówiłam: Jak dojdę do naśladowania wysokiej doskonałości Najśw. Panny? - 
"Pomyśl, że jesteś Jej córką i że dziedziczysz po takiej Matce.

Cóż moglibyście Mi ofiarować czy to w dziedzinie materialnej czy duchowej, jeżeli nie moje 
dary?"

620. - 1939 - 11 czerwca. Niedziela w oktawie Bożego Ciała. Myślałam o szczęśliwej Józefie 
Menendez, która była duszą wybraną. Żywo: "Czy ty nią nie jesteś?" Mówiłam do siebie: Czy
to możliwe, abym z tyloma wadami była duszą wybraną?

621. - 1939 - 12 czerwca. - "Zdejmij Mnie z Krzyża. Zabierz Mnie na taras. Pielęgnuj Mnie 
swoją miłością. Bo jestem ciągle zraniony... Otocz Mnie swoimi kwiatami. Wynajduj tkliwe 
objawy czułości. To Ja. I cierpię dla was. Pozostań we Mnie, w twojej Zasadzie, twoim 
Źródle życia, radości, Jutrzence twego istnienia. I oto dlaczego widząc Mnie, będziesz mogła 
powiedzieć: 'Poznaję Cię, Ciebie, którego nigdy nie widziałam'".

622. - 1939 - 13 czerwca, wtorek, dzień poświęcony moim córkom (aktorkom). - Panie, czy 
będziesz mógł zanieść moją komunię wszystkim moim zespołom z czterech stron świata? - 
"To jest dla Mnie trudniejsze niż zejście na ołtarz" (dzwoniono na Podniesienie).



Polecono mi przygotowanie białych i czerwonych materiałów na procesję. "Zatroszcz się 
dzisiaj o moją odzież". Wieczorem prosiłam Go o wybaczenie, ponieważ wykonywałam tę 
pracę razem z sąsiadką i nie myślałam o Nim. - "A więc, gdy pójdziesz oddać swoją robotę, 
pomyśl o Mnie, a otrzymasz te same łaski: tak jak robotnik o godzinie jedenastej. Oto moje 
miłosierdzie".

623. - 1939 - 15 czerwca. - "Przemieszczenie członków. Strumienie krwi. Oślepione oczy i 
moja korona cierniowa... Myślałem o niej z takim pragnieniem, z jakim kobieta światowa 
myśli o nowej sukni. Oddaj mi się taką, jaką jesteś. W każdej chwili twego życia. Taka, jaką 
jesteś.

Oczywiście, że w jednej chwili mogę cię przemienić. Ale trzeba, byś w to wierzyła, byś Mi w 
tym zaufała. Wybrałem cię, byś Mi je ofiarowała. Dałem ci środki do tego. Podziękuj Mi" 
(ukazując mi czerwone sutanny itp.).

Kiedy zatrzymałam się zapisując Jego słowa, by patrzeć na łodzie płynące Loarą - jak gdyby 
z uśmiechem: "Małe dzieci potrzebują drobnych rozrywek".

624. - 1939 - 16 czerwca. - Myślałam o tych, którzy mnie kochali z tak wielką dobrocią. - 
"Ale i oni zawsze cię opuszczali. Ja ciebie nie opuszczam. Jesteś zawsze obecna w mojej 
myśli".

625. - "Czy pojmujesz, co to jest Miłość Boga-Człowieka, która woła, która przyzywa waszą 
miłość? A w odpowiedzi słyszy tylko obelżywy śmiech, który urąga..."

626. - 1939 - 20 czerwca. - Myślałam: Czy ukazuję się w Jego pamięci ja, tak mało mająca 
cnót? - "Tak, na Krzyżu myślałem o mojej córeczce z jej ubóstwem, o takiej, jaką jest. O, 
gdyby ludzie wiedzieli!... Moja konsekrowana hostia: jedno cierpienie, tak jak jedna radość". 
(I przypomniałam sobie o konsekracji w Montrealu i w Corte.)

- "Twoja obawa, by Mnie nie obrazić, jest dla Mnie strzałą, która Mnie rani miłością... O, oby
miłosne rany moich wiernych uleczyły inne rany, które zadają Mi ich nienawiść, obojętność i 
pogarda!..."

627. - 1939 - 22 czerwca. - W chwili modlitwy kilkakrotnie przeszkadzano mi, bo musiałam 
oddawać pewne przysługi: "Bardziej podobałaś Mi się przez swą wierność uprzejmości, niż 
gdybyś nie zaprzestała kontemplowania Mnie".

Na wsi. - "Bądź ze Mną bardzo prosta. Co czyni się na dzień dobry i na dobranoc w rodzinie? 
Wymienia się serdeczny pocałunek i jest to całkiem naturalne. A czasem, w ciągu dnia, na 
skutek jakiegoś słowa lub otrzymanego podarunku, wymienia się spojrzenia... Patrzymy 
wzajemnie na siebie z miłością, ogarnia nas czułość. Jakże to jest miłe i krzepiące... O, gdyby 
mi pozwolono czuć się choć trochę członkiem rodziny..."

628. - 1939 - 23 czerwca. W pociągu, kiedy źle myślałam o jednym z podróżnych: - "Nie sądź
zbyt pospiesznie. Nie sądź ludzi po ich wyglądzie".

629. - 1939 - 24 czerwca. Św. Jana Chrzciciela. - "Kochaj być małą..."



Kiedy zamiatałam: - Jak nędzną rzecz robię dla Ciebie, Panie mój! - "Cóż dla Mnie znaczy ta 
rzecz... Ten, czy inny czyn, który uważałaś za wielki, jest taki sam w moich oczach. Biorę z 
nich tylko miłość, jaką w nie wkładacie: chodzi o intencję miłosną, rozumiesz?"

630. - 1939 - 26 czerwca. - "Chcę zamieszkać w samym centrum twojego jestestwa. Dam ci 
życie. Życie to Ja... Nie miej innej woli poza moją. Moja wola jest wolą mego Ojca. 
Otrzymasz za to nagrodę w dniu ostatecznym".

Na Mszy św., podczas "Pater noster". - "Ułożyłem słowa 'Ojcze nasz', abyście pragnęli je 
dobrze odmawiać".

631. - 1939 - 27 czerwca. - Myślałam: Czego mam się spodziewać od Niego dziś? - "Będzie 
ci uczynione według tego, jak uwierzysz".

632. - 1939 - 28 czerwca. Nantes. - "Uczcij moją koronę cierniową. To było tak straszne dla 
mojej głowy! Tak słodkie dla mojej miłości!... Będziesz odprawiała godzinę świętą w 
czwartki. Wymagam tej godziny ze Mną. Na początku, tak, potrzebny jest wysiłek, ale 
później to już nie kosztuje. Przypomnij sobie swoje pierwsze noce na podłodze, a teraz? 
Twoje pierwsze Drogi Krzyżowe, a teraz? O, moja droga córeczko, nie opuszczaj Mnie, nie 
opuszczaj Mnie nigdy, Mnie, który jestem z tobą zawsze, zawsze!..."

Na ulicy. - "Niech twoje spojrzenie na Mnie będzie komunią duchową".

633. - 1939 - 30 czerwca. - Czekając na swoją kolej w biurze podatkowym, modliłam się za 
urzędników. - "Twoja modlitwa jest siłą, która popycha moją łaskę w kierunku tych, których 
Mi polecasz".

634. - 1939 - 1 lipca. - "Wznoś się. Wznoś się. Idź z całą mocą. A kiedy już się wzniesiesz, 
dostrzeżesz, że jeszcze nawet nie zaczęłaś się wznosić".

Kiedy cerowałam.  - "Daję ci moją krew, abyś ją wylała na grzeszników. O, wylewaj moją 
krew na wszystkich! Nie ograniczaj, Ona jest dla was".

635. - 1939 - 2 lipca. - Kiedy zgubiłam swoją kartę na przejazdy ulgowe. - "Ofiaruj Mi te 
małe przeciwności jak twoje ciernie, które przyniosą ulgę moim".

W pociągu. - "Widzisz, że jedynie miłym uśmiechem wyświadczyłaś mi dobro. Zrozumiałaś 
Mnie. Zawsze rozum Mnie dobrze. Wtedy zjednoczenie jest ścisłe!"

636. - 1939 - 4 lipca. Le Fresne. - "Kiedy żądam od ciebie, byś ofiarowała wszystkie swoje 
czyny za moich kapłanów, nie wyklucza to innych intencji. Moje zasługi są nieskończone. 
Ale gdybym ci nie pozostawił pokus, jakąż miałabyś zasługę? Zamiast się martwić ciesz się 
jednym: Jest to chwila aby wygrać. Czy pamiętasz, że będąc małą tak bardzo lubiłaś 
wygrywać!"

637. - 1939 - 5 lipca, kiedy przyklękłam w kościele. - "Gdybyś pomyślała, że jestem tu, 
pozdrowiłabyś Mnie lepiej. Powierz Mi swoją samotność i swoją niezależność. Opuść swoje 
istnienie dla mego Istnienia. I wierz mocno, że nie stracisz na tej zamianie, moja przyjaciółko.
Za nic uważaj dobro, które mogłaś wyświadczyć i zaczynaj od nowa, zaczynaj od nowa co 
dzień. Weź moją odwagę, bo jesteśmy razem". Kiedy ukrywałam się w Nim, korząc się z 



powodu mej pychy: "Co za szczęście. Mam maleńką córeczkę w mych ramionach... Wiesz, 
jak się kocha maleńkie dzieci, które same przez się nie są do niczego zdolne? Nie myśl lekko 
o Duchu Świętym. Gdybyś znała Jego majestat!..."

638. - Pierwszy piątek. - "Czy kiedykolwiek słyszałaś by mówiono że ktoś za bardzo zaufał 
Bogu? Że został zawiedziony albo zdradzony?"

639. - 1939 - 8 lipca. Le Fresne, po komunii. - Panie, czy kochasz mnie z taką siłą, jak 
gdybym była już w niebie? - "Moja miłość nie zmienia się. To ty nie możesz kochać mnie w 
jednakowy sposób... O, czyń, wysiłki w miłości, coraz większe!"

Przy przebudzeniu. - Spraw, Panie, aby moja dusza nie była dziś w złym nastroju! Jakby z 
uśmiechem: "Spójrz na jej dobry nastrój". I ukazywał mi okazje do praktykowania cnót tego 
dnia.

640. - 1939 - 10 lipca. - "Kto jest twoim bóstwem? Ty, czy Ja? Dlaczego więc nie myślisz 
więcej o Mnie niż o sobie?"

641. - 1939 - 17 lipca. - "Czy to tak trudno rozmawiać ze Mną? Mów Mi o wszystkim, co cię 
interesuje, o wszystkim, co składa się na twoje życie... Będę cię słuchał z tak wielką radością i
tak uważnie... O, gdybyś wiedziała... Powiedz im, by ze Mną przestawali jak z najbliższym 
przyjacielem, który zna ich tajemnice..."

642. - 1939 - 18 lipca. - "Podziękuj Bogu za ten dzień, który się rozpoczyna. Możesz zdobyć 
tyle zasług, tyle chwały... w jednym dniu... Pozwalam ci służyć Mi, kochać Mnie. Służyć 
Bogu! Pomyśl, jaki to zaszczyt, jakie szczęście... O, gdyby człowiekowi potępionemu mógł 
być przyznany jeden jedyny dzień... Wyobraź sobie, jaki by z niego zrobił użytek! Rozmawiaj
często ze Mną, moja córeczko".

643. - 1939 - 19 lipca. Po Komunii św. - "Wydałem Siebie ludziom, którzy zrobili ze Mną, co
chcieli. Uczyniłem to z miłości. Teraz oddaję się w Eucharystii. I nadal ludzie robią ze Mną, 
co chcą... Czynię to z miłości aż do końca. Aż do końca wszystkich czasów.

Kiedy w myśli trzymasz się przy Mnie, dajesz mi ukojenie. Kiedy patrzysz na moje 
cierpienia, dajesz Mi ukojenie. Kiedy wzmagasz swoją gorliwość, nawet wewnętrznie, dajesz 
Mi ukojenie. Jaką nagrodę dam tym, którzy w swej miłosnej litości dali Mi ukojenie?"

644. - 1939 - 21 lipca. Nantes, ulica de Launay, - "Przyjmować w każdym czasie, czy nie jest 
to oznaką prawdziwej zażyłości? Przyjmij Mnie. Zbliżaj się do Mnie w obojętnie jakim 
zajęciu (podczas gdy przyjmowałam u siebie księży kanadyjskich)".

645. - 1939 - 22 lipca, kiedy wyjeżdżałam do Guerche, by tam grać. - "Zanieś Mnie 
wszystkim".

646. - 1939 - 24 lipca. Le Fresne. - "Przypominasz sobie, że biskup F... z M... lubił, żeby do 
niego mówiono, bo to mu daje okazję do udzielania odpowiedzi, która wzrusza serca. Tak Ja 
postępuję z duszami: kiedy przedstawiają Mi swoje radości czy przykrości, korzystam z tej 
okazji by pozwolić im zrozumieć moją przesłodką dobroć, płynącą z miłości. A kiedy im się 
zdaje, że postąpiły jeden krok ku Mnie, Ja czynię ich dziesięć ku nim. Czyż mogę postępować
inaczej, skoro umarłem z miłości dla nich? O, te dusze, które kocham!..." 



647. - 1939 - 26 lipca. W ogrodzie. - "Lubię cię słuchać nie ze względu na to, co Mi mówisz, 
lecz po prostu dlatego, że do Mnie mówisz. Moje pragnienie zażyłości jest w ten sposób 
zaspokojone: patrzę na ciebie z miłością Zbawcy. Twoja wdzięczność, twoje hołdy - 
oczywiście lubię je! Lecz przede wszystkim szukam u was zwrócenia się sercem do serca, 
zwierzenia się Umiłowanemu".

648. - "Czuwaj pilnie nad myślami twego serca. To, co mamy w sercu, spiesznie 
wypowiadają wargi".

649. - 1939 - 27 lipca. - "Nie mów sobie: 'To jest zbyt małe, by Mu ofiarować dla zbawienia 
jakiejś duszy'. Kiedy otrzymujesz nawet drobną sumę na swoje kostiumy, jesteś zadowolona, 
bo ta mała suma, dodana do innych, pozwala ci zakupić piękne rzeczy dla kościoła. A więc Ja
także łączę twoje modlitwy i ofiary z innymi i dusza jakiegoś grzesznika zostaje uratowana. 
Tak, możesz sama ofiarowywać Mi cały swój dzień. Ale kiedy używasz formuły apostolstwa 
modlitwy, łączy cię to ściślej z wszystkimi, którzy wymawiają te same słowa".

Podczas mszy myślałam o Nim, tak wyczerpanym wstępowaniem na Kalwarię i o Jego 
dobroci, z jaką pocieszał płaczące kobiety: "Nie płaczcie nade Mną, płaczcie nad grzechem".

- "Mówiłem tak również do katów, którzy Mnie otaczali i których tak bardzo chciałem 
zbawić. Czegóż bym nie zrobił dla nich!... Czy wiesz, czym jest pragnienie Boga-
Człowieka?"

W czasie skupienia. - "Podzieliłaś swój dzień na trzy okresy skupienia: Ofiaruj każdy z nich 
specjalnie jednej z Osób Trójcy Świętej, aby ożywić swoją uwagę i swoją gorliwość: ranek 
dla Ojca Stwórcy, południe dla Syna Zbawiciela, wieczór dla Ducha Świętego, miłości. W ten
sposób będziesz należała do Trzech i do Jednego".

650. - 1939 - 28 lipca. Po komunii. - "Zrób wiązankę z małych kwiatków-ofiar, by Mi je 
ofiarować. Nie zaniedbuj niczego. Wszystko ma swą wagę w moich oczach z chwilą, gdy 
myślisz, by Mi to ofiarować z największą miłością. Pragnij, aby ta miłość była z każdym 
dniem większa. Daj Mi ją, abym ją rozgrzał. Licz zawsze bardziej na Mnie niż na siebie. I 
odejdź w pokoju".

651. - 1939 - 29 lipca. - "Trwaj w stałej radości, moja Gabrielo. Radość jest oznaką Domu 
twego Pana-Oblubieńca. Cóż jest słodszego na ziemi niż żyć w swym sercu ze Mną? Nie 
opuszczając Mnie nigdy, Mnie, który jest zawsze przy was i gotowy dać wam Miłość. Miłość,
wobec której miłości ziemskie są tylko słabymi obrazami. Czy pojmujesz dobrze tę radość? Ja
w tobie a ty we Mnie. Tak jest, kiedy wasze dusze są w stanie łaski. Łaska to Ja. Chłońcie 
całą radość z tego, że wiecie, iż Ja żyję w was. Czujcie jej obfitość. Ona przewyższa 
wszystkie radości ziemi. A im bardziej dasz się przeniknąć mojej radości, tym bardziej 
zwiększysz moją radość w tobie".

652. - 1939 - 30 lipca. - "Niech nic co jest w tobie nie opuszcza Mnie nigdy. Gdybyś 
wiedziała, jak wielkie jest moje pragnienie, abyście byli blisko Mnie!... Niech twoja pamięć 
będzie przy Mnie. Niech twoje zrozumienie będzie przy Mnie. Niech twoja wola będzie przy 
Mnie. I niech nasze zjednoczenie trwa tak, jak moje zjednoczenie z Ojcem. Pamiętaj i to: 
miłość to brak rozłąki".



Podczas mszy. - "Daję ci moją Krew jako płaszcz dla twojej duszy. A ty daj Mi swoją miłość,
aby Mnie okryć".

653. - 1939 - 31 lipca. Po Komunii św. - "Żyj po prostu dla Mnie. Kiedy mówisz, niech 
będzie widoczne, że chodzi ci tylko o Mnie. Nie obawiaj się wspominać o Mnie w rozmowie.

Wszyscy Mnie potrzebują, chociaż nie wiedzą o tym. Imię Boga może rozbudzić Dobro w 
duszach. Przyzwyczaisz się do tego. Ja ci pomogę. Będą do ciebie przychodzić, aby posłyszeć
o Mnie. Dlaczego miałabyś się obawiać, skoro Ja wezmę na siebie większą część twojej 
pracy? Pomagać wam jest Moim szczęściem. Wzywajcie Mnie na pomoc, ukochane Moje 
dusze. Jesteście wolne: możecie Mnie chcieć lub nie chcieć. Moje serce z niepokojem czeka 
na wasz wybór...

Wplataj chętnie moje Imię między słowa, które wypowiadasz, jako serdeczne 
zadośćuczynienie za ból, jaki Mi sprawiają ci, którzy chcą Mnie zewsząd wymazywać, nawet 
z dusz małych dzieci. Rozsiewaj moje Imię. Ja dam wzrost".

654. - 1939 - 1 sierpnia. - "Każdego ranka proś moją Matkę by pobłogosławiła twój dzień. 
Ona troszczy się o was, tak jak troszczyła się o Mnie przyciskając Mnie do swego serca".

655. - 1939 - 4 sierpnia. - "Składaj dzięki Ojcu, całym swoim ciałem, swoim umysłem i wolą 
wycierpienia tego, czego od ciebie zażąda. Przypomnij sobie, że wstępując dla Jego chwały 
na Golgotę modliłem się za tych, którzy będą Mnie naśladować".

656. - 1939 - 5 sierpnia. - "Kiedy mówisz: 'Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi', 
prosisz o świętość dla wszystkich swoich braci ziemskich. O, proś o nią gorąco!... Spójrz jak 
wielkie byłoby piękno gdyby droga wola tak dobrego Ojca była spełniana na ziemi podobnie 
jak w niebie! Ofiaruj w tej intencji zasługi mojej Męki. Niech moja Krew nie będzie 
nieczynna! Rozlewaj ją na dusze dla chwały Ojca. Tak jak Ja. Zawsze razem".

657. - 1939 - 6 sierpnia. Gdy przypominałam Mu o moich grzechach. - "Dlaczego dziwi cię, 
że popełniasz winy? Czy nie jesteś jedną z najnędzniejszych? Czy Ja z miłością nie oddaję się
nędzy?

Święto Przemienienia Pańskiego. Le Fresne. Na sumie. - "Czy pamiętasz co Mi mówiłaś w le 
Fresne, gdy byłaś mała? 'Przemień się dla mojej duszy, Panie'. Czy w mojej dobroci nie 
zrobiłem tego dla ciebie?"(I przypomniał mi Swoje łaski.) "Często nie ty zachwycasz, ale Ja. 
Niech cię to nie nuży. Odnawiaj swoje wysiłki. Ja tu jestem".

658. - 1939 - 7 sierpnia. - Podczas gdy kajałam się z powodu win popełnionych w tym 
tygodniu. - "Z całej duszy proś za nie o przebaczenie. I pozostań wsparta na moim sercu, byś 
nabrała na nowo odwagi i radości".

659. - 1939 - 8 sierpnia. - Po Komunii św., gdy myślałam o tym, że będę miała gościa na 
śniadaniu: "Przyjmując swoich gości nie musisz Mnie opuszczać. Ja również potrafię 
przyjmować i ugaszczać. Przebywając na ziemi, przyjmowałem wielu nieznajomych. 
Okazywałem im serdeczne zainteresowanie, a ci obcy ludzie odchodzili tacy szczęśliwi! 
Uczyń Mi ten zaszczyt, że w czasie przyjęcia zachowasz Mnie przy sobie i w sobie. Niech nie
będzie w twoim życiu ani jednej chwili, w której byłbym zbyteczny. Rozumiesz moja 
przyjaciółko?"



Wchodziłam po starych schodach, a na każdym stopniu: "Powiedz Mi, że z całego twojego 
życia teraz jest chwila twojej największej wiary, największej nadziei, największej miłości. 
Trzeba wzrastać z chwili na chwilę i mówić Mi o tym".

Przed obrazem Najśw. Oblicza. - "Moja przyjaciółko, czy miłujesz Mnie? Czy miłujesz Mnie 
więcej niż inni?"

660. - 1939 - 9 sierpnia. - "Zbliż się jeszcze bardziej do Mnie, zbliżaj się przez ściślejsze 
wykonywanie swoich obowiązków. Te krótkie chwile wydają się być niczym, stają się jednak
moimi, jeśli Mi je darowujesz. Pozbieram wszystkie drobne chwile, ofiarowane Mi przez 
ciebie, aby z nich uczynić twoją wieczność".

Czytałam: "Słowo stało się Ciałem i mieszkało między nami".

- "Prawda że chcesz, abym nadal mieszkał z wami? W tobie, w twoim życiu? Wiesz, co to 
znaczy 'zamieszkiwać'? To znaczy być tutaj zawsze. Prawda, że chcesz tego?"

661. - 1939 - 10 sierpnia. W pociągu w drodze do Annonay. - W dolinie Rodanu ukazał mi 
potęgę Najśw. Panny jako niebiański ogrom.

W autokarze w drodze do La Louvesc. - "Bądź moim małym narzędziem chwały. Całe to 
życie autorki, aktorki było tylko wstępem do mojej chwały. Bądź źdźbłem słomy w potężnym
wietrze. Co czyni źdźbło słomy? Tylko to jedno: poddaje się. Ale poddaje się potędze wiatru 
we wszystkich kierunkach. Żaden ruch nie wychodzi od niego samego".

662. - 1939 - 13 sierpnia. Annonay. - "Chcę być twoim Jedynym, twoją jedyną troską, twoją 
jedyną myślą. Nic. Nikt. Tylko Ja".

663. - 1939 - 16 sierpnia. - "Wierz w to, że najzwyklejsze czynności, spełniane w intencji 
ratowania dusz, rzeczywiście ratują dusze. Wierz w to mocno. Trzeba w to wierzyć, ponieważ
w ten sposób oddaje się cześć mojej Wszechmocy i mojej Dobroci".

664. - 1939 - 18 sierpnia. Wyjeżdżałam autokarem z Louvesc do Annonay. - "Bądź zawsze 
radosna. Niech twoje serce płonie w moim. Kocham cię do 'Szaleństwa': czy Szaleństwo 
Krzyża nie dowodzi ci tego?"

Lyon. W kościele. - "...Traktujcie Mnie jak najbliższego, który nie tylko wybacza winy, jakie 
Mu się zwierza, ale winy te bierze na siebie, aby uzyskać za nie przebaczenie Ojca".

665. - 1939 - 19 sierpnia. Lyon, na dworcu w drodze do le Fresne myślałam, że powrócę do 
zwykłego stanu i do wszystkich swoich win: - Przemień moją duszę, daj mi inną, Panie. - 
"Raczej staraj się ją zmienić. Opuść siebie. Opuść swoje zwykłe mieszkanie, by pozostać we 
Mnie. Umocnij swoją myśl i swoje czynności we Mnie".

666. - Lyon. W barze przepełnionym tłumem ludzi. - "Odmów tutaj 'Ojcze nasz'. Od jakże 
dawna będzie to jedyne 'Ojcze nasz' odmówione tu dla Mnie!"

667. - W kościele, w pobliżu dworca. - "Opowiedz Mi, co cię zainteresowało albo zmartwiło. 
Ludzie wyobrażają sobie, że trzeba przemawiać do Mnie specjalnym językiem i dlatego 
wstrzymują się od rozmowy ze Mną. Gdyby jednak wiedzieli, jak bardzo pragnę, żeby 



przychodzili do Mnie z całą prostotą i z odrobiną miłości! O, wy, którzy jesteście moimi 
najbardziej wrażliwymi przyjaciółmi przychodźcie zaspokoić mój głód waszej obecności".

668. - 1939 - 23 sierpnia. Nantes, po komunii. - "Żyj dzisiaj, ofiarowując Mi pociechy za 
pocałunek przewrotnego Judasza, który tak bardzo Mnie zasmucił, Mnie, który jestem samą 
Delikatnością. Byłem już załamany swoją agonią, gdy dosięgnął Mnie w serce ten nowy cios. 
To był przyjaciel, wybrany, rozumiesz? Świadek moich pofnych zwierzeń. Tym boleśniejszy 
był cios. Gdybyś co dzień podejmowała odrobinę zadośćuczynienia, twoje życie duchowe 
stałoby się bardziej żarliwe. Czy chcesz spróbować?"

669. - 1939 - 24 sierpnia. Le Fresne, kiedy przyjmowałam zaproszonych gości. - "Przyjmij 
ich tak, jak byś przyjmowała Mnie. Wyobraź sobie starania jakimi otoczyłaby Mnie twoja 
czułość. Otocz ich taką samą troskliwością".

670. - 1939 - 27 sierpnia, po komunii. - "Ta osoba opuszcza kościół nie odprawiwszy 
dziękczynienia i przeżyje dzień nie pamiętając o łasce, jaką jej uczyniłem tego ranka. Myśl o 
Mnie co dzień. Rozmawiaj ze Mną. Kochaj Mnie. Ofiaruj wszystkie swoje czynności za 
zbawienie grzeszników..., bo Ja jestem tu, w twoim życiu. Kiedy ktoś jest u ciebie, nie 
zostawiasz go samego. Żyj więc w mojej obecności".

671. - 1939 - 31 sierpnia. - "Dzisiaj będziesz czciła moje ręce przebite przez moje Szaleństwo
Miłości. W ciągu dnia będziesz na nie patrzyła, będziesz je kochała. Umieścisz je w swoich 
rękach i na swoim sercu. Będziesz prosiła Ojca by zechciał rozlać moją krew po świecie 
pogrążonym w wojnie, na grzeszników, na przywódców państw i na wszystkie maleńkie 
dusze, pokorne i ukryte, które potrzebują mojej pomocy, aby powiększyć Jego chwałę. 
Zwiększać chwałę Boga, cóż za cel dla duszy, siostry mojej duszy".

672. - 1939 - 2 września. Kiedy składałam swoje narzuty. - "Ofiaruj Mi swoje najzwyklejsze, 
najmniejsze czyny, jak bukiet polnych kwiatów. Czy nie lubi się tych małych kwiatów 
polnych? Upleć Mi z nich wieniec. Na taki wieniec potrzeba ich wiele. Nie ustawaj w 
kładzeniu ich na moje czoło. Moje czoło rozdarte cierniami. Oczywiście, uzyskasz przez to 
siłę dla biednych żołnierzy, którzy dzisiaj wyjeżdżają". (Ogólna mobilizacja.) "To jest 
świętych obcowanie. Źródłem jestem Ja, pierwszy Święty. Dziękuj Mi za tyle łask. Uważa się
za naturalne, że je daję i nie dziękuje się za nie wcale, albo bardzo mało. Ale moje serce lubi, 
aby Mu dziękowano. To rozgrzewa miłość. To jest wyrazem miłości".

673. - 1939 - 4 września, pierwszy dzień wojny. - "Proś świętego Michała by stanął na czele 
wojsk francuskich tak, jak stanął na czele armii dobrych aniołów by pokonać złych".

674. - 1939 - 7 września. Kajałam się za tak wiele roztargnień. - "Jednak ofiaruj je Mnie. Są 
także częścią ciebie. Dawaj, abym wynagradzał. Stawaj często przede Mną, moja maleńka".

675. - 1939 - 12 września, kiedy odmawiałam różaniec za Francję: "Łaski tajemnic, zejdźcie 
w nasze dusze".

- "Powtórz to trzy razy na cześć każdej Osoby Trójcy Świętej, a każda z Nich cię wysłucha.

Tak, trzeba rozdać wiele amunicji. Ale po to muszą istnieć fabryki. Bądź jakby fabryką 
modlitw, a Ja będę je rozdawał. Inaczej, jak mógłbym rozdawać, nie mając zapasów?"



676. - 1939 - 13 września. - Po wizytach, które zajęły mi cały dzień: "Nie powracaj do świata.

Gdybyś wróciła zeń jako osoba światowa, twoje myśli nie należałyby już do Mnie".

677. - 1939 - 14 września. - Czułam się onieśmielona tym, że cały ranek mam trwać w 
obecności Boga Ojca: "Wszystko, co czynił Syn, było spełnieniem woli Ojca. Kto jest 
przyjacielem Syna, jest przyjacielem Ojca. Kto miłuje Syna, miłuje także Ojca".

678. - 1939 - 15 września. - Podczas gdy się modliłam: "Gdybyście mieli wiarę! To, co 
otrzymujecie po latach modlitwy, otrzymalibyście po jednej prośbie. Wierzcie więc, że 
słucham was, że zawsze was wysłuchuję w sposób, którego nie znacie, ale który jest 
odpowiedzią na waszą modlitwę".

679. - "Miej na myśli tylko dobro - wtedy uczynki twoje będą lepsze".

680. - 1939 - 19 września. - "Jeżeli cierpisz sama, jesteś nędzarką. Jeżeli cierpisz zjednoczona
z moimi cierpieniami, jesteś bogata. Twoja potęga może ocalić oblicze ziemi, zwiększyć 
liczbę chrześcijan i zmniejszyć liczbę złych ludzi".

681. - 1939 - 20 września. Na wsi. - "Kiedy minie dzień, w którym, nie pomyślałabyś o Mnie,
niech twoja boleść będzie wielka z obawy, aby moja boleść nie była jeszcze większa. 
Dlaczego nie miałabyś stworzyć nowego stylu świętości? Czarować, aby wielbić Boga".

682. - 1939 - 24 września. - "Wszystkie określenia piękności są jeszcze za małe, by oddać 
Piękność mojej Matki. Nazywasz Ją: 'Gwiazdą Złotą, Źródłem Zapieczętowanym, Wonnym 
Kwiatem...' Na ziemi można powiedzieć o Niej tylko bardzo niewiele. Mówię to, aby dać ci 
pewność".

683. - 1939 - 26 września. W chwili skupienia. - "Kiedy się umartwiasz, to tak jak byś przed 
Ojcem odnawiała moje biczowanie za grzeszników. Jakby twoje ciało było Moim Ciałem. 
Jesteście moimi członkami, rozumiesz? Zaślubiam wasze czyny, kiedy Mi je dajecie i to w 
sposób bardziej realny niż przypuszczasz".

684. - 1939 - 29 września, Le Fresne. Podczas mszy. - "Gdybyś poświęciła Mszę św. tylko na 
odpędzenie roztargnień, mimo wszystko sprawiłabyś Mi przyjemność. Ja wiem".

Kiedy Go szukałam. - "Jeżeli do ciebie nie mówię, to nie znaczy, że jestem zajęty 
gdzieindziej. Jestem jednakowo obecny wszędzie. Zajmuję się każdą duszą, jak gdyby tylko 
ona jedna była na świecie".

W chwili skupienia. - "Dzisiaj będziesz uwielbiała Mnie w Hostii, którą św. Piotr dał mojej 
Matce i która pozostała w Jej sercu, pierwszym Tabernakulum. Zjednocz się z Jej wierną 
miłością. Dostrzegaj tę Hostię w tym sercu".

685. - 1939 - 10 października. - "Nie ciągnij bezustannie za sobą swojej przeszłości, jeśli ci 
ona ciąży i przeszkadza zbliżyć się, kiedy do Mnie przychodzisz. Taka jaka jesteś rzuć się bez
wahania w moje ramiona, aby odnaleźć radość. Czyż mogę ci dać coś innego?".



686. - "Nie dziwisz się, że musisz codziennie ścierać kurz z mebli. Nie dziw się więc, że 
musisz codziennie usuwać pył ze swej duszy. Pomagaj sobie w tym odpustami. Trzeba się 
nimi posługiwać".

687. - 1939 - 13 października, gdy odmawiałam akt miłości. - "A jeśli to jest akt miłości, 
dlaczego nie czynić go częściej w mojej obecności? Jestem obecny wszędzie, gdzie jesteś. 
Pomyśl o tym".

W chwili skupienia. - "Gdyby jakiś wielki artysta przybył odwiedzić cię w twoim domu, w 
twoim ogrodzie, czy nie powierzyłabyś mu z radością wszystkich swoich prac, wszystkich 
swoich planów prac? Powierz Mi swoją duszę. Powierz jej świętość mojemu sercu. Ono wie, i
zna ciebie, moja Gabrielo". 

688. - 1939 - 17 października. Zdawało mi się, że atmosfera moich poranków poświęconych 
Ojcu była bardziej powściągliwa. - "Ale dlaczego nie wierzysz, że Ojciec i Ja tworzymy 
Jedno? Inni? Cóż mogą znaczyć ich sądy o tobie? Żyj dla Mnie".

689. - 1939 - 18 października. - W pismach Józefy Menendez przeczytałam: "Gdyby dusze 
żyły w nieustannym zjednoczeniu ze Mną, o ileż lepiej by Mnie znały!" Zapytałam: Panie, co 
to znaczy zjednoczyć się z Tobą?

- "To znaczy myśleć o Mnie, rozmawiać ze Mną jak z najlepszym przyjacielem, to troszczyć 
się o moje sprawy, to cierpieć dla Mnie, to wziąć na siebie troskę o moje królestwo. To 
pamiętać o moich cierpieniach. To przelewać w każdej chwili życia swoją miłość w moją. 
Zjednoczenie jest wynikiem tego wszystkiego.

Kochaj Mnie jak potrafisz: Ja uzupełnię".

690. - 1939 - 19 października. - "Zwracaj uwagę na świętego patrona dnia. W niebie obchodzi
się jego święto. Tego dnia ma on do rozdania łaski... o ile się go o nie poprosi. Łącz się ze 
świętami, obchodzonymi w niebie... zanim..."

691. - 1939 - 21 października. Nantes. - "Kiedy cię proszę, żebyś często powtarzała: 'Wiem, 
że tu jesteś, kocham Cię', to dlatego, że jest to pobożne ćwiczenie. Wiesz, ile każe się ćwiczyć
żołnierzom, dopóki nie nauczą się dobrze swoich czynności. Tak samo jest w życiu 
duchowym: przez powtarzanie, ponowne podejmowanie, dochodzi się do uniesienia. Potem 
już wszystko jest proste. Ale potrzebne jest ćwiczenie".

692. - 1939 - 26 października. Popołudnie światowe i pełne obgadywania; przepraszałam Go 
za to. - "Módl się by to naprawić. Przypomnij sobie o kurzu, który co dzień trzeba usuwać z 
mebli. Zaśpiewaj Mi kantyk dla zadośćuczynienia za te winy".

693. - 1939 - 28 października. Le Fresne. Kiedy dziękowałam Mu za to, że dał mi możność 
grzania się w czasie szycia szat kościelnych: "Czy nie powinienem ogrzewać mojej małej 
pracownicy? Moi słudzy są zawsze wynagrodzeni, wcześniej czy później.

Gdybyś przy każdym dziękczynieniu prosiła moją Matkę o pomoc, przyniosłoby Mi to wielką
radość".



694. - Patrząc na przepiękny wschód słońca nad wodą, śpiewałam: "Jakie wspaniałe jest Imię 
Pańskie!"

- "Czyż moje widoki nie są najpiękniejsze na świecie? Stworzyłem je dla was. O, gdybyście 
tylko umieli patrzeć... dziękować mi za nie... dostrzegać w nich moją miłość. Ty okazuj mi 
swoją wdzięczność".

695. - 1939 - 3 listopada. - Patrzyłam na ogień. - "Zauważ, nic się nie zapali bez zetknięcia 
się z ogniem. Zbliżaj się do Mnie. Jednocz się ze Mną. Zjednoczyć się, to znaczy stać się 
jedno".

696. - 1939 - 6 listopada. W mieście. - Przechodziłam obok kościoła. - "Dlaczego nie 
wstąpisz Mnie odwiedzić? A gdybym miał ci coś do powiedzenia? Nie przechodziłabyś obok 
domu najlepszego przyjaciela, żeby doń nie wstąpić i to biegnąc z radością. Postarałabyś się 
nawet umyślnie, by twoja droga wypadła koło jego domu. A jednak ten najbliższy przyjaciel 
nie oczekiwałby ciebie z takim upragnieniem, jak Ja, twój Zbawiciel. Wejdź. Nie spóźnisz się
przez to. Zobacz, jak bardzo ciebie kocham".

697. - "Czy dokonałaś wyboru? Czy Ja jestem tym, którego pragniesz? Czy życie swoje 
urządzasz dla siebie czy dla Mnie? Ojciec i Ja czekamy na wasze odpowiedzi".

698. - 1939 - 13 listopada. Nantes, Notre-Dame, godz. 5.45, Droga Krzyżowa. - "Nawet 
wtedy, kiedy Mnie zamykasz w swojej myśli, jest to tak, jak byś Mnie strzegła i przynosiła 
ulgę memu ciału. To tak jak gdybyś czciła Mnie całego w żywym grobie. Czy rozumiesz? 
Przyjmujesz Mnie. A myślenie o Mnie nie jest dla ciebie wielkim wysiłkiem..."

699. - 1939 - 15 listopada. Godzina święta. Byłam sama w Saint-Clair. - "Ty, która 
przechadzałaś się (w Jerozolimie) po ogrójcu mojej agonii, zbliż się do Mnie. Pociesz Mnie. 
Zachwycaj Mnie. Ofiaruj Ojcu mój krwawy pot za nawrócenie grzeszników i uwolnienie dusz
z czyśćca. Ty, moja uprzywilejowana, módl się wraz ze mną. Módlmy się razem. Ofiarujmy 
pot mojej Matki, która z dala podzielała mój ból... Czy widzisz Mnie w Ogrójcu? Przypomnij 
sobie tę scenę. Patrz na moje serce prawie konające, natężające całą wolę dla zbawienia 
świata!"

700. - 1939 - 16 listopada. - "Lękać się? Oczywiście, trzeba się obawiać moich sądów, mego 
prawa, odczuwać lęk wobec wielkości mojego Bóstwa. Ale w swoim odnoszeniu się do Mnie 
nie kieruj się bojaźnią. Jestem samą dobrocią, samą miłością, samym miłosierdziem. Zbliż się
do twego Krzaka gorejącego: on płonie, nie spalając się".

701. - 1939 - 19 listopada, godz. 5.30. Droga Krzyżowa. - Mówiłam: Tak głośno wykrzykuję 
moją miłość, że nie usłyszysz, Panie, uderzeń młota. 

- "Jak bardzo potrzebuję pociechy! Skazany na śmierć... na taką śmierć... czy wiesz, co to 
jest?"

- Chciałabym, Panie, być tak samo skazaną, aby Ci ofiarować swoje cierpienie.

- "A więc ofiaruj Mi już teraz swoją zgodę na śmierć w duchu posłuszeństwa prawu Bożemu, 
dla uwielbienia Boga, dla umniejszenia zła na świecie, dla wywyższenia Krzyża. Przypomnij 



sobie: kiedy mój Krzyż zsunął się do przygotowanego dołu, odgłos wstrząsu usłyszano w 
otchłani, gdzie tyle dusz czekało na przyjście Zbawiciela. Zadrżały z radości i nadziei.

Gdy miłość Krzyża wchodzi do duszy i zakorzenia się w niej, wówczas żyje ona w radości, 
jakiej nie zna świat, który zna tylko przyjemności. Lecz radość należy do Mnie i do moich, 
moja przyjaciółko".

702. - 1939 - 22 listopada. Nantes. - "Dzięki za wczorajsze przygotowanie dla Mnie szat. 
Dzięki za rozweselenie Mnie i uradowanie". (Uszyłam szaty kościelne i przyjęłam obiadem 
trzech kapłanów-żołnierzy.)

Saint-Clair. Godzina święta. - "Czy to takie skomplikowane żyć zawsze we Mnie? Czy nie 
jestem twoim Stwórcą? Tym, który cię uczynił taką, jaką jesteś? Czy Ja sam nie przebywam 
w tobie? Czy moglibyście znaleźć miejsce, gdzie by nie było Mnie? A jeżeli pamiętasz o 
moich dobrodziejstwach nagromadzonych od chwili twego urodzenia, to czy twoje serce 
łatwo może rozstać się z moim? A jeżeli pamiętasz o moich cierpieniach, które przez swe 
rozmiary dowodzą ci mojej miłości, czy możesz czynić coś innego niż oddać się Miłości całą 
swoją istotą, aż do końca?"

Droga Krzyżowa, drugi upadek: - Panie, tak bardzo chciałabym Ci pomóc! - "Ależ pomagasz 
Mi, kiedy starasz się być lepsza i opanowywać swe niedobre skłonności".

Byłam zmęczona kontemplacją. - "Dlatego właśnie istnieje także modlitwa ustna: jeden 
rodzaj modlitwy daje wypoczynek po drugim i pozostaje się przy Mnie. Nie powinnaś tracić 
radości. Jest ci potrzebna dla wznoszenia się w górę".

703. - Kiedy przejeżdżałam obok kościoła Matki Bożej. - "Odmów 'Ojcze nasz' w łączności z 
moją Matką. Czy wyobrażasz sobie, jak Ona odmawiała tę modlitwę ułożoną przez Jej Syna? 
I jak często ją odmawiała? Czy wyobrażasz sobie radość Boga, który słuchał jej tak dobrze 
odmawianej?...

- Bądź pocieszycielką, bądź nią. Kiedyś utworzy się wokoło Mnie grono pocieszycielek".

704. - 1939 - 27 listopada. Adwent. - "Wiesz, że w niebie nie ma żadnej plamy, żadnej 
niedoskonałości. O, żyjmy razem, moja Gabrielo. To wielki sposób wynagradzania, błagania, 
nawracania. Dotrzymuj Mi zawsze towarzystwa. Byłoby takie smutne, gdybym był w tobie, w
twojej głębi, a ty byś Mi nie odpowiadała, nie mówiłabyś do Mnie. Nie pozostawiam cię 
nigdy samą. Zamieszkuję w tobie. I ty także nie zostawiaj Mnie nigdy samego w swoim 
sercu",

705. - 1939 - 28 listopada. Notre-Dame, po komunii. - "Dziś będziesz zwracała uwagę na 
wszystko, co wypowie twój język. Przypominasz sobie? 'Ten, kto nie grzeszy językiem, jest 
człowiekiem doskonałym'. Szukaj tej doskonałości z miłością, aby Mi się przypodobać. O, jak
bardzo będę kochał moją doskonałą córeczkę... Około południa sprawdź, jak się ta sprawa 
przedstawia.

Ośmiel się. Dozór to czuwanie nad wszystkim. Czuwaj nad twoim niebem w swoich zajęciach
ziemskich. Czy pamiętasz? Byłaś mała, spałaś w łóżku swej mamy. Powiedziałem ci: 'Co 
wieczór opowiesz Mi swój dzień', a ty odpędziłaś tę myśl sądząc, że to ci się wydawało".



- Panie, niewątpliwie o ile bardziej byłabym Ci bliska teraz, gdybym zbliżała się do Ciebie w 
każdym dniu mego życia...

- "Odzyskamy czas stracony".

706. - 1939 - 29 listopada. - Polecaj Mi w swym sercu tych wszystkich, którzy nie trwają w 
mojej miłości. O godzinie 3 pozdrawiaj Mnie słowem miłości, na pamiątkę..."

707. - 1939 - 3 grudnia. - "Czy widzisz tę wielką bramę z żelaza i grubych bierwion? Jakże 
ona ciężka! To brama lęku i nieufności, którą dusza odgradza się (ode Mnie). Jakże mógłbym 
wejść przez taką bramę?

O wy, moi powiernicy, pokładajcie wielką ufność w bogactwie mojej Miłości. Wtedy 
pospieszę dać wam to, czego pragniecie, bo nie potrafię wam się oprzeć".

Podczas, gdy szyłam ornaty: "Tam na froncie lub w Afryce będę się cieszył z posiadania 
paramentów, wykonywanych przez moją córeczkę. Wiesz, jak każdy ojciec jest szczęśliwy i 
dumny z tego, co mu ofiaruje małe dziecko? Może to nawet nie jest bardzo dobrze zrobione... 
Mogłoby być ładniejsze... lecz dziecko pracowało z całego serca, aby sprawić przyjemność 
swemu kochanemu ojcu... więc... czyż nie jest to więcej warte, niż coś wykonane doskonale, 
ale bez miłości? O, wasza miłość... jakże jej szukam w was i w waszych dziełach!..."

708. - 1939 - 4 grudnia. Po komunii św. - "Szukaj doskonałości. Staraj się o nią w każdej 
swej czynności. Z początku wydaje się to trudne, ale później znajduje się w tym wszystkie 
radości: radość z głębszego posiadania Mnie, która pociąga za sobą każdą inną radość".

W pewnej rozmowie z wielkim trudem powstrzymywałam się od wypowiedzenia drwiących 
słów. A jednak Głos mówił: "Aby Mi zrobić przyjemność",

Po zwalczeniu pokusy: "Widzisz? Teraz jesteś zadowolona? Jak mogłabyś porównać 
przyjemność płynącą z wypowiedzenia tych niemiłych słów z przyjemnością wynikającą z 
odniesienia zwycięstwa? Te małe zwycięstwa otrzymują wieczną nagrodę. Pomyśl o tym.

Nie trać czasu na myślenie o sobie. Czy nie jestem tu po to by czuwać nad tobą? Niech 
wszystkie twoje chwile przemienią się w uczucia, jakby w pieśni, z których czerpać będę 
twoją miłość, i miłość dla grzeszników, i łaski do rozdawania, także dla dusz w czyśćcu.

Cóż pozostaje z wszystkich myśli, które pielęgnowałaś w sprawach ziemskich? Jakież byłoby 
twoje bogactwo, gdyby wszystkie one zostały przemienione w porywy ku Mnie? Dobrze się 
zastanów".

709. - 1939 - 5 grudnia, po komunii. - "Dzisiaj tak się módl za pośrednictwem mojej Matki: 
'Daj mi świętość i mimo mojej małości spraw, abym uświęcała innych'. Jeżeli mówiąc to 
wierzysz, że będziesz wysłuchana, to będziesz. Pamiętaj, moja Gabrielo, że jestem 
nieskończenie potężny".

710. - 1939 - 8 grudnia. - Podczas procesji u Wiernych Towarzyszek, usłyszałam czuły i 
łagodny wyrzut Najśw. Panny: "Dlaczego tak długo czekałaś z oddaniem się Mnie jak małe 
dziecko?" (I w duchu płakałam na Jej ramieniu; to było zupełnie zwyczajne i bardzo 
prawdziwe.)



711. - 1939 - 9 grudnia. Droga Krzyżowa, godz. 5.30 rano, stacja niewiast jerozolimskich. - 
"Uświęcaj się aby uświęcać innych. Uświęcać innych, to dawać Mnie innym, bo Święty to Ja,
a Ja, Święty, uświęcam".

712. - 1939 - 10 grudnia, 5.35, jedenasta stacja, obnażenie z szat. - "Tak, zdarcie skóry razem
z szatami, widziałaś tak przygotowane ofiary... Ja nią byłem..."

Godzina 1; prosiłam o przebaczenie win, popełnionych rano, i o łaski na popołudnie. "Twój 
ranek to obraz całej twojej przeszłości. A reszta dnia to przyszłość, aż do twojej śmierci. 
Powtarzaj często tę prośbę".

713. - 1939 - 12 grudnia. - "Kochaj. Kochaj. Czyń często akty miłości. Myśl o radości 
płynącej z tego, że możesz Mnie kochać. Myśl o nieszczęściu potępionego, który może Mnie 
tylko nienawidzić! Nie móc już kochać Boga, to rzecz przerażająca..."

Po komunii, na ulicy. - "Kiedy idziesz na spotkanie z małymi dziećmi, masz im zawsze coś 
do ofiarowania. Ja, który jestem Bogiem, Bogaczem, czy mógłbym wchodzić do duszy, nic 
jej nie zostawiając? Dusza nie widzi, nie czuje moich darów. Ale widzą je aniołowie. Jesteś 
szczęśliwa, kiedy malcy dziękują ci radośnie. Dziękuj Mi więc z taką samą prostotą i oczekuj 
wszystkiego od mojej potężnej hojności".

Godzina święta. Święty Krzyż. - "Podczas tego Adwentu bądź blisko Mnie, w łonie mej 
Matki. Adoruj Mnie tam, gdzie żyję tak jak w niebie. Czekam tam, aby moja ludzka formacja 
dopełniła się dla zbawienia ludzi. Ludzie nie domyślają się, że ich Zbawca był tak blisko nich.
Podobnie, bardzo niewielu myśli o tym, że jestem w tabernakulum!... Bądź ze Mną w łonie 
mojej matki i pozwól by Ona cię ukształtowała. Wielka jest moja niecierpliwość, by wyjść z 
mego więzienia, aby zbliżyć się do was! Niech wielka będzie też twoja niecierpliwość, by 
osiągnąć, mimo twego żałosnego ubóstwa, doskonały stan duszy, jakim jest świętość. Ty 
sama jesteś bezsilna. Ale moja Matka ma swoje tajemnice. Zaczerpnęła je ze Mnie. 
Oddziaływuje na tych, którzy Ją o to proszą: jest taka dobra!

Teraz odmawiaj dla Mnie 'Ojcze nasz' i 'Zdrowaś'. Potrzebuję ich dla biednych grzeszników: 
moje wytwórnie modlitw szybko wyczerpują swoje zasoby. Nie pozwól oderwać się ode 
Mnie. Bądź cała przede Mną, we Mnie, bo Ja jestem cały przed tobą, w tobie. Módl się tak, 
nie ustając".

714. - 1939 - 22 grudnia. - "Módl się dużo za innych. Poszerzaj zasięg twoich próśb. Zdaj się 
na Mnie: zajmę się władcami, misjami, narodami. Wszędzie moje królestwo".

715. - 1939 - 24 grudnia. - Przy świetle księżyca, w alejach, radosna z powodu 
rozpoczynających się za kilka godzin Świąt Bożego Narodzenia. - "O tak, raduj się! Czy 
wiesz, czym była ziemia przed moim przyjściem? Był Bóg i byli ludzie. Teraz Bóg stał się 
jednym z ludzi, jednym z was... Jakaż to miłość! Jakież zjednoczenie urzeczywistnione do 
granic możliwości między wami a Nim... Czy dobrze uświadamiasz sobie różnicę? Dziękuj 
Mi ze wszystkich sił i bądź moją bardziej niż kiedykolwiek".

Po komunii. - "Oto Zbawca, Mesjasz, wzywany, upragniony. Zbawca świata, Zbawca 
każdego z was, twój Zbawca. Proś Mnie, bym cię wybawił z twych codziennych win, z 
twoich nagannych przyzwyczajeń, z twojego zła - i Ja cię wybawię. Staraj się mnożyć akty 
miłosierdzia, unikać win popełnianych językiem. Mów sobie: "On będzie zadowolony".



Boże Narodzenia 1939, pasterka. - "To teraz... Narodź się wraz ze Mną do nowego życia. 
Pilnuj się. Czuwaj. Utrzymuj w sobie czystość intencji".

Boże Narodzenie w katedrze. - "Dzisiejsi chrześcijanie! Inni byli przed wami, a jeszcze inni 
nastąpią po was, dodając więcej dusz przed oblicze Ojca.

Dzisiejsi chrześcijanie! Oddajcie Mi więc podczas swego krótkiego życia maksimum waszej 
miłości dla mojej chwały! Oby wasza epoka była dla mego serca słodkim okresem bogatego 
żniwa".

716. - 1939 - 26 grudnia. Po zebraniu młodzieży. - "Weź swą duszę w dłonie i popatrz na 
miniony dzień. Zważ miłość, którą Mi dałaś podczas tych godzin. Pamiętaj: będziecie sądzeni
z miłości".

717. - Po Komunii św. - "Staraj się unikać najmniejszych nawet przewinień. To ma być twoja 
praca, ponieważ jesteś powołana do świętości, a świętość wyklucza wszelką dobrowolną 
zmazę. To praca miłości - miłości... Pojmujesz to?"

Droga Krzyżowa. I-sza stacja. - "Skazałabyś mnie w pewnym sensie na śmierć, gdyby 
gmatwanina myśli ziemskich w twoim umyśle zaciemniała myśl o Mnie". 

Rok 1940

718. - 1940 - 1 stycznia 1940. - Po komunii, gdy prosiłam Go o hasło na ten rok: "Orare" - 
"Jedno".

719. - 1940 - 2 stycznia, po bardzo miernym dniu. - "Widzisz więc, że sama przez się nic nie 
możesz! Rzucaj się co rano w moje ramiona i proś Mnie o siłę do zwracania uwagi na drobne 
szczegóły. Wiesz przecież, iż życie złożone jest z małych rzeczy. Nie licz już na siebie. Licz 
na Mnie".

720. - 1940 - 3 stycznia. Notre-Dame, 5.30. Droga krzyżowa. - "Przez całą moją drogę 
rozważaj moje oddanie się Ojcu. Moje pragnienie zbawienia was. Proś mnie o miłość krzyża. 
Aby się do mnie upodobnić. Abyś była posłuszna Ojcu".

Podczas mych dni skupienia poświęconych pozbyciu się niepotrzebnych słów. "A Ja podczas 
trzech godzin na Krzyżu, moich ostatnich godzin życia, wypowiedziałem tylko siedem 
słów!..."

721. - 1940 - 5 stycznia. - "Masz mniej dni przed sobą niż poza sobą. Spędźmy więc te 
ostatnie chwile twego życia jak dwie istoty, które zanim się zobaczą łączą się ściśle w 
wielkich pragnieniach.

Przyjaciółeczko moja, czy nie jesteś kochana jak mała dziewczynka, ta najbiedniejsza?"

722. - 1940 - 6 stycznia. Notre-Dame, podczas kazania. - "Uważaj pilnie na całe to dobro, 
jakiego mogłabyś dokonać przez swe rozmowy..."



723. - 1940 - 17 stycznia. - "Nie zawsze odczuwasz Mnie w jednakowy sposób, ale niech 
ciemności nie przeszkadzają ci iść naprzód. Upokarzaj się i idź wiernie dalej. Idź. Nie widzisz
Mnie, nie odczuwasz Mnie, ale Ja jestem tutaj z całą miłością i wyciągam do ciebie ramiona. 
Nic Mnie nie odrywa od was na ziemi. Pojęcia, myśli ludzi są krótkowzroczne, a sądzą Mnie 
według nich.

Jestem Bytem stałym, niezmiennym. Jestem Obecnością. Jestem Wejrzeniem. Jestem Tym, 
który zawiera wszystko. Jestem Chwilą tak, jak jestem Wiecznością. Jestem Bogactwem 
miłości. Jestem Tym, który wzywa, żebyście przychodzili bez obawy powierzyć się mojemu 
sercu.

Wołam. Przynajmniej ty bądź odpowiedzią".

724. - 1940 - 19 stycznia. W pociągu do Alès. - W Vogué, pod zachodzącym słońcem 
widziałam w górach maleńkie kościoły i myślałam: Co dzień Bóg schodzi z nieba do tych 
biednych wiosek! - powiedział mi: "A ty zejdź ze swoich wyżyn" (zapraszając mnie do 
pragnienia pokory).

725. - 1940 - 22 stycznia. Alès, Gard. - "Weź w obie ręce moją głowę ukoronowaną cierniem 
i wszystkie krople mojej krwi ofiaruj Ojcu za biednych żołnierzy, którzy walczą. Moja krew 
jest ukojeniem, oczyszczeniem, siłą: gdybyś wiedziała..."

726. - 1940 - 26 stycznia. W nieogrzewanym pociągu. Valence. - "Gdybym miał inny sposób 
zbliżenia cię do Mnie niż przez cierpienie, dałbym ci go".

Czterdziestogodzinne nabożeństwo. - "Czy nie rozumiesz, że mój związek z duszą powinien 
się zacieśniać w miarę tego jak dusza owa zbliża się do wieczności? Staraj się nie być już w 
sobie, lecz we Mnie. Wzruszyłaś się przeczytawszy, że w Ewangelii jestem obecny pod 
postacią słów. O ileż bardziej jestem obecny pod postaciami ludzkimi! Wy, którzy żyjecie w 
Łasce... o, nie opuszczajmy się wzajemnie!"

W chwili zwątpienia. - "Przyznajesz przecież, że w twoim ciele znajduje się dusza? A jednak 
nie widzisz swojej duszy. Dlaczego więc tak trudno jest ci uznać, że przebywam w tobie gdy 
jesteś w stanie łaski, chociaż Mnie nie widzisz? Jestem tutaj. Nie zostawiaj Mnie samego. 
Rozmawiaj ze Mną".

727. - 1940 - 27 stycznia. Nantes. - "Moje stworzenia, mogłem was kochać z mniejszą siłą. 
Dzisiaj wysławiaj Mnie za ten naddatek, za ten nadmiar. Dziękuj i proś moją Matkę, żeby ci 
pomogła".

728. - 1940 - 1 lutego. Notre-Dame. - "Są dusze, które przystępują do komunii tylko na 
Wielkanoc. Są takie, które przyjmują Mnie w wielkie święta. Są takie, które komunikują 
codziennie. Podobnie w mojej wielkiej rodzinie dusz istnieje wiele stopni miłości, wiele 
odcieni delikatności. Bądź jedną z tych, które Mnie zachwycają miłością czystą i 
bezinteresowną".

729. - 1940 - 2 lutego, rano. - "Oddać ducha - to słusznie powiedziane. Duszę Ja wam dałem. 
W jej stworzenie włożyłem tyle miłości. Musicie Mi ją zwrócić z całą miłością, z całą 
czułością, do jakiej jesteście zdolni, aby uczcić tę moją pierwotną, uprzedzającą miłość. Gdy 
przyjdę ją zerwać, tę drogą duszę, niech mi ona ofiaruje to swoje zerwanie jak cudną woń".



730. - 1940 - 4 lutego. - Starałam się pocieszyć Go w myśli, gdy był tak bardzo 
zniekształcony uderzeniami i zadawałam sobie pytanie, czy będę Go tak samo kochać w 
chwale? Odpowiedział mi: "Czyż serce twoje nie pozostaje to samo chociaż wkładasz 
odświętną suknię?"

731. - 1940 - 8 lutego. Czterdziestogodzinne nabożeństwo u Wynagrodzicielek. - 
Rozważałam zdjęcie z krzyża. - "Umieść całą ludzkość, wraz ze mną, na kolanach mojej 
Matki, aby Ona opatrzyła nasze rany, by je zamknęła, by nas zabalsamowała na 
Zmartwychwstanie".

732. - 1940 - 9 lutego. Notre-Dame. Droga Krzyżowa, czwarta stacja. - "Moja Matka 
uścisnąwszy Mnie otrzymała siłę do towarzyszenia swemu Synowi w Jego straszliwej 
śmierci".

Po komunii. - "Jesteś moim pojazdem, ale tylko pojazdem" (dając mi do zrozumienia, że to 
nie moje zasługi pozyskują mi Jego łaski).

733. - 1940 - 18 lutego. Droga krzyżowa. II-ga stacja. - "Przyjmij swój krzyż codzienny jak Ja
przyjąłem swój z wielką miłością. Nie mówię: nie odczuwaj cierpienia. Mówię: dochodź 
stopniowo do umiłowania cierpienia. Cierpienie upodabnia do Mnie, chociaż nikt Mi nie 
może dorównać w Mych niezliczonych cierpieniach".

Podczas Podniesienia. - "Ja jestem Tym, który oczyszcza z win. Złóż na ołtarzu wszystkie 
twoje przewinienia, począwszy od tych najpierwszych i z serdeczną ufnością wyznaj Ojcu 
szeptem swoją skruchę".

734. - 1940 - 20 lutego. - Nazywałam Go "Panie najsłodszy". - "Tak, zwracaj się do każdego 
z moich przymiotów. Oddawaj się im, jednemu po drugim. Bowiem moja słodycz dorównuje 
mojej sile, a cnoty mojej Duszy przenikają dusze, gdy je wzywają".

W pociągu do le Fresne. - "Czy nigdy nie przyszło ci na myśl, że Ja szanuję człowieka? 
Szanuję jego wolę. Oczekuję od niego miłości. Ale go nie zmuszam... Daję mu wszystko, 
czego potrzebuje, ale oczekuję jego wdzięczności... Trwam przy nim niewidzialny, milczący, 
jak biedak, który pragnie jałmużny... Trzeba, abyście wy uczynili pierwszy krok... Ależ z 
jakąż radością Ja będę czynił wszystkie następne!..."

735. - 1940 - 21 lutego. Nantes. Zakończenie Czterdziestogodzinnego nabożeństwa u Białych 
Sióstr, gdy wyjmowano Najśw. Sakrament, by Go obnieść dokoła kaplicy. - "Widzisz jaki 
jestem posłuszny gestom kapłana? Wychodzę i wracam wedle jego woli. A przecież jestem 
Stwórcą Nieba i ziemi. Bądź poddaną mnie, Poddanemu. Przyjmuj wszystko z mojej woli".

736. - 1940 - 24 lutego. - Po komunii prosiłam Go, aby wyrył w moim sercu uczucia wiary, 
nadziei i miłości. - "Czynię to, kiedy dusza wierzy, że to zrobię. Ale trzeba, żebyście mojemu 
posiewowi dawali potem wzrost. Obraz do niczego nie służy, jeżeli się na niego nie patrzy 
często i nie podtrzymuje w sobie uczuć, które on wzbudza".

737. - 1940 - 21 lutego. - "Przywiązujesz zbyt wielką wagę do rzeczy ziemskich. A nie dość 
do rzeczy niebiańskich. Ziemia jest czymś chwilowym. Twoim celem jest Niebo. Niebo nie 
jest chwilowe: ono trwa wiecznie. Ziemia nie jest twoim celem; jest tylko szybkim 
przejściem. W każdym czynie dostrzegaj swoją wieczność.



Wydaje się, że istnieją dwaj bogowie: Ten w niebie - i ten na ziemi, którym jest pieniądz. 
Posługuj się nim jedynie po to, by służyć twemu Zbawcy i przez wzgląd na Niego - 
bliźniemu.

W każdy czyn wkładaj swoją cząstkę dobrej woli, a reszty oczekuj ode Mnie".

738. - "Każdy chrześcijanin w stanie łaski jest drugim Chrystusem. Mówi się niekiedy, że w 
jakimś człowieku jest kilku ludzi. Chrystus przyjął w siebie wszystkich ludzi. Dźwigał ich 
grzechy. Łącz się z Nim, skoro był i z tobą, skoro obarczył się twoimi grzechami. Tu na ziemi
nie można zrozumieć tego przenikania Chrystusa w każdego człowieka. Był to Bóg i 
człowiek zarazem. Jego zbawcza potęga była nieskończona, gdyż Jego Bóstwo nigdy nie 
opuściło Jego człowieczeństwa.

Traktujcie Mnie jak kogoś najbliższego, kto nie tylko wybacza winy, które Mu się wyznaje, 
lecz, co więcej, bierze je na siebie, aby uzyskać u Ojca ich przebaczenie..."

739. - 1940 - 29 lutego. Godzina święta. - "Zacznij od prośby o przebaczenie twoich win, 
łącząc się ze Mną w Ogrójcu. Przebaczenie twoich obmów. Przebaczenie twoich kłamstw z 
próżności, twojej przesady w mowie. Przebaczenie oschłości twego serca wobec tylu zniewag
ze strony świata, które dotykają Mnie głęboko. Przebaczenie twojej obojętności wobec moich 
spraw. Upokorz się... a rozradujesz Mnie. Przyjrzyj Mi się dobrze w Ogrójcu. Zobaczysz 
moją boleść, mój wstyd. Cierpienie z powodu bezużyteczności moich cierpień dla wielu.

- Módl się wraz ze Mną: 'Ojcze! Ojcze, zmiłuj się! Ojcze, miej litość... Ojcze, przebacz 
wszystkim! Ojcze, spójrz na Chrystusa w Getsemani'.

Pozostań na klęczkach, w postawie błagalnej. Błagaj, a Ojciec, który jest Nim bardziej niż 
wszyscy ojcowie, wysłucha cię".

740. - Wielki Piątek: klęczałam za ks. proboszczem przy ołtarzu. - "Wszelka łaska przyszła 
do ciebie przez kapłanów, w imię kapłanów, w imię Kapłana, Chrystusa. Dziękuj Mi. Módl 
się za kapłanów. Pomagaj im. Widziałaś budowle, które podtrzymuje się filarami lub 
wspornikami? Niekiedy potrzeba ich bardzo wiele. Bądź jedną z moich pomocnic. Czegóż nie
osiąga się przez modlitwę? Jeżeli Mnie o to poprosicie, oświecę kapłana".

741. - 1940 - 2 marca. Notre-Dame. - "Każdego ranka jednocz się potajemnie z moją 
modlitwą na pustyni podczas czterdziestodniowego postu. Potem rozpoczynaj codzienne 
życie publiczne wśród ludzi".

742. - 1940 - 3 marca. - "Kiedy otrzymywałaś mniej łask, mogłaś czynić to czy tamto. Teraz 
jesteś umocniona we Mnie. We Mnie jest twoje mieszkanie. Nie opuszcza się swego 
mieszkania bez koniecznej potrzeby".

743. - 1940 - 5 marca. Po Komunii św. - "Gdy zauważysz, że twoja wola chce działać z 
własnej zachcianki, włóż swą rękę w moją i spójrz na Mnie, aby twoja wola była kierowana 
przeze mnie, ku służeniu Mi".

5.30. Droga Krzyżowa. - "Kropla wody, to ty w moim kielichu. We wszystkim i w każdej ze 
swych czynności jednocz się z moim Krzyżem, na moim zbolałym ramieniu".



Trzynasta stacja. - "Spójrz: Moja Matka miała bardzo mało czasu by Mnie pogrzebać. A 
jednak z jaką dokładnością zamknęła każdą ranę... z jaką miłością!..."

Wieczorem. "Nazywaj Mnie swoim Bratem. A kiedy wyczerpiesz słodycze tego imienia, 
nazywaj Mnie swoim Przyjacielem. A kiedy wyczerpiesz jego urok, nazywaj mnie swoim 
Oblubieńcem. W ten sposób twoja miłość będzie się różnicowała, nigdy się nie zmieniając".

744. - 1940 - 6 marca. - "Wiesz jak zimny i bolesny jest pusty dom? Wiesz jak inny jest dom 
pełen młodości, życia i radości?... Oto różnica między duszą, w której nie mogę przebywać, 
ponieważ Mnie wypędziła grzesząc, a duszą, w której przebywam. Mów sobie często: 'jestem 
zamieszkana' i kochaj swego Gościa, gdziekolwiek Go zaniesiesz. Powiedz Mu to, co ci 
podsunie twoja miłość, po prostu, po prostu..."

745. - 1940 - 7 marca. - "Może stworzyłem cię tylko po to, abyś Mnie pocieszała? Dawała Mi
schronienie w twoim sercu, gdzie śpiewasz Mi pieśń miłości? Dlaczego nie miałbym posiadać
własnego mieszkania na tej ziemi? Czy nadal nie mam tam mieć kamienia, by na nim złożyć 
mą głowę?... Otwórz Mi. Otwórz się na oścież, mała umiłowana duszo".

746. - 1940 - 9 marca, kiedy woskowałam podłogi. - "Czy jestem złym Panem?... Czy moje 
jarzmo jest słodkie? Czy warto poświęcić Mi się duszą i ciałem? Za kogo Mnie uważasz?"

- Panie, Ty jesteś Słodyczą, niewyrażalnym Dobrem.

747. - 1940 - 10 marca. Niedziela Męki Pańskiej. Droga Krzyżowa. - "Prosisz Mnie o pokój 
dla Francji. Jest coś poważniejszego niż wojna: to grzesznik, ten który nie chce przystąpić do 
wielkanocnej spowiedzi i komunii św. Proś Mnie o pojednanych z Bogiem grzeszników".

748. - 1940 - 11 marca, po komunii. - "Po tym poznam, że jesteś Mi wierną: w godzinach 
pracy dobrze zajmij się swoją pracą. W godzinach załatwiania spraw, dobrze zajmij się 
swoimi sprawami. Lecz w godzinach modlitwy, w godzinach miłości niech nic nie odrywa cię
ode Mnie. Zamieszkujesz we Mnie i tak pozostajesz, zajmując się Mną i moimi sprawami. 
Bądź taką od tej chwili, moja wierna".

(Pocieszająco): "Poprzez moje straszne cierpienia wiedziałaś, czym jest kara za grzech. Ale 
nigdy nie byłaś świadkiem chwały jednego aktu cnoty, jednego porywu miłości".

Przed drzewami alei. "Niech twoje serce napełni się miłością, tak jak te pączki 
nabrzmiewające życiem! Niech wszystkie twoje dzieła, twoje miłosne intencje, twoje chęci 
służenia odnowią się tak, jak natura, która przygotowuje się do nowych kwiatów i owoców".

749. - 1940 - 12 marca. - "Niekiedy mówicie: 'O, gdyby można było żyć kilka razy!' Każdego
ranka pomyśl, że otrzymujesz nowe życie i działaj lepiej niż poprzedniego dnia. Czy widzisz 
jakieś szybkie postępy w doskonałości? Może ich nie zobaczysz. Ale Ja wiem".

Niedziela Palmowa. Katedra w Nantes. - "Czy dobrze rozumiesz, że Ja cię wykupiłem? 
Boleśnie wykupiłem?... A więc jesteś moją, o wiele bardziej niż myślisz".

750. - Wielki piątek, przed ołtarzem z monstrancją. - "Nie do szatana należy dać poznać 
miłosierdzie.



Ty przynajmniej bądź dzisiaj szczęśliwa... Tyle wycierpiałem, abyś nią była... Niosłem 
wszystkie wasze krzyże. Doznałem wszystkiego. Ty przynajmniej daj Mi radość z twego 
krzyża... Zastąpiłem cię w miłości. Zastąpiłem cię w ekspiacji. Zapłaciłaś Mi za to uczuciami 
szczęśliwego, pełnego wdzięczności pokoju".

751. - Gdy zadrwiłam z kogoś. - "Moje dziecko, obawiajmy się, że jesteśmy mniej święci, niż
ten, którego poniżamy".

W alei. - "Nie odmawiaj swoich modlitw jak jakąś obowiązkową pańszczyznę, ale tak, jak 
gdybyś szeptała Umiłowanemu opowieść czarowną i nową. O ileż lepiej będzie, jeśli ją 
opowiesz z wewnętrznym uśmiechem. A jak chętnie będzie słuchana!..."

752. - Wielkanoc. W katedrze. - "Tak jak uroczyście wstąpiłem do otchłani po moich 
ostatnich cierpieniach (a zapamiętaj sobie: na ziemi prędzej czy później dochodzi się do 
cierpienia, które będzie ostatnim; mówię to, aby ci dodać odwagi) - tak jak uradowałem i 
wyzwoliłem te dusze, tak samo uroczyście przyjdę wyzwolić was z tej ziemi i uradować was, 
moje tak drogie Mi dusze! Niech ta myśl napełni was radosną ufnością.

Krótko trwa ziemia... A potem ujrzysz moje Oblicze".

753. - Panie, chciałabym rozmawiać z Tobą z taką wdzięcznością jak pierwsza niewiasta, gdy 
przychodziłeś odwiedzić Adama i Ewę w raju ziemskim.

- "Ale ty masz o wiele więcej powodów do miłości niż pierwsi rodzice! Byłem wówczas tylko
Stworzycielem, Dobroczyńcą, Oświeceniem. Dla ciebie zaś jestem Zbawicielem, 
Odnowicielem, cichą Ofiarą, objawiającą się Miłością. Daję ci więcej niż odwiedziny: bo 
mieszkam w tobie, spożywasz Mnie. Nigdy cię nie opuszczam, chyba że Mnie wypędzisz... 
Znajdź więc w sobie takie słowa, które wzruszą twe serce miłością".

754. - 1940 - 25 marca. W pociągu Nantes - Fresne. - "A teraz kiedy kończysz życie, śpiewaj 
Mi co dzień swoją pieśń wdzięczności. Bo dałem ci życie za darmo, rozumiesz? Dostrzegając 
z góry twoje niewdzięczności... Dałem ci je dla szczęścia, które wam przygotowuję. O, moje 
stworzenia, jesteście nadmiarem mojej miłości!..."

755. - 1940 - 29 marca. - Na wsi. W dużej sali: - Może mówię do Ciebie zbyt poufale? - 
"Ależ skoro jesteśmy w rodzinie, nic nie może Mi sprawić większej przyjemności. Ten, kto 
zrozumiał moje pragnienie, otwiera Mi swoje serce w każdej chwili. Mam tyle miłości dla 
duszy, że najmniejsze jej wezwanie znajduje we Mnie echo. O, nie obawiajcie się mówić: 
Przyłóżcie usta do mego ucha. Ja słucham".

Podczas gdy okopywałam hortensje. - "Zjednocz się z moim trudem robotnika. Nie to, co 
robisz, ma znaczenie, lecz stopień miłości z jaką to robisz. A miłość to zjednoczenie. Bądź 
duszą całkowicie pogrążoną w swoim Zbawcy, a ja z tego będę czerpał radość".

W wiejskim kościele, mówiłam Mu widząc, że nie robię żadnych postępów: Panie, 
skończyłam z zajmowaniem się sobą, oddaję się cała w Twoje ręce.

- "Gdybyś wiedziała, jak bardzo lubię liczyć się nareszcie w waszym życiu! Mogę zrobić z 
ciebie nową kobietę. Kiedy byłaś mała, by zejść z chodnika chciałaś trzymać czyjąś rękę. Proś



Mnie często bym ci podawał rękę, bo zawsze jesteś mała. Nie sądź, że beze Mnie możesz 
zdziałać coś dobrego".

756. - 1940 - 30 marca. - "Kochasz naszą samotność? Ale wiedz, że kiedy Mnie opuszczasz 
dla obowiązku społecznego, podobasz Mi się tak samo. Jeżeli Mnie opuszczasz przez 
miłosierdzie, odnajdujesz Mnie. Przyjdzie dzień, gdy dusza nie opuści już nigdy swego Boga 
i Zbawcy".

757. - 1940 - 1 kwietnia. Le Fresne. Siedząc w ogrodzie na cembrowinie studni modliłam się 
o powrót pewnego grzesznika.

- Panie, wspomnij, że odpoczywając przy studni nawróciłeś Samarytankę.

- "Tak, ale Ja na nią czekałem" (dając mi do zrozumienia, że czasem trzeba modlić się długo).

758. - 1940 - 2 kwietnia, tonem zachęcającym, bowiem moje postępy były niewielkie: 
"Sądziłem, że powinniśmy być nową kobietą?"

Przed mymi dniami skupienia. - "Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Bądź wierna. Inaczej jak 
mógłbym do ciebie mówić? Czyń wszystko dla Mnie, ze Mną. Nawet te pieśni, które Mi 
śpiewasz. Jestem zazdrosny o powietrze, jeżeli śpiewasz je dla powietrza. O, gdybyś znała 
miłość Boga!... A kim jest Ten, który cię prosi!..."

Przed wizytą gości. - "Niech wszystko będzie w porządku, urocze i pociągające. Pamiętaj, że 
ja jestem panem domu. Oblubieniec jest szczęśliwy, kiedy oblubienica przynosi Mu zaszczyt. 
A Mnie można uczcić na wiele sposobów!"

Nawiedzenie Najśw. Sakramentu. Mówiłam: - Czy w ogóle wiem, że Cię kocham? Jaką 
szczególną miłość ma się do kogoś, kogo się nie widziało...

- "Właśnie ta miłość sprawia mi przyjemność. Jakąż zasługę mielibyście kochając Mnie po 
zobaczeniu? To jest próba życia. Przejdźcie ją zwycięsko".

759. - 1940 - 7 kwietnia. - "Nawet przez swoje zwykłe czyny możesz zadośćczynić za 
niewdzięczności i ocalać grzeszników. Ja zamiatałem warsztat: zbawiałem. Jednocz się 
zawsze ze Mną".

760. - 1940 - 8 kwietnia. Tego ranka podczas kopania (w ogrodzie - przyp. red.) czciłam 
koniec biczowania, kiedy On musiał czołgać się po ziemi, by podnieść swoją tunikę. - "Mając
wiarę, dlaczego nie miałabyś żywić więcej nadziei? Pomóż mi zbawiać grzeszników. Ufaj 
mojej nieskończonej potędze. Widziałaś jak ogromne ciężary podnoszą dźwigi? Widziałaś, 
jakie przeobrażenia sprawiają chemikalia? Czymże to jest w porównaniu z tym, co Ja mogę 
uczynić, Ja, Wszechmocny".

761. - 1940 - 9 kwietnia. - "Nie myśl, że święty musi koniecznie wydawać się świętym w 
oczach ludzi. Bo ma on swoją naturę zewnętrzną, a liczy się tylko to, co jest wewnątrz. Są 
owoce, których szorstka, a nawet kolczasta skórka nie pozwala domyślać się słodkiej i 
soczystej zawartości wnętrza. Podobnie jest z moimi świętymi: ich wartość zawiera się w ich 
sercach. Pamiętaj: wszystko, co sprawia pycha, ginie i obraca się w jej hańbę. Wszystko, co 
sprawia pokora, owocuje i obraca się w jej chwałę".



Droga Krzyżowa. Po dniu pracy w ogrodzie myślałam: Czy mam uklęknąć na ziemi? - "Tylko
Mnie kochaj".

Myślałam o uprzejmościach, za które mi nie podziękowano. - "Podczas gdy moją miłość 
wzrusza wszystko, co Mi dajecie w swych uczuciach dla Mnie. Nikt nie może porównywać 
uczuć Boga z uczuciami ludzi".

Droga Krzyżowa w pustym kościele: "Mam tylko ciebie!"

762. - 1940 - 12 kwietnia. Podniesienie; - Pan mój i Bóg mój. - "Tak, twój Pan i twój Bóg. 
(Jakby oddając się): Wasz Pan i wasz Bóg!"

Droga Krzyżowa. "Chciałbym, aby nie było w tobie żadnego przymusu, żadnego skrępowania
w kroczeniu za mną. Niech będzie dla ciebie zupełnie proste podążać moją drogą z czułością 
gotową dawać Mi delikatności, którymi będę się delektował 'jak gdyby to była prawda...'"

763. - 1940 - 13 kwietnia. Kiedy wycierałam szafy: - Czy mogę ocalić grzesznika szafą? - 
"Ocalasz swoją miłością, swoją ufnością".

Przy posiłku: "Nie jedz dlatego, że to jest dobre. Jedz, aby być Mi posłuszną w 
podtrzymywaniu tego ciała, które dałem ci na moją służbę. Będziesz Mi w ten sposób 
przygotowywała pokarmy, podczas gdy Ja przygotowuję ci ucztę niebiańską. Czy wiesz, 
czym jest ta uczta moich wybranych? To jestem Ja Sam".

764. - 1940 - 14 kwietnia. - "Czy nie wchodzisz w fazę długo trwającej ufności?... Czy 
zaczynasz rozumieć, że słowa waszych modlitw zostały uformowane nie po to, by uderzać w 
powietrze, lecz aby dotknąć swymi strzałami Serce Ojca, który je przyjmuje z miłością? 
Każda modlitwa ma swoją strzałę. Miejcie niezbitą pewność, że będziecie wysłuchani. 
Ojciec!... Pomyśl tylko!... Jeżeli was nie wysłuchuje na wasz sposób, to czyni to w inny, 
lepszy. Ale słyszy was Ten, który przebywa pośród was, w was".

765. - 1940 - 15 kwietnia. - Panie mój, czy może być tak, żeby zostały zbawione wszystkie 
dusze, żyjące obecnie na całym świecie? - "Wszystko może się stać przez zasługi, i w 
imieniu, Jezusa Chrystusa".

Słyszałam bawiące się dzieci. - "Kocham dzieci. To Ja złożyłem w ich duszach te szlachetne 
uczucia: te właśnie, które trzeba zachowywać przez całe życie. One pochodzą ode Mnie. A 
tak lubię odnajdywać je w was, gdy staniecie się ludźmi dorosłymi.

Ufność bez granic, uległość, pragnienie Jezusa, niewinność i czystość, całkowite oddanie się, 
prostota spojrzenia. Odzyskaj swą duszę dziecka, aby Mi ją dać".

766. - Godzina święta. - "O, moja córeczko, żyj razem ze Mną. Rozmawiaj ze Mną. Proś 
Mnie o radę. Wypowiadaj się przede Mną. Niektórzy pomyślą, że to absurdalne i dziecinne. 
Ale ty myśl jedynie że jest to prawda".

767. - 1940 - 17 kwietnia. - "Pamiętaj: rozpoczęłaś swe życie pokutnicy w nadziei, że zbliżę 
się do ciebie. A więc jakże chcesz, żebym się temu oparł? Każde wasze wezwanie jest 
wysłuchane przeze mnie z wielką miłością! Twoje ciało? Dostrzegaj w nim przedmiot 



potrzebny na ziemi. Opuścisz je tak, jak zdejmujesz obuwie. Dostrzegaj wielką wzniosłość 
twej duszy, stworzonej na moje podobieństwo".

768. - 1940 - 18 kwietnia, piątek. Smuciło mnie, że spędzę ten dzień z Nim cierpiącym. - "A 
więc spędzisz go z moimi uwielbionymi cierpieniami, bo każde z nich otrzymało swoją 
nagrodę. Zamiast patrzeć na moje cierpienia, patrz na Mnie, który już wycierpiałem. To 
będzie dla ciebie mniej smutne. Dobrze przygotowałaś swój ogród, nie pozostawiając ani 
jednego chwastu. Uprawiaj moje pole (moją duszę). Proś moją drogą Matkę abyś 
odpowiadała z czułością na moją czułość. Sama nie jesteś zdolna, nie jesteś zdolna, nie jesteś 
zdolna".

769. - 1940 - 19 kwietnia, przed komunią. - "Rozważaj wysokość: doskonałość Daru. 
Głębokość: Bóg, On Sam. Szerokość: Dar dla wszystkich, w mojej Eucharystii i przyprowadź
do niej dusze".

Co wieczór odwiedzałam pewnego chorego wiedząc, że to Mu sprawi przyjemność. - "To nie 
siebie musisz mu przynosić, lecz Mnie. Eucharystia jest darem nieba. Poza nią nie ma nic 
cennego na świecie. Hostia nie znajduje się w niebie: aby adorować wielkie dzieło Chrystusa 
aniołowie zstępują na ziemię. A ty, czy nie możesz z łatwością przychodzić adorować razem 
z nimi? Z wielką łatwością".

- Panie, będziesz żył ze mną? Sama nie umiałabym żyć... Czy umrzesz ze mną? Sama nie 
będę umiała umrzeć.

- "Tak będzie".

770. - 1940 - 22 kwietnia. - "Jesteś tak pełna nędz, że łatwo dostrzec, iż jeśli jest w tobie coś 
dobrego, jest to moje dzieło. Nawet twoje nędze posłużą mojej chwale".

- Panie, czy posunąłeś naprzód pracę uświęcenia mojej biednej duszy, którą Ci 
powierzyłam?...

- "Miej niezłomną ufność. Patrz na Mnie często. Patrz na Mnie zawsze. To prosta droga. 
Droga przeciwności. Uczysz się wielu rzeczy w rozpadlinie skalnej, moja duszyczko..."

W chwili zwątpienia. - "Czy jesteś pewna, że masz pamięć? Czy ją widzisz? Jesteś pewna, że 
masz wolę? Czy ją widzisz? A twój rozum? Uwierz więc, że jestem w twoim sercu, chociaż 
Mnie nie widzisz".

771. - Piątek. - "Dzisiaj żyj z moimi ranami. Żyj w moich ranach. Zasmucają cię? Oglądaj je 
w chwale. Zrozum, moje dziecko: nie ma większego nabożeństwa. To całe moje Ciało. To 
moje Serce i moje członki i moja głowa. A w Sercu moim znajdujesz wszystkie rany mojej 
miłości bolesnej, zapoznanej, znieważanej, wypędzanej. O, moje dziecko, bądź przy Mnie 
cały ten dzień, śpiewaj, mów, słuchaj".

Po komunii św. - "Tak, możesz mówić: 'Moja piękna Trójco!' Któż jest piękniejszy od Ojca? 
Któż jest piękniejszy od Syna uwielbionego? Piękniejszy od Ducha miłości? Adoruj często.

Nie lubię recytowanych formułek. Odmawiaj modlitwy tak, jakbyś do Mnie mówiła. 
Formułki wymawiane bezmyślnie - to nie ty. Nie ma w nich nic dla Mnie. Gest miłości 



wzrusza Mnie, słowo wymówione z czułością, podziękowanie. Takie, jakie wypowiedziałaś 
dziś rano, kiedy obudziły cię kukułki i sikorki, a ty Mi mówiłaś: 'Czy ktoś podziękował Ci za 
to, że je stworzyłeś?'"

772. - Nawiedzenie; mówiłam w pustym kościele: Jestem rada, że masz dokoła siebie tak 
piękne bzy. - "Tak, są kwiaty (jakby ze smutkiem), ale nie ma dusz".

773. - 1940 - 25 kwietnia. Le Fresne, gdy wchodziłam do kościoła. Godzina święta. - 
"Czekałem na ciebie. Czy wierzysz we Mnie?... Ale czy masz we Mnie nadzieję tak, jak 
powinno się ufać Bogu? Chciałbym widzieć, jak podnosisz moją wolę przez swoją wiarę 
połączoną z silną nadzieją. Przypomnij sobie wyrażenie: 'działam w Twoim Imieniu, Panie 
mój i wiem, że jestem potężna'. Spodziewaj się więc życia do głębi. Komuż miałbym dać 
moje przepaście dobroci, gdybyście nie przygotowali się na ich przyjęcie!... I patrz na Mnie 
dniami i nocami. Inaczej zapominasz o Mnie. Być zapomnianym!... Kiedy się tak bardzo 
kocha!... Nie wiesz, co to jest... O, twoja mała, codzienna wizyta... Zobaczysz ją lepiej z 
wysokości. Nie opuszczaj jej nigdy. I niech to będzie dla ciebie naturalne i miłe. To zwiększa 
twoją zasługę. Wiesz, jak nie lubię zmuszać dusz... To moje poszanowanie waszej wolności 
jest także miłością".

Myślałam o błogosławieństwie Chrystusa udzielonym dziś w drodze do B... - "Teraz będę 
mógł błogosławić tych, którzy pójdą tą drogą i rzucą Mi współczujące spojrzenie lub prośbę".

Pracując w ogrodzie: - Wkrótce będzie niedziela, Twój dzień, Panie. - "Wszystkie dni są 
moimi dniami dla tego, kto Mnie miłuje. Jakie szczęśliwe tygodnie! Jakie szczęśliwe 
miesiące! Jakie szczęśliwe życie! Wierz w Ojca, który cię stworzył. Miej nadzieję w Synu, 
który cię zbawił. Kochaj Miłość, którą jest Duch Święty.

Patrz na Boską Rodzinę: Ojca, Syna i Ducha Świętego: stanowią Jedno. Przedłużajcie tę 
jedność z waszymi braćmi. Z niebem, z waszym Ojcem Niebiańskim: Jedno".

774. - 1940 - 4 maja. - "Dziś żądam od ciebie umartwienia umysłu. Niech twoja dusza będzie 
lampą, której płomień wznosi się prosto ku mojej potędze, memu majestatowi, a także ku 
mojej miłości Ojca i Oblubieńca. Nawet jeżeli nie widzisz rezultatu swych modlitw, czy 
swych wysiłków, niczemu w sobie nie odbieraj odwagi. Pomyśl tylko, że Ja wiem i powierz 
się znowu rękom twego Odkupiciela. Pamiętaj: będę dla ciebie tym, czym pragniesz abym 
był. Jeżeli będziesz Mnie traktowała jak obcego, będę tylko Sędzią. Jeżeli będziesz ufać, będę
twoim Zbawcą. Jeżeli będziesz żyła w mojej miłości, będę twoim miłującym Oblubieńcem, 
Istotą twojej istoty".

775. - 1940 - 9 maja. Godzina święta. - "Dzisiaj to ty będziesz mówiła do Mnie. Widzisz, 
jestem tutaj słuchając cię całym moim sercem".

Mówiłam: Zmiłuj się nade mną, Panie mój, tak jak ja mam litość nad Tobą. (Jakby z 
uśmiechem): "Myślisz, że ja nie mam większej litości niż ty? Ale to naturalne, że tak jest! 
Jesteś przede Mną po to, bym cię obdarowywał i w ten sposób, przynosząc ulgę memu sercu 
spragnionemu dawania, masz nade Mną litość. O, moje dziatki, pozwólcie Mi wzbogacać 
was. Dajcie Mi całą swobodę uświęcania was. Czy sami moglibyście tego dokonać? Zupełnie 
sami?... Ale wzywajcie Mnie. Ale dajcie Mi rękę. Dajcie Mi wasze spojrzenia bardzo proste, 
bardzo ufne. Pomyślcie: On jest wielki. Może czynić co chce i jest moim Ojcem, moim 
Przyjacielem, a więc... Proś Ojca, abym żył w duszach. Nie byłoby życiem, gdyby one nie 



zajmowały się Mną, przebywającym w nich. Jak dobrze byłoby natomiast przebywać tam 
jako Gość, najdroższy Gość, Ten, którego otacza się względami, nocą i dniem, wiedząc, że 
każda delikatność wzrusza Jego delikatność i że często Jego ubóstwo jest tak wielkie, iż 
najmniejszy grosz rani Go miłością!..."

Wigilia Zielonych Świąt. - Myślałam: Z pewnością Duch Święty daje łaski w swoje święto. 

- "To nie są łaski z powodu Jego święta. To są łaski na zawsze. On nie odbiera tego, co dał. 
Jakże Miłość mogłaby odbierać swoje dary! O, proś Go! On cię obdaruje, czyniąc cię prostą".

Myślałam o świętości Najśw. Panny, odpowiadającej na każdą łaskę: - Droga Matko, daj mi 
trochę tego.

- "Moje dzieciątko, wszystkie moje zasługi są dla ciebie, są dla was. Jesteś moją 
spadkobierczynią, moją córką przez świętych obcowanie. Ale trzeba w to wierzyć i mówić o 
tym Bogu".

776. - 1940 - 11 maja. - Dręczyła mnie uporczywa myśl. - "Wiesz jak jest z muchą? Odpędza 
się ją raz i drugi, i w końcu odlatuje. Wasze drobne doświadczenia duchowe są pobożnymi 
ćwiczeniami. Cierpliwości i radości".

Nantes. Uroczystość Trójcy Świętej. Katedra. - "Mów: 'Miłość ku Ojcu, Synowi i Duchowi 
Świętemu, przez wszystkie wieki, amen'. Czy nie jesteśmy w epoce miłości?"

Podczas mszy, przed Podniesieniem (delikatność). - "Na drodze krzyżowej popychali Mnie i 
upadłem na ziemię... Moja szata zabrudziła się i chociaż nie miałem jej już długo nosić, 
pośród tylu innych cierpień odczuwałem także i tę przykrość, bowiem to moja Matka Mi ją 
dała... W tym końcu maja, strasznym dla tylu ludzi, módl się więcej, módl się. Przygotuj 
święto mego serca. Trójca Święta: oto twoja Rodzina.

Widzisz, chciałbym nie zsyłać ci prób, ponieważ cię kocham i jednocześnie zsyłać ci je, 
ponieważ cię kocham i widzę twoją nagrodę".

777. - 1940 - 21 maja. Bitwa pod Arras, masowy odwrót Belgów, bitwa pod Vervins. - 
"Zjednoczona z moją bolesną naturą ludzką ofiaruj cierpiącą ludzkość za odnowę duchową 
świata i Europy".

Słyszałam lamenty sąsiadów. - "Przy każdej okazji podtrzymuj odwagę. W moim imieniu".

778. - Ewakuacja Belgów. - "Staraj się ulżyć cierpiącym tak, jakbyś chciała ulżyć Mnie".

779. - Inwazja niemiecka. Kiedy modliłam się o zwycięstwo: - "Czy chcesz ocalenia kraju, 
czy ocalenia dusz? To drugie uważaj za ważniejsze. Odnowa przychodzi z uniżenia. Chwała z
upokorzenia".

780. - W nocy czułam lęk. - "Czy byłem twoim tyranem? Czy czatuję na ciebie by cię 
uderzyć? Ufaj swemu Przyjacielowi".



781. - 1940 - 24 maja. Droga Krzyżowa. Stacja druga: Jezus bierze krzyż na siebie. - "Mój 
Krzyż. Tak, on jest naprawdę mój, bo tworzymy jedno. Kiedy go spotkasz, ja jestem z nim. 
Przyjmij więc nas razem".

Stacja dwunasta. - "Proś by moja krew spłynęła na Francję. Niech będzie w niej skąpana.

Zmieszaj z moją krwią krew Francuzów, aby oczyszczenie było nieskończone. Ofiaruj Ojcu 
także swoją krew, abyś mogła być zjednoczona ze swym Oblubieńcem także i w tym. I uczyń 
to w miłosnej radości".

782. - 1940 - 25 maja. - "Wzbudź swą ufność w moją wszechmoc. To Mnie uczci. Ta ufność 
w połączeniu z poczuciem twej nicości może zmienić oblicze rzeczy. Przypomnij sobie 
setnika..."

783. - 1940 - 28 maja. (Belgia poddała się). -"Widzisz? Trzeba liczyć tylko na Mnie. 
Przypomnij sobie co powiedziałem: 'Trzeba dać Mi mój udział nie tylko w waszym życiu 
indywidualnym, ale także w życiu narodów'. Pozwól Mi działać".

784. - 1940 - 29 maja. - "Moja łaska? Często jej nie widzisz. Ale ona zakiełkuje jak ziarno. 
Przygotuj tylko teren pod zasiew".

785. - 1940 - 30 maja. Le Fresne, podczas mszy. - "Okryj dzisiaj swą duszę płaszczem 
pokutnej pokory aby uzyskać przebaczenie twych win i win Francji. Przypomnij sobie 
Mojżesza modlącego się za swój naród z rozkrzyżowanymi ramionami".

786. - 1940 - 31 maja. Święto Najśw. Serca. - "Zjednocz się z wszystkimi duszami, które 
czczą Mnie dziś na ziemi i w niebie. Opiewaj razem z niebem miłość mego serca. Ofiaruj Mi 
moją miłość".

Podczas błogosławieństwa po Mszy św. grałam na organach. Ministrant zapytał mnie: - Czy 
trzeba zapalić duże świece?

- On: "Zapal wielkie świece: rządzących, kierujących, wszystkich zwierzchników, 
wszystkich! Ażeby wszyscy pałali pragnieniem mego Królestwa Miłości. Niech im się udzieli
mój ogień".

Wchodząc do pustego kościoła pomyślałam: Może będę mogła pozostać tu przez godzinę? - 
"Cóż znaczy czas! Ty jesteś tu. Ja jestem tu. Ważne jest to, żebyśmy się kochali".

Na tarasie: Panie, z czego powstaje miłość Boga? - "Z woli".

787. - 1940 - 1 czerwca. - "Żyjmy razem. To wielki sposób wynagradzania, błagania, 
nawracania".

788. - 1940 - 2 czerwca. - "Ja dałem wam wszystko, nawet moją Matkę".

789. - 1940 - 3 czerwca. - "Kochać Mnie w każdej z waszych czynności: któraż dusza da Mi 
tę radość, że zacznie życie nieba na ziemi? Czy to będziesz ty? Kochać Mnie bez ustanku i to 
wszystko".



790. - Podczas gdy zamiatałam. - "Czyń wszystko by upodobnić się do Mnie. Zważ, że Ojciec
szuka w was mego oblicza i że jeżeli odnajduje Mnie w was, to zapomina o swej 
Sprawiedliwości, która staje się już tylko Pełnią Miłości".

791. - 1940 - 6 czerwca. - Po komunii myślałam o zamykaniu kościołów przez Hitlera. - 
"Mów: 'O umiłowany Ojcze, Ojcze, ocal nas!... Ocal Hostie Francji!...' Rozumiesz, trzeba Mi 
wyrażać intencję zadośćuczynienia. Jeżeli jej nie masz, to nie wynagradzasz, chociaż moje 
miłosierdzie jest gotowe. Gotowe przebaczać. O, jak bardzo pragnę, aby Mnie proszono o to 
przebaczenie... Gdybyś wiedziała!..."

Droga Krzyżowa, ofiarowałam ją za Francję. - "Pamiętaj, że każde zdarzenie dzieje się z woli 
Boga. Dostrzegaj Go w tym. To ci pomoże".

792. - 1940 - 13 czerwca. Godzina święta. - "Wierz mocno, że nie ma żadnej proporcji 
między troskami i pracami ziemskimi a nagrodą: pomyśl tylko, tą nagrodą jestem Ja! Zachęć 
się do znoszenia wszystkiego z miłości, aby uzyskać Miłość.

To jest wasze zadanie: pozyskać raj, pozyskać wiekuistego Boga. Widziałaś, jak krótkie jest 
wszystko, co przemija... Ale przypomnij sobie swoje rozumienie wieczności: było tak, jakbyś 
ciągle zbliżała się, a Ziemia wyglądała jak coś bardzo małego, punkt daleki, jak sen... A więc 
skoro jesteś jeszcze w życiu walczącym, nie trać niczego: odnajdziesz wszystko, i to na 
zawsze. Czy wierzysz w moją miłość?"

- Tak, Panie.

- "Czy wierzysz mocno w moją Miłość?"

- Tak, Panie.

- "Czy zawsze wierzysz w moją miłość?"

- Tak, Panie.

- "Zatem oddaj się cała i nigdy się nie cofnij: wyparcie się swoich upodobań; pragnienie 
mojej radości, mojego królestwa miłości; zapomnienie o sobie; pamięć o Mnie, o mojej 
Istocie, nie jako o wymagającym tyranie - moją Istotą jest Baranek ofiarowany z czułości.

Nie myśl: niemożliwe jest by Ziemia, by wszystkie moje grzechy zostały oczyszczone Jego 
Krwią. To jest niemożliwe. Nie myśl: jest rzeczą bardzo trudną by nasze modlitwy zostały 
wysłuchane; moja potęga przewyższa każdą modlitwę. A kiedy wierzycie, że przyjdę, 
wówczas przychodzę".

793. - "Wszyscy jak jedno ciało, jedna dusza, jedna modlitwa. Wybieram jednych tylko po to,
by dosięgnąć innych. Bądźmy wszyscy Jedno".

794. - 19 czerwca. - Dzięki Opatrzności wyjechałam w wagonie bydlęcym do Nantes, potem 
drugą klasą z miłymi ludźmi. 24 godziny na dworcu w Luçon. Potem w samochodzie 
wiozącym sery z dziesięcioma urszulankami uciekającymi z Beaugency. Dojechawszy do 
Curzon, blisko la Tranche, dziękowałam Mu za wszystkie Jego względy: Można powiedzieć, 
że nie opuściłeś mnie ani na chwilę!...



- "Czy wątpisz o tym?"

795. - 20 czerwca. Curzon, w pięknym kościele z XV wieku. Po komunii. - "Myśl przez cały 
dzień, że moje Ciało zamieszkało w twoim ciele. Nawet twoje gesty nabiorą przez to 
łagodności. Przynieś temu krajowi coś w rodzaju prądu łagodności. Niedola innych, to moja 
niedola. Przynoś ulgę swymi radosnymi słówkami. Nie zniechęcaj się. Wiesz, że Ja tu 
jestem".

Ze smutkiem stwierdziłam posuwanie się ku nam nieprzyjaciela. - "Któż powinien czynić 
akty doskonałego zawierzenia, jeżeli nie moi najbliżsi? Moi wybrani? Czyń je często w tych 
godzinach, które dla was wybijają. Sprawisz Mi tak wielką przyjemność, moje małe 
stworzenie".

Le Fresne. Godzina święta. (Myślałam o klęsce mimo tylu modlitw). - "Czy nie byłoby lepiej,
gdybyście mówili: 'Uzyskaliśmy Raj' zamiast 'Wygraliśmy wojnę?' Wierz mocno, że 
uchroniłem was od niebezpieczeństw, o których nie wiecie. Czy to nie Miłość działa, kiedy Ja
działam?... Niech nasze stosunki będą wreszcie zupełnie proste, pełne czułości, jak u małego 
dziecka, które otaczając ramionami szyję ojca oddaje mu całą troskę o przyszłość i myśli 
tylko o powtarzaniu mu, że go kocha".

Inwazja niemiecka. - Schroniłam się do C... - "Daj Mi swoje myśli pełne ufności. Będą Mnie 
czciły jak kadzidło palone przed moją Dobrocią. Czy nie powiedziałem, że będzie uczynione 
według waszej wiary? Nie obawiaj się. Jeżeli Niemcy przyjdą, Ja przyjmę ich w tobie. Teraz 
jest godzina próby. Nie utrać z niej nic".

796. - C., w pięknym kościele z XIII wieku. - "Nie myśl zwłaszcza, że by przyjąć dusze do 
mego serca czekam aby stały się doskonałe. Oddajcie mi się z waszymi nędzami, 
zaniedbaniami, niedoskonałościami każdej chwili. Wyznajcie je u moich stóp prosząc Mnie o 
przebaczenie i bądźcie pewni, że jesteście ukochanymi dziećmi mojej miłości".

W małym korytarzyku służącym mi za pokój schroniłam się z wszystkimi zeszytami, w 
których notowałam Jego słowa. - "Zrób Mi ten zaszczyt i czytaj z nich co dzień po trochu. 
Czy nie czujesz się wtedy bardziej zjednoczona ze Mną i jak gdyby uniesiona ponad ziemię?"

Na polance samotnego lasku, gdzie często przychodziłam by myśleć o Nim, roje motyli 
siadały na koniczynie. - "Widzisz, nawet w przyrodzie jedni potrzebują drugich. Nikt nie 
może uniknąć obowiązku oddania się. Dawaj, dawajcie tak, jak Ja Sam dawałem. Zwyczaj 
dawania! Jakaż to zbroja siły, radości.... To zaparcie się siebie".

797. - 1940 - 22 czerwca. Opowiadałam o Nazarecie i Jerozolimie urszulankom z Beaugency, 
które uciekały razem ze mną i czułam się ogarnięta radością. - "To dlatego, że Ja sam jestem 
tak szczęśliwy, kiedy zanosisz Mnie innym... Bądź moją maleńką!..."

798. - 1940 - 24 czerwca. Myślałam o warunkach zawieszenia broni. - "A czy Ja mogę cię 
prosić o podatek miłości, wzrastający i codzienny, moja mała oblubienico?

Nie myśl, że trudno jest pokutować. Zadośćczynicie, gdy macie taką intencję i kiedy łączycie 
się z moimi cierpieniami, a wasze zadośćuczynienie jest miłe Bogu także dlatego, że dajecie 
je dobrowolnie, podczas gdy ekspiacja w czyśćcu jest niezależna od waszej woli.



Wiesz, byłby sposób, żeby już nie myśleć o swoich małych troskach, a mianowicie: myśleć o 
moich".

799. - 1940 - 25 czerwca. - "Ofiaruj zniewoloną Francję wraz ze Mną, przybitym do krzyża 
dla jej wiekuistego zbawienia, a Ojciec w Swej litości ogarnie nas jednym spojrzeniem".

800. - 1940 - 26 czerwca. - "Razem ze Mną wszystko czyń dobrze: rzeczy zwykłe, by 
naśladować moje życie ukryte, rzeczy trudne, by naśladować moje życie publiczne.

Ofiaruj wszystkie twoje grzechy w moim Ciele na drzewie, aby Ojciec przebaczył. Ojciec tak 
lubi przebaczać! Pozwólcie Mu udzielać tego przebaczenia, które lubi, przez waszą pokorną 
skruchę maluczkich".

801. - 1940 - 27 czerwca. Curzon. Godzina święta. - "Nabierz upodobania w przezwyciężaniu
swej woli z miłości dla Mnie. Czyń tak jakby to była gra, wiedząc, że w ten sposób składasz 
Mi dowód swej miłości, i że Mnie to sprawia radość. Niech by to było chociaż tylko jeden raz
rano, w południe i wieczorem. Bądź Mi wierna w ofiarowywaniu Mi tych trzech radości. 
Jakże będę na nie czekał... Jak ich oczekuję!

Moje dziatki, wszystko zawiera się w zjednoczeniu serc: czymże jest wszystko, co się dzieje 
wobec życia duszy z jej Zbawcą! W tej bliskości moich dzieci znajduję rozkosze. To tak 
jakbyście oddając się, dawali Mi skarb. Moja wielka miłość do was dokonuje reszty. Niech 
nie będzie między nami żadnej bariery. Oddajcie się w swej małości, a Ja was uczynię 
wielkimi: ale oddajcie się. A teraz, począwszy od pierwszej, uwielbiaj w duchu wszystkie 
Hostie, jakie przyjęłaś. Uwielbiaj wszystkie te wybuchy Miłości, w których jednoczyłem się z
tobą i wszystkie te, które nastąpią na ziemi, aż do ostatniego. Mów Mi, że cię uszczęśliwiały i
że nie pojmujesz życia bez codziennej komunii św. Wiem o tym. Ale lubię, żebyście Mi to 
powtarzali. Jestem jak przepełniony lękiem... którego się uspokaja... O, moi umiłowani 
maluczcy!..."

802. - 1940 - 28 czerwca. Curzon, Droga Krzyżowa. - "Powiedz Mi, że nie znudzi cię 
przejście tej drogi ze Mną. Bardziej podoba Mi się to, co czynisz dla Mnie z radością... Jestem
w położeniu kogoś, kto bojąc się zmuszania swego przyjaciela, jest uszczęśliwiony, kiedy on 
wyrazi mu swoje zawsze nowe szczęście, płynące z tego, że jest w jego obecności. Nie jestem
Panem wymagającym. Jestem pełen miłości. Oddaj się więc z rozwartymi ramionymi. Wiesz: 
tak jak dzieci, które rozpędzają się, żeby ojciec pochwycił je i uniósł w swych ramionach".

803. - 1940 - 1 lipca. Dworzec w La Roche-sur-Yon, dokąd wczoraj samochód kogoś 
miłosiernego przywiózł mnie za darmo z Curzon. Przespałam się na ławeczce w hotelu. A 
kiedy Mu dziękowałam za Jego łaski żałując, że nie mogę komunikować przed podróżą: - 
"Odpraw komunię duchową. To prosty akt pragnienia i woli, ufności w waszym Zbawcy. Ten
miesiąc poświęcony jest uczczeniu mojej krwi.

Chciej pragnąć, aby moja krew w każdej chwili oczyszczała twoją duszę i cały świat. Ufaj 
wiedząc, że w ten sposób idziesz za moim pragnieniem".

Nantes. Saint Nicolas. - Otoczona moimi bagażami dziękowałam Mu za powrót. - "Kiedy do 
Mnie przychodzisz, natychmiast przybliżaj ucho do mego serca. Inaczej mogłabyś odejść nie 
usłyszawszy Mnie".



804. - 1940 - 4 lipca. - Powrót do domu, gdzie zastałam tłum oficerów niemieckich. 
Zrozumiałam wtedy Jego słowa z 20 czerwca: "Jeżeli Niemcy  przyjdą, to ja ich przyjmę". 
Jego popiersie zostało odsłonięte i królował w salonie, gdzie spali wrogowie. - "Zwracaj się 
zawsze do mojej dobroci, ponieważ ją znasz. Jestem tutaj  dla ciebie. Dla twojej małości mam
swoją Wielkość i swoją Siłę. Korzystaj z twego Wielkiego Brata. A przede wszystkim nie 
wątp! W tym jest wasza zasługa, że widzicie w ciemności. Być pewnym. Pewność miłości".

- Panie, czy aż do śmierci będę tak powtarzać swoje grzechy, zawsze te same?

- "Masz moją Krew. Gdybyś wiedziała, jak bardzo Mi zależy, by się nią posługiwano! 
Wierzysz przecież, że może Ona oczyścić każdą winę, za którą się żałuje. Dlaczego tyle jej 
przelałem? Ale trzeba ofiarować ją Ojcu. Trzeba ją rozlać na świat. Któż o tym myśli? A 
jednak chory bardzo potrzebuje lekarstwa. Przypominasz sobie, jak mówiłem: 'Moje Serce to 
szpital'".

805. - 1940 - 6 lipca. Nantes, aleja de Launay; W salonie, po okupacji niemieckiej patrzyłam 
na Jego popiersie. - "Cierpieliśmy oboje".

806. - 1940 - 7 lipca. Powrót na wieś po wojnie. - "Poproś aniołów i świętych, aby ci 
towarzyszyli w dziękczynieniu: oni są tu po to, żeby być z tobą we wszystkich twoich 
czynnościach. To są twoi starsi bracia".

807. - Po usłyszeniu raniących słów. - "Pozwoliłem na to, aby cię wynagrodzić za to 
upokorzenie przyjęte radośnie dla chwały mego Królestwa. Z takich ran utworzę mój tryumf.

- A więc daj mi ich jeszcze dużo, Panie!

- "Kroję twoją odzież na twoją miarę".

808. - 1940 - 10 lipca. Le Fresne, Droga Krzyżowa, Stacja czternasta. - Myślałam, że kiedy 
będę w grobie, On będzie rozpostarty na moim kamieniu nagrobnym. - "Przez całe twoje 
życie. Przez całą twoją śmierć. Razem".

809. - 1940 - 17 lipca. - Po powrocie na krótki czas do mego mieszkania w mieście, 
stwierdziłam z przykrością, że mały zegar został zabrany przez Niemców. - "Ćwicz się w 
odrywaniu od tych wszystkich ziemskich zabawek. Niech serce twoje zwraca się ku rzeczom 
niebiańskim, które nie przemijają, sprawisz Mi tym przyjemność".

- Panie, oby rzeczą naturalną było dla mnie zajmowanie się tym, co nadprzyrodzone!

- "Potrzeba ci będzie zawsze wysiłku. W nim leży zasługa: zwłaszcza jeżeli wysiłek jest 
radosny i uczyniony jedynie dla Mnie".

810. - Na wsi. Będąc w kościele, sama z jakimś niemieckim żołnierzem, usiłowałam modlić 
się za niego. - "Pamiętaj, że nawet nieprzyjaciół macie miłować. Ja umarłem za wszystkich. 
Dlaczego ty miałabyś robić wyjątki? W niebie potrzebne Mi są wszystkie dusze. Ty nie znasz 
tajemnic serc ludzkich. Może ten twój nieprzyjaciel potrzebuje twojej modlitwy? Daj Mi ją - 
za niego - po bratersku. Dzieci moje, właśnie dlatego, że macie swobodę robienia czegoś albo
nie robienia, dajecie Mi radość czyniąc jak najwięcej dobra. Serce moje oczekuje... tak 



szczęśliwe, gdy odnosicie zwycięstwo!... Pomyślcie, że to zwycięstwo przynosi korzyść nie 
tylko wam. To zysk całego Kościoła. I całego nieba. Święci radują się.

Przynosicie ulgę cierpiącemu Kościołowi. Pomagacie Kościołowi walczącemu. To tak jak 
słaby dźwięk, który ma wielkie echo. Niech ta myśl zwiększy siłę twej odwagi. Taka była 
odwaga mojej agonii. Moją wielką boleść stanowiło to, że ta agonia była bezużyteczna dla tak
wielu. Daj Mi dusze, moja córeczko. Dlatego módl się ze Mną i pozwól Mi modlić się przez 
ciebie".

811. - 1940 - 25 lipca. - ..."Ofiaruj ten sam uśmiechnięty wdzięk zarówno maluczkim jak i 
wielkim. Otaczaj staraniem zwłaszcza tych, którzy wydają ci się pospolici. Do wszystkich 
przystępuj z tą samą słodyczą. Jesteście braćmi we Mnie. Czyż nie byłem Bratem dla 
wszystkich? Nie spuszczaj oczu z twego Wzorca...

W twojej drodze krzyżowej przy każdej stacji ofiaruj Ojcu krew, którą tam wylałem dla 
zbawienia świata".

812. - 1940 - 26 lipca. Świętej Anny, rano w kościele. - "Jak mogłabyś się wahać przed 
złożeniem Mi ofiar?" (Przypominając mi swoje rany). "Czy nie cierpiałem tych ran w twojej 
służbie?

Wasza msza to wasze życie, uwieńczone waszą śmiercią, to takie proste! Jednoczyć się z 
moim Życiem w waszych najzwyklejszych czynach, które wówczas zostają przebóstwione.

Tak bardzo tego pragnę!"

813. - 1940 - 1 sierpnia. - "Mów do Mnie tak jak w godzinie świętej. Czy nie jestem Tym 
samym? Zważ na moją wielkość: upokorz się. Zważ na moją miłość: upokorz się. Zważ na 
moje trzydzieści lat milczenia: upokorz się".

814. - 1940 - 2 sierpnia. - "Kiedy modlisz się do Mnie mówiąc Ave Maria to tak jak gdyby 
moja Matka podawała ci rękę, by cię przybliżyć do Mnie".

815. - 1940 - 3 sierpnia. Le Fresne, kiedy dręczyłam się obecnością Niemców w moim domu 
w Nantes. - "Pozostaw Mnie troskę o twój dom. 'Nasz' dom. Zaufaj Mi. Ja przewodniczę".

816. - 1940 - 8 sierpnia. Godzina święta. - "Nie zniechęcaj się. Liczne są drogi postępu 
duchowego nawet przez upadki. Wołaj do Mnie. Nie obawiaj się krzyczeć, jeśli upadniesz. 
Ale niech ten krzyk idzie wprost do twego jedynego Przyjaciela.

Wierz w moją moc. Czyż nie chwyciłem Piotra, który zagłębiał się w fale? Czy nie sądzisz, że
jestem bardziej skłonny, aby ci pomóc, niż cię utracić? Ach, biedne moje dzieci, jakże mało 
jestem znany... Ludzie nie chcą Mnie znać, chcieliby, żebym nie istniał... A przecież Ja jestem
Istnieniem...

Powiększaj znikomą liczbę dusz, które oddają się całkowicie mojej miłości. Zgromadźcie się 
blisko Mnie, jakbyście bronili ubogiego Skarbu. Mówię: ubogiego, a chciałbym być bogaty w
dusze! Ale drapieżca porywa wiele owiec... A Ja wołam każdą po imieniu. Pomóż Mi!



Dołączaj się do moich wiernych owiec przez odprawianie Drogi Krzyżowej, przez dobry 
przykład, życzliwe słowo. Bądź moim przedłużeniem na ziemi. Ja jeszcze tu jestem. Jestem 
obecny poprzez was. Pozwól Mi żyć przez ciebie z całą moją mocą. Użycz Mi twojej 
inteligencji, twych sił, a ty w niebie będziesz posiadała moją Istotę. Czyż nie jesteśmy 
wszystkim jedno dla drugiego?"

Rozważałam swoją nędzę. - "Im dziecko mniejsze i słabsze, tym mocniej przyciska się je do 
serca.

... Czy nie jesteśmy wszystkim, Jedno dla drugiego?"

- Panie, czy nie jesteśmy tak od dnia mojej pierwszej komunii?

- "Niewątpliwie. Ale możesz dać więcej. Czy chciałabyś ofiarować coś Bogaczowi myśląc, że
otrzymasz więcej? Czy też twoje dobre serce woli dawać Biedakowi? Ja jestem także 
Biedakiem. Ogrzej Go. Pociesz Go. Otwórz na oścież swoje mieszkanie. Powiedz Mu: 
'Wszystko jest dla Ciebie, bo niczego nie zachowuję dla siebie, będąc po prostu rada kiedy 
posługujesz się wszystkim dla Swej chwały i wedle Swego uznania'. Czy dobrze słyszałaś 
mój głos? I wszystko, co on zawiera? Czy znasz czułość? Czy znasz miłość?... Poznaj Mnie, a
będziesz wiedziała".

- Panie, chcę Ci oddać wszystko, co mi dajesz.

- "Zapłać Mi moim bogactwem".

817. - 1940 - 18 sierpnia. Myślałam o tylu doświadczeniach wojennych ludności cywilnej, 
ewakuowanych, będących pod okupacją, zrujnowanych. - "To taka jest Miłość. Czy nie trzeba
przejść przez pokutę, zanim się wejdzie do nieba? Moje biedne maleństwa!... Jakże niewielu z
was czyniłoby pokutę, gdybym im jej nie zesłał... Przyobleczcie się w ducha tej cennej 
pokuty, aby nic z niej nie utracić".

818. - 1940 - 20 sierpnia. Droga Krzyżowa. Stacja szósta. - "Poprzednio trudniej było 
cierpieć z miłości. Ale teraz, kiedy wskazałem wam drogę, czy nie będzie wam lżej 
zjednoczyć się ze Mną na waszych bolesnych drogach?"

Stacja dziesiąta. - Jak odpokutować za wszystkie moje grzechy! (Ukazując Swoje 
ogołocenie): - "Pomagam ci. Teraz ty pomóż Mi w zbawianiu ludzi". (Myśląc o mojej 
niegodności: Panie, jak możesz tak do mnie mówić, Ty, Wielki, ja nędza? Czy to możliwe?) 
"Dla Boga wszystko jest możliwe.

Dotrzymuj Mi towarzystwa. Dotrzymuj Mi towarzystwa w duchu, w prawdzie! Nie możesz 
pojąć obfitości, jaką rozlewam na moich wiernych. Ale zobaczysz to później, chociaż bardzo 
mało przeszkadza wam widzieć to teraz. Ale dzięki temu osiąga się świętość. O, moje dzieci, 
być świętymi! Dajcie Mi udział w tej wspólnej pracy! Jakże mógłbym się oprzeć waszemu 
pokornemu i pełnemu miłości zaufaniu.

Przede wszystkim nie myśl, że zapominam o tobie: wszystko, co Mi ofiarowaliście, używając 
ziemskiego wyrażenia, wszystko jest 'zapisane' w moim sercu... I wszystko, co Mi ofiarujecie,
bo wszystko jest dla Mnie teraźniejszością".



819. - 1940 - 21 sierpnia. - Panie, ponieważ wszystko jest dla Ciebie teraźniejszością, spójrz, 
że już teraz chcę Ci ofiarować moją śmierć, jako doskonałą ofiarę całopalną miłości i 
skruchy.

- "Pamiętaj: niech twoja dusza odda Mi swoją skruchę jak woń, maleńki kwiatku, którego 
wzrost spowodowałem.

Nie dziw się, że jesteś słaba, lecz złóż w moje silne ręce twoją słabość.

Naśladujcie z bliska Obraz (wzór), jaki mogę dać każdemu chrześcijaninowi: 'Ten jest Mój 
Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem...' Upodobanie: upodobać sobie w kimś. Czy 
rozumiesz?

Ponieważ będziesz sama w swoim letnim domku, pomyśl o odprawieniu tam przy Mnie 
rekolekcji.

Dlatego trwaj w sobie, gdzie zawsze znajdziesz Mnie czekającego na ciebie. Ogranicz swoje 
spojrzenia na sprawy zewnętrzne. Rozmawiaj ze Mną, śpiewaj, żyj przy Mnie, twoim wielkim
Bracie i twoim Oblubieńcu. A Ja będę także na rekolekcjach z tobą, bo wiesz, jak cię kocham.
Zniżam się, aby lepiej uchwycić waszą miłość, jeżeli chcecie Mi ją dać. W swoich 
rekolekcjach oglądaj w głębi serca Osoby Przenajświętszej Trójcy, miłujące się nawzajem, 
wychwalające się nawzajem, jak fale w nieskończonym ruchu. Zjednocz się w twoim życiu z 
Ich Życiem. To przedsmak zjednoczenia z Ich Życiem w życiu niebiańskim".

820. - 1940 - 22 sierpnia. Le Fresne. Godzina święta. - Panie, czy przed śmiercią nie doznam 
jakiegoś większego uniesienia? Nie uczynię jakiegoś bardziej heroicznego wysiłku? Czy 
zawsze będę wegetować w moich zwykłych małościach? 

- "Czerp siłę z siły świętych. Z siły Świętego. Zjednocz się. Daj mojej miłości radość z 
dopomagania ci, przemieniania cię. Zawierz się. Często przedstawiaj Mi wielkie pragnienia. 
Czy sądzisz, że się temu oprę? Znaczyłoby to, że Mnie nie znasz. Jeżeli ty jesteś 
wielkoduszna, Ja nim jestem bardziej. Znasz gwałtowny wiatr? Znasz drapieżnego ptaka?... Ja
także porywam: jestem porywaczem.

Nie broń się. O, ta wasza ufność, która wyzwala moją cudowną potęgę miłości!... Ponieważ 
oddaliście się, pozwolę wam wejść do mego tajemnego ogrodu, pomiędzy kwiaty i owoce. Na
palcu będziecie mieli pierścień; wasze kroki dostosują się do moich. Zniżę się do was, aby 
nasze słowa mogły się wymieniać bez trudu. To będzie tak miłe, moja przyjaciółko, maleńka 
duszyczko... Ty także poprosisz mnie o namioty... Ale postawimy tylko jeden, a twoje 
spojrzenie zrozumie w moim spojrzeniu, że cierpienie, które przemija, prowadzi do Życia bez
końca; i powiesz: 'jakie to proste!...' bo dla Miłości wszystko jest proste.

Powiesz: 'Jesteś samą dobrocią i miłosierdziem, a ja o tym nie wiedziałam!...' Wówczas 
zasłona rozedrze się: zobaczysz, co ja wycierpiałem dla was!... Teraz pracujesz, walczysz w 
nocy... w nocy... Jednak trzeba Mi mówić: 'Wierzę w to wszystko, uwielbiam Cię w 
tajemnicy: do kogóż pójdę, Panie!' Potem oddaj Mi się w pokoju. O, jaką mam pociechę, gdy 
prowadzę moją córeczkę tam, dokąd chcę!... Czy chcesz iść za Mną z zamkniętymi oczami?"

- Panie, ponownie przejdźmy razem wszystkie ścieżki, jakimi kroczyłam w ciągu mego życia 
i pobłogosław tych, których na nich spotkałam, czy jeszczy żyją, czy już umarli.



(Jakby z uśmiechem:) "Zmuszasz Mnie do uprawiania mego zawodu błogosławiącego. Przede
wszystkim przejrzyj ponownie chwile upokorzeń", (ponieważ szukałam pociechy we 
wspomnieniach chwały).

"Czyż nie te właśnie wolę? Czyż nie przez nie odnajduję się najlepiej w tobie? Ukryj się w 
moim ukrytym życiu. Oblubieniec wystarcza oblubienicy, a szczęście oblubienicy jest 
szczęściem Oblubieńca".

Na wsi. - Patrzyłam na wschód słońca. -"Światłość moja wzejdzie nad tobą dnia ostatniego. 
Jakiż będzie wtedy twój zachwyt... Poznasz dobrodziejstwo zbawienia. Ogarnie cię i jakby 
zaleje moje Miłosierdzie. Już teraz przez wiarę (w życie przyszłe - przyp. red.) śpiewaj swą 
wdzięczność".

821. - 1940 - 23 sierpnia. Po komunii. - "Mów: 'Ojcze mój umiłowany, wynagradzaj za mnie.
Ojcze mój umiłowany, uwielbiaj, kochaj, dziękuj za mnie. Mój Umiłowany jest tak uważny, 
że w wielkości swej pokory zajmuje moje miejsce. Co do mnie, to nie jestem godna 
rozwiązać rzemyka u jego sandałów!... A On jest w moim sercu'".

822. - 1940 - 24 sierpnia. - "Jedno 'Ojcze nasz', odmówione przez świętego, jest potężniejsze 
niż wiele modlitw odmówionych bez miłości. Wkładaj w słowa miłość, (niech będą) jakby 
wylaniem twego serca. A wtedy twoje słowa Mnie pocieszą. Czyż nie jest radością dla ciebie 
dać odpoczynek twojemu Bogu? Powiedz Mi to, niech to dobrze usłyszę jako tajemnicę 
miłości".

823. - 1940 - 25 sierpnia. Podczas odwiedzin moich siostrzeńców. - "Przyjmuj ich, jakbyś 
Mnie samego przyjmowała. Wyobraź sobie starania, jakimi czułość twoja darzyłaby Mnie i 
otocz ich takim samym staraniem".

824. - 1940 - 26 sierpnia, w chwili zwątpienia. - "Ale nawet gdyby te słowa pochodziły z 
twojej natury ludzkiej: to czy nie Ja ją stworzyłem?... Czy nie powinnaś wszystkiego odnosić 
do Mnie?... Ze Mnie jest korzeń twego istnienia, moja biedna córeczko!

Niech to, co niewidzialne, będzie dla ciebie bardziej obecne, niż to, co widzialne. Nie 
zapominajcie o czynieniu wszystkiego wspólnie, jak modlitwy w wielkiej rodzinie. Dobre 
uczynki w rodzinie. I dary, dla tych, którzy to mogą. Czy Ja tak nie postępowałem? Dałem 
wam nawet moją Rodzinę".

825. - 1940 - 27 sierpnia. Wizyta. - Jeżeli męczy Cię rozmowa ze mną, nie mów do mnie 
dzisiaj.

- "Ależ rozmowa z tobą daje Mi wypoczynek: wkładać odrobinę mego serca w twoje, moje 
dziecko, moja córko. Mów Mi często: 'Twoja mała służebnica słucha'. A gdy wiem, że jesteś 
tu, milcząca, z oczami utkwionymi we Mnie, zmusza Mnie to do wypowiadania się wobec 
ciebie - jeżeli istnieje potrzeba zmuszania mego serca przepełnionego miłością. Zdejmij z 
niego jego ciężar.

- Panie, rozpal Francję, rozpal społeczeństwo.

- "Trzeba żeby ona tego chciała, żeby przynajmniej próbowała pragnąć Mnie, a Ja nie będę 
czekał z przybyciem. Czekam już od tak dawna!... Módl się jak umiesz najlepiej. Pomóż jej. 



Pomóż Mnie. Bądź małym, nędznym kamykiem, którego nikt nie zna, a który wywołuje 
lawinę, co wypełnia przepaść..."

826. - 1940 - 28 sierpnia. - "Modlitwa! Kiedy nie możesz przyjść do chorego lub przeniknąć 
czyjegoś serca, módl się! Twoja modlitwa wejdzie. Często wchodzi ona przed tobą i może 
wejść wtedy, kiedy ty nie możesz. Lecz dusza ta zostaje ocalona i pomnaża moją chwałę. 
Modlitwa!"

827. - 1940 - 29 sierpnia. Godzina święta. - Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu 
obecnym we mnie.

- "Widzisz, nawet gdybyś przez godzinę powtarzała tylko to życzenie, nie straciłabyś czasu, 
bo nie ma takiej waszej modlitwy, która nie byłaby wysłuchana. O, gdybyście znali uwagę, 
jaką zwraca Ojciec na to, co robią i co mówią Jego dzieci, z których kilkoro przypomina Mu 
Jego Syna Jedynego trudzącego się na ziemi. W każdym z nich przebywa Trójca Święta, 
mniej lub bardziej, zależnie od miejsca, jakie każdy z nich Jej pozostawia. Wiesz, że Bóg nie 
zmusza nikogo - prosi, czeka. A kiedy dusza jest wierna, nawet nie domyśla się jaką radość, 
chciałem powiedzieć: niebiańską radość, daje niebu. Zapamiętaj dobrze: cieszę się wami 
wtedy, kiedy jesteście na ziemi, moi umiłowani wierni. W życiu Niebios, wy cieszycie się 
Mną.

O, moje dzieci, zwróćcie uwagę na moją prostotę i na to jak łatwo wam przychodzi podobać 
Mi się. Wystarczy robić dobrze to, co robicie dla mojej miłości, dla wzrastania, dla 
postępowania naprzód, dla wznoszenia się. Wyciągnijcie do Mnie wasze słabe ramiona: 
pomogę wam. Będziemy pracować we dwoje, przy nierównym podziale. Wypada, żeby 
Ojciec wziął na siebie cięższą część. A kiedy dziecko nie odwraca oczu od oczu Ojca, wtedy 
trudne zadanie wydaje mu się niczym.

Spojrzenie miłości: jakaż to siła dla was i jaka radość dla Mnie!... Wszyscy, którzy Mnie 
kochają, mają prawo Mnie widzieć. Nawet gdybyście kochali Mnie co dzień miłością 
heroiczną, byłby to jeszcze bardzo mały ciężar miłości w porównaniu z moją miłością, która 
będzie waszą przez całą wieczność.

Kochajcie Mnie więc nieustannie. Mówcie Mi o tym i przeżywajcie swoją Miłość, którą 
jestem Ja. Będę ją brał co dzień nową w waszym sercu i zawsze nową dla Mnie: czy nudzę się
wami?..."

828. - 1940 - 30 sierpnia. - "To Ja stworzyłem naturę ludzką. Znam jej słabość, jej biedną 
małość. Nie dziw się, że mimo wszystko miłuję was tak bardzo. Nie dziw się, ponieważ 
jestem waszym Stwórcą i żyłem między ludźmi. Proszę was tylko o to, byście Mi zaufali w 
każdym stanie duszy. Pamiętajcie, że tak bardzo umiłowałem Judasza. Pamiętajcie jeszcze to, 
co mówiłem: 'Choćbyś mnie zabił, ufać Ci będę'". 

829. - 1940 - 3 września. Po Komunii św. 

- "W poniedziałek: żyj w miłości Ducha Św., prosząc Go o miłość. To On jest sprawcą 
świętości.

- We wtorek: bądź z Królową Aniołów i z aniołami: wynagradzaj za swoje winy i za winy 
innych.



- W środę: ze świętym Józefem. Zapożyczaj odeń jego życie wewnętrzne.

- W czwartek: bądź małą hostią razem ze Mną. Bądź hostią, która śpiewa. Jak skąpiec - szukaj
okazji do małych ofiar, które cię będą odnawiać w stanie hostii.

- W piątek: bądź cała oddana memu sercu. Piątek, który był dla Mnie wielkim cierpieniem, 
niech będzie dla ciebie wielkim ukojeniem.

- W sobotę: nie jesteś sama, towarzyszy ci moja Matka. Wzbudzaj w sobie Jej miłość.

- W niedzielę: wznieś się na łono Trójcy Świętej, jak ziarnko kadzidła, w czystym 
uwielbieniu.

Czyń tak, mała duszyczko".

830. - 1940 - 4 września. Godzina święta. (Prosiłam Archanioła Gabriela, aby Go pocieszył, 
jak to robił w Ogrodzie Oliwnym.) - "Tak, moi aniołowie pocieszają Mnie. Ale cierpienie 
pochodzące od ludzi znajduje pocieszenie w sercach ludzkich. Moi serdeczni, moi wybrani, 
pocieszajcie Mnie według najlepszych pomysłów waszej miłości. O, moja córeczko, 
wszystko, co wymyślicie, będzie Mi słodkie, ponieważ będzie pochodziło od was. Nie bójcie 
się, że pogardzę waszymi sposobami, że będę wymawiał ich niedostateczność czy prostactwo,
jeżeli tylko będziecie szczerzy... Tak właśnie Ja kocham. Mówcie do Mnie z prostotą 
maluczkich. Nie trzeba formułek. Z waszych serc biorę słowa, zanim jeszcze uformują się w 
zdanie. Tak Mi się śpieszy by w moje serce przyjąć wasze dziecinne słowa!... Czy nie widzisz
moich ramion rozpostartych na Krzyżu? I więcej niż rozpostartych... napiętych aż do 
wywichnięcia... Będą wiecznie otwarte jako wasze doskonałe i słodkie schronienie..."

- Panie, już teraz chcę w nie złożyć moją rodzinę, moich przyjaciół, moich zmarłych.

- "Dodaj jeszcze grzeszników, wielu grzeszników, ponieważ otworzyłem je tak szeroko dla 
wszystkich... Nie obawiajcie się prosić; napełnijcie moje ramiona: kraje, narody, poganie, 
twoje czasy, przeszłość, przyszłe wieki...! Widzisz, Ja widzę wszystkich ludzi, jednego po 
drugim. Wielu z nich nie będąc na ziemi nie jest jeszcze w niebie. Wasze modlitwy skracają 
ich wygnanie. W tym także pocieszacie Mnie w mojej agonii, umierającego z miłości. Z jaką 
wdzięcznością będziecie wyśpiewywać moją agonię, kiedy ją zrozumiecie! Tymczasem 
dajcie Mi radość waszej wiary i waszej czułości, aby archanioł dał Mi je do wypicia...

Nie pozwalaj na nic naturze. I czyń to radośnie, będąc szczęśliwa, że jesteś, tu czy tam, aby 
Mi się podobać".

831. - 1940 - 5 września. Przed komunią mówiłam: Chciałabym widzieć, jaka jest moja 
dusza, kiedy może podobać się nie miłosierdziu lecz sprawiedliwości? - "Ależ na tej ziemi 
jest tylko moje miłosierdzie. Sprawiedliwość będzie później. Postępujcie więc dzieci 
pieszczone przez waszego Boga. Jako takie idźcie do Niego".

- Panie, oddaję Ci dzisiaj przede wszystkim te wizyty u chorego, z którym na razie mogę 
rozmawiać jedynie o rzeczach świeckich.

- "Ucz się tam cierpliwości w czekaniu, którą złączysz z moją".



832. - 1940 - 10 września. - "Gdy mija dzień bez myśli o Mnie, bolej nad tym bardzo z 
obawy, żeby moja boleść nie stała się jeszcze większa".

833. - 1940 - 11 września. Prosiłam usilnie, aby Niemcy opuścili mój dom w Nantes, żebym 
mogła w nim mieszkać. - "A Ja proszę cię, abyś przyjęła stan hostii: przyjmować to, co 
przyjdzie, pochodząc ode Mnie, gotowa zgodzić się na wszystko w zjednoczeniu ze Mną, 
Ofiarą za wszystkich, nawet za katów...

Moja mała hostio (miałam silny ból zębów) raduj się: nie ma nic piękniejszego niż stan 
ofiary. To mój stan".

834. - 1940 - 12 września. Le Fresne. Godzina święta. - "Nie dochodź nigdy do końca 
zadowolenia. Zostaw jakąś jego część Mnie poświęconą: to moja część, rozumiesz? Ponieważ
we wszystkim tajemnica należy do nas dwojga. Gdybyś zabrała wszystko, cóż zostałoby dla 
Mnie? Byłabyś sama z sobą. O, unikaj tego... 'Niech Bóg będzie z tobą!' Inaczej zmuszasz 
Mnie jedynie do patrzenia na to, jak działasz, bez dołączania do ciebie! O, to pragnienie 
zjednoczenia, które posiadam w mej odwiecznej miłości!... Z każdym z was na nowo 
zaczynam swoje życie na ziemi, przyjmując wasze, jeżeli zechcecie Mnie zaprosić. 
Pamiętasz, jak szedłem z uczniami z Emaus? To samo czynię na waszej drodze, na drodze, 
którą przed wiekami wybrałem dla was w tej właśnie rodzinie, w tym kraju... To Ja, ze 
szczególną miłością umieściłem was tam. Żyjcie tam z wiarą, myśląc, że to zdobywanie 
Nieba; pozyskanie Miłości wiecznej za to krótkie przejście w czasie... O, przeżyjcie je w 
wielkim pragnieniu dania odpowiedzi na moją czułość, w ciągłej niecierpliwości, aby Mnie 
wreszcie poznać, Mnie, waszego miłującego Zbawcę... Czy nie zachowywałem was 
odwiecznie w swojej myśli? Byłoby słuszne, gdyby wasza myśl była przepełniona Mną, moje 
biedne, tak często niewdzięczne dzieci!"

- Panie, czy zawsze możemy wynagradzać za winy, nawet za te, o których nie wiemy, ale 
które widzi Twoja delikatność?

- "Wiesz, że dzięki mojemu miłosierdziu jeden akt doskonałej miłości jest wynagrodzeniem 
za całe życie? Wiesz, że poraża Mnie jedno wasze pokorne i czułe spojrzenie? Wiesz, że 
jestem wrażliwy na każdy krzyk serca?... Niekiedy jestem tuż, blisko, gotowy jeszcze zanim 
Mnie wezwiecie. Czy pamiętasz takie czy inne niebezpieczeństwo, którego uniknęłaś?... 
Kiedy myślałaś, że to samo się tak złożyło... Nic nie dzieje się samo przez się: nigdy nie 
zapominaj o mojej czuwającej, życzliwej Opatrzności. Dziękuj Mi więc za niewidzialne 
starania. Moja Miłość lubi uprzedzać i czyni wszystko dla waszego dobra.

A w godzinie agonii dostrzeż moje niekończące się poszukiwanie dusz!... Jestem jak 
myśliwy, który mógłby zranić się śmiertelnie, aby łatwiej przyciągnąć zdobycz, której 
pragnie. Jestem Człowiekiem, co zaraził się trądem od trędowatego, którego miłuje. Wszystko
wycierpiałem, bowiem wszystkiego zaznałem. Za wszystko odpokutowałem, Ja, Czysty, 
przez moją Krew, która spadała kroplami. Niech więc nikt się nie lęka, lecz niech wszyscy 
przychodzą do Mnie: największy grzesznik dozna szczęścia przytulenia do mego szeroko 
otwartego serca. Ale niech przyjdzie bez obawy, to łatwe: będzie myślał bardziej o Mnie niż o
sobie... To będzie jego droga pokoju. Idź szukać Mi grzeszników przez twoją modlitwę, idź 
szukać ich dla Mnie!"

835. - 1940 - 14 września. - Nie myśl, że to największa ilość modlitw wzrusza waszego Boga.
To sposób, w jaki do Niego mówicie. Bądźcie nie do odparcia w miłości, w oddaniu się, w 



pokorze, a kiedy Go poprosicie o chleb, nie da wam kamienia, ale podwójną porcję... Bądź 
zuchwała w swoich pragnieniach miłości, w swoich dążeniach do postępu. Co dzień 
sprawdzaj, dokąd zaszłaś, niezwykle ambitna w postępowaniu w zażyłości ze Mną. 
Zamieszkaj w moim sercu. Znasz ciepłe i ukryte gniazdko mysikrólika w zasięgu każdej ręki, 
a niewidoczne na twojej akacji? Zaproś aniołów by ci pomogli w twojej wędrówce wzwyż. 
Tak bardzo pragnę, abyś się zbliżyła!... Mam ci tyle do powiedzenia, tyle do dania... Przyjdź. 
Coraz bliżej".

836. - 1940 - 17 września. - "Najzwyklejsze prace wykonuj również wraz ze Mną. Nie czyń 
niczego beze Mnie. Pamiętaj: Miłość to brak wszelkiego rozłączenia. Bądźmy wszystkim 
Jedno dla drugiego, bez przerwy".

837. - 1940 - 19 września. Godzina święta. - W kościele niepokoił mnie hałas, sprawiany 
przez naprawiającego fisharmonię. Myślałam: może Mu to przeszkodzi mówić do mnie? - 
"Czy cokolwiek lub ktokolwiek może Mi przeszkodzić w mówieniu do duszy, gdy chcę do 
niej mówić? Czyż język, którym się posługuję, nie jest głęboką mową z serca do serca? 
Słyszałaś Mnie nawet wśród tłumu, słyszałaś głos tak cichy, że tylko miłość może go 
uchwycić.

A Ja, jakże lubię być waszym jeńcem... Chwytajcie Mnie! Im bardziej Mnie obrabujecie, tym 
więcej będę miał dla was nowych skarbów do zrabowania. Czyż wszystko nie jest nam 
wspólne, jak w kochającej się rodzinie? Wierzcie mocno, że moje bogactwa nie zmniejszą się 
nigdy. Bierzcie, bierzcie pełnymi garściami, pełnym sercem, nie tylko dla siebie, ale dla 
wszystkich. O, nie zapominajcie o nikim. Moje bogactwo będzie tym większe.

Powiedziałem ci, że tylko drobna przeszkoda nie pozwala wam Mnie widzieć. Wierzcie 
jednak w moją niewidzialną obecność, pełną serdecznej, niezrównanej miłości... Gdybyście 
wiedzieli...

Obecność! To tak wiele... Czynisz wszystko: pracujesz, modlisz się, myślisz, rozmawiasz, tak
jak gdybym był tutaj... A Ja naprawdę jestem tuż. Czy nie uważasz, że jest to coś 
nieskończenie dobrego? Budzisz się - jestem przy tobie. Odpoczywasz - jestem przy tobie. 
Możesz powiedzieć: On nigdy nie pozostawia mnie samej. Dlatego właśnie twoja samotność 
jest przeniknięta Bogiem.

Przypominasz sobie swoje wahania po śmierci twej wiernej służącej, czy przyjąć nową 
pomoc? Zachęciłem cię, abyś została sama; zapytałem: czy kochasz Mnie tak bardzo, żeby się
na to zdobyć? Prawda, że nie żałujesz niczego? Razem przeżyliśmy lata, samotne wieczory. 
Starałaś się bardziej zbliżyć do Boga, a Ja ci pomogłem, ponieważ mogłaś połączyć twoją 
samotność i moją.

Czy zdajesz sobie sprawę, co to jest pustynia? Czterdzieści dni, nocy, w których uciekałem od
nich, aby się modlić do Ojca. A wśród tłumu? Ta wielka samotność jako skutek 
niezrozumienia, wrogości, nienawiści, odtrąconej przyjaźni. Wszystko to za was, za ciebie. A 
potem samotność Ogrójca, osamotnienie w kościołach mojej Eucharystii, samotność w 
sercach, które zapominają o Mnie natychmiast po przyjęciu Komunii św. ...

O, niech gorąca i wierna myśl moich przyjaciół nieustannie Mnie pociesza. A Ja ich pocieszę,
gdy będą zasypiać, aby przejść do innego życia.



Dziwne to, nieprawdaż, że stworzenie może pocieszać swego Boga? A jednak tak jest. Moja 
miłość odwraca role dając wam jakby nowy sposób, byście mogli otoczyć Mnie czułą opieką. 
Tak bardzo potrzebuję wszelkich waszych sposobów kochania, wszelkich objawów waszej 
czułości.

Kto zdoła pojąć żar mego ognia? Wybacz Mi, że tyle dziś ci powiedziałem... Widzisz, 
potrzebuję ulżyć memu sercu, aby wiedziano, aby trochę lepiej poznano tego nieznanego 
Przyjaciela, który jest tak blisko, tak blisko was... Gdybyście wiedzieli... Moje biedne, małe 
dzieci!"

W moim pokoju. - "Bądź hostią, która śpiewa".

838. - 1940 - 20 września. Wizyta. (Dowiedziałam się, że Niemcy nie chcą opuścić mojego 
domu w Nantes.) - Jesteś zadowolony? Mam ofiarę aby Ci ją złożyć za Twych grzeszników.

- "Połóż głowę na moim sercu, aby twoje myśli były tylko dla Mnie. Zostaw sprawy ziemskie,
czyż nie opuścisz ich pewnego dnia? Już teraz wejdź w Miłość wiekuistą, z której wyłączone 
są troski ziemskie.

Wstępuj po stopniach. Porzuć przywiązanie do znikomych dóbr. Wtedy niczego ci nie 
zabraknie, bo połączysz się ze Mną. Rozumiesz? To jakby przejście na wyższy poziom.

Czy nie widzisz, że ci pomagam? Do czego sama jesteś zdolna, moja maleńka? To jakby krew
zakrzepła w twoim sercu... Ofiaruj ją Mnie. Jak dobrze potrafię posłużyć się nią, połączoną z 
moją własną, dla dobra biednych dusz, które znalazły się w nieszczęściu. Jest to swobodna 
wymiana i dokonuję jej Ja, szczęśliwy, że dają Mi abym dawał: dzięki, moja córeczko!...

Wiesz, cisza. Słychać najsłabszy dźwięk. Zachowaj swoją duszę w milczeniu, a przechwycisz
uderzenia mego serca, uderzenia bolesne, uderzenia szczęśliwe: to wszystko jest żywą 
miłością".

839. - 1940 - 21 września. - "Złożyć ofiarę, to nie znaczy nie odczuwać już bólu. Przeciwnie, 
powraca on wiele razy, poruszając morze goryczy. Lecz za każdym przypływem cierpienia 
oddawaj Mi się na nowo w duchu całopalenia, a za każdym razem tęcza łaski zabłyśnie nad 
ziemią. Tyle jest rzeczy dla was niewidzialnych! A jednak promieniują one z waszych 
czynów jak dobroczynna aureola...

Czy wiesz, do jakiego stopnia zło chce się rozszerzać i podbijać coraz to nowe tereny? 
Dlaczego nie miałbym udzielić Dobru błogosławionych skrzydeł zwyciężającego wszystko 
uroku? Kto wówczas powstrzyma pochód Dobra z duszy do duszy, aż do skończenia świata?

Czy poznasz za ziemskich dni, jakie skutki wynikną z przeczytania jednej z tych linijek, 
prześwietlonych moją miłością? Tak, proś Mnie, aby wszyscy czerpali z nich radość, światło i
pociechę.

Czy mogę sobie odmówić udzielenia ci czegokolwiek?"

840. - 1940 - 22 września. - Jestem taka zadowolona, że nas stworzyłeś na swój Obraz i 
podobieństwo.



- "Naprawdę moje dziatki, z jak wielką radością rozpoznacie Mnie, nie widząc Mnie nigdy. I 
będziecie chciały spocząć na moim Sercu, odkrywając w nim początek i koniec wszystkich 
waszych pragnień, niewyczerpaną wieczną młodość, aby zawsze być ze Mną. Moje drogie 
podobizny".

841. - Godzina święta. - "Zobacz, jakie znaczenie dla ziemi ma działanie słońca. Czy dusze 
zrozumieją, że Bóg jest ich życiodajnym słońcem? Wielkim tajemniczym Sprawcą trwania 
ich dni? Jedynym celem ich istnienia? Przypomnij sobie tę modlitwę: 'Panie, uwolnij mnie od 
troski o drobiazgi'. Wszystko jest małe poza Bogiem, którego życie w was powinniście 
codziennie umacniać. W życiu przyszłym będziecie mówić do siebie: 'Jakże mogłem, czy 
mogłam, nie kochać Go choćby przez chwilę'.

Ze względu na wasze zasługi chciałem, abyście Mnie szukali w ciemności, abyście Mnie 
znajdowali jeszcze w półcieniu. Niewypowiedziana światłość przyjdzie później. Czyż Ja sam 
nie przechodziłem godzin ciemności, kiedy moje Bóstwo zdawało się opuszczać moje 
Człowieczeństwo? Ach, jak bardzo stałem się wam bratem... przyjmując wszystkie wasze 
słabości, moje biedne maleństwa! Byłem naprawdę 'Człowiekiem' pośród ludzi. I nawet 
jeszcze przed męką wiedziałem, co to jest cierpienie. Kochałem je przez miłość dla was. 
Kochajcie je przez miłość dla Mnie. Przemienię je w nawrócenie innych i w chwałę dla was, 
ponieważ odnajdziecie wszystko tam w Górze, na moim sercu.

Nabierzcie więc odwagi by cierpieć, moje dziateczki. Są dusze, które nie umieją się obejść 
bez cierpienia, tak bardzo głęboko przekonały się o tym, że zbliża je ono do Mnie. Chociaż 
miłuję was nieustannie, z jakąż szczególną miłością patrzę na te z mych dzieci, które cierpią! 
Spojrzenie moje jest czulsze i tkliwsze niż spojrzenie matki, na pewno! Czyż to nie Ja 
stworzyłem serce matki? Zwróćcie więc na Mnie swój wzrok udręczony! Ukażcie Mi swoje 
cierpienia, drodzy moi, którzy już jesteście w moim sercu, a którzy sądzicie, że jesteście tak 
daleko... tak daleko!

Starajcie się odnaleźć mnie co dzień w sobie samych, a tam, jak zupełnie małe dzieci 
okazujcie Mi czułość jaką okazywalibyście ukochanej matce lub ojcu. Jak szczęśliwi 
będziecie, kiedy stanie się to waszym zwyczajem. Jak słodkie stanie się wasze życie! A Ja 
będę wam błogosławił, ponieważ wreszcie odpowiecie na moje wezwanie... na wezwanie 
Tego, który stał u waszych drzwi, słuchając, czy odgłosy owego domu są Mu przychylne. Bo 
skoro On czeka 'stojąc', to znaczy, że liczy się z tym, iż mogą Go wyrzucić. Czasem nie chcą 
nawet żeby czekał, mówią Mu: 'Nigdy do mnie nie wejdziesz'. Jak gdyby był złoczyńcą, On, 
który umarł z miłości do nich. Ale kiedy Mu powiedzą: 'wejdź!' i jeszcze: 'Pozostań, żyj z 
nami', wówczas ów biedny Samotnik doznaje tej radości, którą On nazywa 'radością przy 
synach ludzkich'.

Wy tego nie wiecie, ale Bóg wie i wy poznacie później, ile radości sprawiliście waszemu 
Zbawicielowi. A jakąż pociechę przynoszą Mi te dusze, które bezustannie rozmawiają ze Mną
w swoim wnętrzu! Ty nie wiesz, moje dziecko, ile to znaczy, kiedy w osamotnieniu, w 
opuszczeniu od tylu dusz, odczuje się, że w czyimś sercu jest się uważanym za ukochanego 
Przyjaciela, wybranego, jedynego, oczekiwanego!"

842. - Nawiedzenie Najśw. Sakramentu. - Powiedziałam: Panie, kocham Cię.

- "Powtarzaj Mi to, aby słowa te na nowo zabrzmiały Mi w uszach. Staraj się, aby wibrowały 
długo, jak jakaś muzyka. Nie znudzę się słuchaniem.



Powiedz Mi, dlaczego Mnie kochasz? Jak się ta miłość rozpoczęła i co chcesz zrobić dla niej?
Ależ tak, wszystko to wiem, lecz słuchanie jak Mi o tym mówisz jest dla Mnie czymś cennym
i przynoszącym uszczęśliwienie. To jakby zupełnie nowa opowieść".

W upalny dzień po posiłku położyłam się. - "Odpoczywaj, łącząc się z moimi chwilami 
odpoczynku. Gdybyś nie łączyła się ze Mną, lepiej dla ciebie byłoby tłuc kamienie na 
szlakach Sahary, jeśli by ta mozolna praca bardziej cię ze Mną jednoczyła. Jak ci to często 
zalecam: jakakolwiek byłaby to czynność, jedynie miłosne zjednoczenie, które się w nią 
wkłada, stanowi o jej wartości".

843. - 1940 - 27 września. - "Codziennie ze swego tajemnego ogrodu ofiarujesz Mi bukiet w 
kształcie szyszki. A Ja go położę na mym sercu, aby jego woń przeniknęła Mnie 
pocieszeniem". (I dał mi do zrozumienia, że wszystkie uczynki i myśli powinny się łączyć w 
jednym poruszeniu skierowanym ku Niemu.)

Wizyta. Mówiłam: - Panie, kocham Cię. - "Powtarzaj, abym to słyszał od nowa. Uczyń z tego
dźwięczącą dłużej muzykę. Nie sprzykrzy Mi się słuchanie ciebie. Mów Mi, dlaczego Mnie 
kochasz, jak się zaczęła ta miłość i wszystko, co chcesz zrobić dla niej. Ależ tak, znam to. Ale
słuchanie, jak Mi to opowiadasz jest dla Mnie cennym szczęściem i jak gdyby nową 
opowieścią".

844. - 1940 - 28 września. - "Przyjrzyj się dziś mojej piękności, przyjaciółko moja. 
Wysławiaj ją. Pragnij ją ujrzeć. Ofiaruj ją, aby szczęśliwy Ojciec odnowił Francję. Wiesz, że 
to Ja zawsze otrzymuję wszystko. Nie ustawaj w ofiarowywaniu Mi. Czy nie ma tu rąk mojej 
Matki jak w dniu, kiedy ofiarowała Mnie w świątyni?"

845. - 1940 - 30 września. Wizyta. - "Z pewnością w ciągu dnia jesteście często zmuszani do 
zajmowania się sprawami materialnymi. Ale nawet te zwykłe rzeczy czyńcie razem ze Mną, 
obok Mnie, ponieważ ja także czyniłem je na ziemi i ponieważ jestem tu, nie opuszczając was
nigdy. Jest zatem rzeczą naturalną, że rozmawiacie ze Mną z miłością, nie przywiązując wagi 
do swoich zwykłych zajęć, bo przez wasze zjednoczenie ze Mną będą miały tę samą wartość 
duchową w moich oczach. Moi mali, nic nie jest prozaiczne (zmywałam naczynia). Mogę 
wszystko przebóstwić, jeżeli zechciecie Mi na to pozwolić, pozwolić mojej miłości, która 
płonąc zawsze czeka na to, co mogłaby dla was zrobić. Dajcie Mi wszystko, z mocną wolą 
sprawienia Mi przyjemności. Jakież będzie wasze zdziwienie, kiedy poznacie swoje skarby!...
Małymi kamykami można ukwiecić wspaniałe dywany mozaikowe".

846. - 1940 - 1 października. - "Jesteś zadowolona, dziękujesz Mi, bo oznajmiono ci, że 
będziesz mogła swobodnie powrócić do swego domu w Nantes. Jednak twoim prawdziwym 
mieszkaniem nie jest ten doczesny dom. Twoje mieszkanie, to moje serce, twoja niebiańska 
Ojczyzna. Tam są wszystkie radości, ponieważ tam ukazuje się moja miłość i jej urok. Czy 
rozumiesz, moja Gabrielo?"

Nawiedzenie Najśw. Sakramentu. - "Biorę cię taką, jaką jesteś. Pozwól Mi wziąć cię taką. Nie
czekaj na niedzielną suknię... Zawsze Mi spieszno do dusz. Utrzymuj swoją w stanie 
rekolekcyjnego skupienia, niezależnie od jej usposobienia, ponieważ tej zimy możesz ją 
trzymać z dala od świata. Niechaj zajmuje się już tylko Mną. O, ta chwila prawdziwie 
nasza!... Moja gołąbko samotna, czy moje ognie nie rozpalą w końcu twoich? Wyższym 
płomieniem?"



- Tak bardzo bym tego pragnęła, Panie!

- "Nie niepokój się. Ale wobec mego Ojca bądź płomieniem pochodzącym ode Mnie, moimi 
własnymi płomieniami..."

847. - 1940 - 4 października. Le Fresne. Godzina święta. (Świętej Teresy od Dzieciątka 
Jezus). - "Bądź pewna, że usprawiedliwiam cię, kiedy nie możesz nawiedzić Mnie po 
południu: przeszkadza ci jakaś okoliczność. Ale jakże jestem szczęśliwy, kiedy tu jesteś 
przede Mną i kiedy mogę ulać z tego, co przepełnia moje serce. Jestem jak dobroczyńca, 
który obawiając się, że nie dał dosyć, aby go kochano, gorąco pragnie okazji do dania więcej, 
ukrywając swą hojność aby nie krępować obdarowanego. Widzisz, zawsze jestem spragniony 
waszej miłości, waszej miłości, która ma swobodę odmawiania... Dlatego jakże krętymi 
drogami przychodzę, by was dosięgnąć nie przestraszając!... Staję się jak sługa, Ja, Król... 
Zapominam o waszych niewdzięcznościach; widzę tylko moją czułość, moje pragnienie was 
tak jak w dniu, gdy umywając nogi Judasza opierałem je na moim sercu: 'Judaszu, 
przyjacielu, zapomnij o swym planie... Judaszu, słuchaj swego Mistrza, który zawsze cię 
kocha!...' Niestety, udawał, że nie słyszy i rozmawiał z innymi... Piotr oburzał się: 'Judaszu, 
Pan mówi do ciebie!...'

Od tego dnia stale mówię do dusz... Szczęśliwe te, które Mnie słuchają z radością i 
przychodzą szybko... przebywamy w jednym mieszkaniu i nasze życia wymieniają się do tego
stopnia, że żadne z nich nie wie już, co jest wyłączną własnością drugiego. Tak dochodzimy 
do zjednoczenia, którego szukam w was: Właśnie w tym mała Teresa służyła moim 
pragnieniom, kiedy z uważną miłością ofiarowywała Mi najdrobniejsze sprawy swego życia, 
w gorącym pragnieniu podobania Mi się. Jakże chcesz abym się oparł tej wiernej miłości 
dziecka!... Każda dusza może zrobić do samo i więcej jeszcze, zależnie od przymiotów, jakie 
otrzymała przychodząc na świat. Czy nie sądzisz, że to bardzo proste? Ofiarowywać 
najmniejsze myśli i czyny?"

- Panie, zawsze wszystko jest dla Ciebie.

- "Tak, lecz jest tyle sposobów dawania... I trzeba Mi to mówić jak najczęściej, z czarem 
wewnętrznego uśmiechu, bo zwraca się on do najlepszego Oblubieńca, który życzy sobie ten 
uśmiech otrzymać... Tak, jestem Bratem Kwestarzem... Nie zapominam o żadnych drzwiach. 
Nie jestem jak niektórzy bracia, którzy nadstawiają głęboką sakwę. Bo Ja patrzę na to, co Mi 
się daje, z myślą o nagrodzie... nieskończonej. Ja jestem Nagrodą, uważając że nic innego nie 
może rozradować waszego serca i dawanie żadnej innej nagrody nie radowałoby Mnie, moje 
drogie dziateczki...

Są domy, które dały mało na moją kwestę. Mimo wszystko, niekiedy daję się cały, tak wielkie
jest moje pragnienie, by się do Mnie zbliżano!... Ja także mam nadzieję... O, módl się gorąco, 
aby wreszcie wszyscy przyszli do mego serca tak bardzo szeroko otwartego... Powiedz im 
jeszcze, że ich oczekuję: zwłaszcza zaś niech nikt się nie lęka!... Czy można się lękać małego,
biednego Baranka, Baranka Bożego?..."

848. - 1940 - 9 października. Nantes. Niepokoiłam się możliwością powrotu Niemców. - "Żyj
swoją chwilą obecną. Przyszłość należy do Mnie. Złóż wszystko w moje przebite ręce, w 
moje ręce Oblubieńca".



849. - 1940 - Październik. Nantes; komunia w kościele Matki Bożej. - "Często bardziej 
doceniam intencje niż tę odrobinę, którą Mi się daje. Przebywaj więcej w głębi twej duszy. 
Składaj Mi często wizyty, ponieważ jestem tam: napełni cię to radością. Kiedy odczytujesz 
swoje zeszyty, widzisz jak zatroszczyłem się o ciebie. Gdybyś mogła ujrzeć także wszystkie 
łaski, jakimi obdarzyłem cię, od chwili twego chrztu, życie twoje byłoby jednym hymnem 
wdzięczności".

- Panie, jakże mam Ci dziękować?

- "Prosząc Mnie o więcej..."

850. - 1940 - 11 października. Spałam w łóżku, ponieważ nie wyczyściłam jeszcze podłogi po
Niemcach i ociągałam się z powrotem do sypiania na podłodze. - "Czy sądzisz, że ja nie 
zrobiłem wysiłku aby umrzeć na Krzyżu?"

Godzina święta. - Czy mogę prosić Ciebie, który jesteś tutaj, abyś był czule kochany przez 
wszystkich?... Jakże by mnie to uszczęśliwiło, Panie mój!

- "Nie tylko proś Mnie, ale ofiaruj także za to wszystkie swoje działania, a nic nie będzie dla 
Mnie słodsze, ponieważ są łaski, których nie mogę udzielić, jeżeli Mnie o nie nie proszą. Te 
łaski są pracą dwojga: moją i człowieka. Wiesz, jak lubię jednoczyć się z wami. Każde z nas 
dwojga ma swój udział; a ponieważ nigdy się nie narzucam, trzeba żebyście Mnie zapraszali, 
żebyście działali razem ze Mną. W ten sposób moje życie na ziemi przedłuża się. Dlatego 
mówię ci niekiedy: «Moja córeczko, przedłużaj mnie». Dałem ci twoje życie, a ty oddawaj mi
je we wszystkich swych czynach. Jak myślisz, czy nie jest to wielką sprawą: żyć z Bogiem?... 
I jakie to proste, o, gdybyś wiedziała... Wyobraź sobie przez chwilę tych wszystkich, którzy 
są obecnie na ziemi i pozwalają Mi żyć w sobie przez łaskę... Cóż to za widok dla Nieba!... 
Bo wszyscy jesteście widziani przez aniołów i świętych". (Jakby z uśmiechem): "Widzisz, 
jesteś jeszcze na scenie... Gdybyście o tym myśleli, o ileż bardziej staralibyście się dobrze 
wykonywać wszystkie rzeczy! A gdybyście pamiętali, że Ja nigdy nie spuszczam was z oka, 
że to jest prawdą, czy nie bylibyście bardziej uważni? Czy nie kochalibyście Mnie trochę 
więcej?...

Moi biedni maleńcy, nie zaniedbujcie niczego by zwiększyć waszą czułość... W tym tylko jest
wasze szczęście. Z chwilą gdy jakaś prawda albo jakaś myśl porusza was, zachowajcie ją w 
swej duszy przez cały dzień i patrzcie na nią tak, jak gdybyście oglądali Mnie w zwierciadle.

Wzywajcie Mnie często! Czy ojciec ziemski nie jest szczęśliwy, kiedy przyzywa go jego 
dziecko?... Czasami nie odpowiada, aby zostać wezwanym ponownie. Przypominasz sobie 
moją pozorną odmowę Chananejce? Chciałem ją doprowadzić do pięknej, tak pokornej 
odpowiedzi. Podobnie, gdy zdaję się nie słyszeć was, wzywajcie Mnie znowu, a uradujecie 
Mnie: zawsze Mi spieszno do was!... Zwłaszcza do moich maluczkich, do moich biedaków... 
Najnieszczęśliwsi już weszli do mego serca; o szczęśliwi nieszczęśnicy!..."

851. - 1940 - 12 października. - "Czy rozumiesz, co znaczy cel? Nie trać celu z oczu. Jakże 
mógłbym odważnie znieść udręczenia Krzyża, przygotowania do ukrzyżowania, które 
odbywały się na moich oczach, gdybym w swej woli nie miał wielkiego pragnienia chwały 
Ojca i waszego zbawienia? Ale trzeba podtrzymywać swoją wolę: to twoje pole, uprawiaj je. 
Nie wpatruj się w to, co przemija, lecz w wieczność, zawsze tak bliską. Dla mojej Miłości. 
Aby połączyć się ze Mną".



852. - 1940 - 13 października. Dziwiłam się, że Hitler pozostawił wolność naszym kościołom.

- "Czy nie prosiłaś Mnie abym ocalił wszystkie Hostie Francji?"

853. - 1940 - 15 października. Niemcy rozbili lampkę elektryczną przed relikwią św. Teresy.

- "Odtąd ofiarujesz jej co dzień wiązankę ofiar dla Mnie. Policzysz je i położysz tę cyfrę u jej 
stóp".

854. - 1940 - 17 października. Godzina święta. Wizyta. Święto św. Małgorzaty Marii. - 
"Gdybyś wiedziała jak bardzo jestem szczęśliwy, kiedy Mnie o coś proszą... Jestem jak 
dobrze zaopatrzony kupiec, który wie, że nawet przekroczy życzenia swoich klientów... 
Jestem jak narzeczony, szczęśliwy gdy tej, którą kocha, przynosi szkatułkę wspaniałych 
klejnotów. Jest szczęśliwy nie tylko dlatego, że ofiarowuje te dary, ale dziękowałby jej za 
przyjęcie ich, gdyby śmiał, i gdyby nie obawiał się, iż w ten sposób okaże jej zbyt wiele 
miłości. Tak jest ze Mną, moja Gabrielo... Obawiam się, by mój nadmiar miłości nie był 
wzgardzony: rozumiesz?... Cóż za ból!... Miłość wzgardzona, wyśmiana... O, jakże jestem 
wdzięczny tym duszom, które dostarczają Mi pociechy za odmowy innych, a także tym, które 
Mnie wzywają i pragną Mnie!... Pragnij Mnie często, chciałem powiedzieć zawsze, bo Ja 
zawsze oczekuję was w moim sercu... Służebnica moja, Małgorzata Maria, wiedziała o tym i 
radowała Mnie: to było tak, jak gdyby nasze dwa serca mieszkały razem. O, moja Gabrielo, 
miejmy to samo mieszkanie na ziemi, ponieważ będziemy mieli to samo w niebie! 
Rozpocznijmy niebo, to będzie tak miłe dla Mnie. Prawda, że chcesz uszczęśliwić twego 
Boga Zbawcę? Niech więc twoja myśl zwraca się zawsze ku Mnie. Wiesz, jakby ogromny 
bukiet, którego zapach jest rodzajem twojej pieczęci ofiarowanej twemu Oblubieńcowi. A 
jeżeli pragniesz wiele, otrzymasz wiele i to Ja będę się bardziej cieszył. Ukryj Mnie w swoim 
sercu, jak gdybyś mogła w ten sposób uchronić Mnie przed raniącymi obelgami... Bo doznaję 
ich, zwłaszcza w moim Sakramencie Eucharystii... I w nim dziękuj Mi, adoruj, pocieszaj, 
opowiadaj, jak Ja tyle razy opowiadam tobie, moja córeczko. Bądź maleńka; im będziesz 
mniejsza, tym bardziej twój wielki Przyjaciel będzie mieszkał w tobie. Prawda, że chcesz, 
abyśmy mieszkali razem? Bo potrzebuję twego pozwolenia. Patrz, jak Ja was szanuję... i jak 
czekam, abyście Mnie zaprosili. O, Miłość... Miłość Boga!..."

855. - 1940 - 19 października, o godz. 3-ej. - "Tak jęczałem wśród cierpień. Lecz ani chwili 
nie osłabła moja wola by was zbawić".

856. - 1940 - 20 października. 23 niedziela po Zesłaniu Ducha Św. - "Jezus odwróciwszy się 
ujrzał ją i rzekł: Ufaj. Dla ciebie także odwróciłem się, ... ponieważ już przeszedłem... A ty 
nie zwróciłaś na to uwagi... Teraz, kiedy Mnie rozpoznałaś, nigdy nie pozwalaj Mi przejść nie
zatrzymując Mnie... Ja nie zawsze się odwracam..."

857. - 1940 - 23 października. - A dlaczego łaska nie miałaby zejść do twego serca, kiedy 
mówisz: 'Łasko tajemnicy tego dziesiątka różańca, zejdź w nasze dusze'? Czyżbyś wątpiła o 
mojej dobroci? Albo o sobie samej? Ale jeżeli wzywasz Łaski, wezwanie to przygotowuje cię
na jej przyjęcie. Pij ją zatem. Daj się nią przeniknąć. Dziękuj Mi będąc pewną, że ją 
otrzymałaś, bo każda łaska przeznaczona jest dla was.

O, nie ubliżajcie memu miłosierdziu, moje dzieci!"

858. - 1940 - 24 października. - Łasko tajemnicy Narodzenia Jezusa, zejdź do naszych dusz!



- "Mogę narodzić się w was na tyle sposobów! W twoich myślach, dając ci nowe pojęcie 
rzeczy. W twoich słowach, sprawiając, że wyrażasz to, czego nigdy nie mówiłaś. W twojej 
miłości, w twojej zdolności kochania, zawsze tak ograniczonej. Ach, gdybym ją rozszerzył... 
Gdybym ożywił płomień! Jakież to szczęśliwe tortury, moja przyjaciółko... Jakie umierające 
życie i jaka pełna życia śmierć!... Czy zgadzasz się na to, bym się narodził w tobie, by Mi 
pozwolić wzrastać?"

Godzina święta. - Spraw, Panie, abym Cię pocieszała w twojej agonii tak, jakbym tylko po to 
została stworzona!

- "Wszystkie swe siły kieruj do tego celu, wszystko, co ci dałem, bo to Ja dałem ci wszystko. 
Niech ta myśl będzie ci przyjemna. Twoje serce, twoje zrozumienie, twoja pamięć... To Ja 
stworzyłem twoją wyobraźnię, zdolną cię poruszyć. Czy to zbyt wiele żądać abyście 
zużytkowali moje dary dla Mnie? Kiedy Mi je ofiarowujecie, zapominam, że je wam dałem. 
Przyjmuję je tak, jakby pochodziły od was. 

Moje serce jest tym tak wzruszone, gdybyś wiedziała... Jestem jak szczęśliwy ojciec: To moja
córeczka zrobiła dla mnie...' A jestem znacznie większy niż zwykły ojciec. Dopiero w niebie 
zobaczycie te delikatne dotknięcia, jakie otrzymałem od was. Będąc Człowiekiem, jestem jak 
wy wrażliwy na wszelką oznakę serdeczności. A otrzymawszy delikatniejszą naturę - bo 
jestem Bogiem - jestem też bardziej wrażliwy na waszą czułość, tak jak i na waszą nienawiść.
O, niech cię to zachęci do życia blisko Mnie tak, byś nie mogła żyć beze Mnie. Dziel się ze 
Mną wszystkim. Nieustannie znikaj  w moim  sercu.  Wiedz, że cię zastąpię. Działaj   
zawsze   tak,  jakbyś   mnie   widziała, ponieważ jestem z tobą. A znając moje wielkie 
pragnienie dusz, oddawaj się ciągle tak, jakby to było po raz pierwszy. Dla Mnie będzie to 
zawsze taka sama radość, jakbym przyjmował cię po raz pierwszy. Nie myśl, że to wielka 
ilość modlitw wzrusza waszego Boga. To sposób, w jaki do Niego mówicie. Bądźcie 
niepohamowani  w  miłości,  w  oddawaniu  się,  w pokorze, a kiedy Go poprosicie o chleb, 
On nie da wam kamienia, ale podwójną porcję. Kiedy robisz porządek w domu, myśl, że to 
mój dom, a uczynisz go piękniejszym. Kiedy przygotowujesz swój posiłek, myśl, że to dla 
uczczenia Mnie. A kiedy pozwalasz odpocząć swemu ciału, myśl, że to moje ciało, moja 
przyjaciółko. I jest to prawda, bo wszystko twoje jest najpierw moje, nieprawdaż?

Będziesz Mnie widziała wszędzie: będę twoim Gospodarzem i Gościem, tym, który 
przyjmuje i tym, który jest przyjmowany. Tym, który zabrał twoje serce i prosi je o jałmużnę. 
Dwa życia w jednym".

W czasie skupienia. - "Przyjdź, moja przyjaciółko, do twego Jedynego. Przyjdź. Nie przynoś 
już ze sobą trosk doczesności. Oddaj się cała. Zachwycaj Mnie dźwiękiem swego głosu. 
Niech jego akcent wzruszy miłość. Czegóż nie moglibyście wtedy oczekiwać od waszego 
Boga, wzruszonego waszą czułością!

Wiesz, że istnieje geniusz zła. A ty staraj się być geniuszem dobra. Przykładaj się do 
świadczenia przysług. Bądź pomysłowa w sprawianiu przyjemności. Myśl o tym zawczasu. 
Szukaj w swoim sercu tego, co może oczarować obecną akurat osobę. Aby Mi podziękować 
za moje słowa, wypowiadaj słowo, które jest jakby mym uśmiechem. Do wszystkich, bez 
różnicy. Jak szczęśliwa była wczoraj ta mała robotnica, która powiedziała po rozmowie z 
tobą: 'Dzisiaj spędzę dobry dzień!'"

859. - 1940 - Październik. Po Komunii. - Panie mój, czy jestem bardziej czy mniej święta?



- "Nie zajmuj się stopniowaniem. Świętość jest sprawą długofalową. Ale czyń wszystko, jak 
możesz najlepiej, i dlatego, by bardziej Mnie kochać".

- Panie, wzywam Cię wewnętrznymi wołaniami.

- "Słyszę cię. Rozumiem. Jestem tutaj. Bądź cierpliwa wobec ziemi. Wkrótce już będzie 
Wieczność".

(Zastanawiałam się, czy mam urządzać u siebie przyjęcia, w czasie odprawiania rekolekcji, o 
które mnie prosił.) - "Pamiętaj, że kontemplacja powinna łączyć się z apostolstwem. Nie 
oszczędzaj się więc dla nikogo. Przekazuj Mnie przez siebie: oblubienica mówi często o 
swym Oblubieńcu, bo serce jej jest Nim przepełnione i, choć ona tego nie dostrzega, ludzie 
myślą o Nim z jej powodu".

860. - Po komunii. Notre Dame. Nantes. -"Przypominasz sobie, jak w C. wezwałem cię w 
maleńkiej kaplicy, a ty życzyłaś sobie, aby w każdym domu była kaplica. Nie wiedziałaś 
wtedy, że jestem w tobie i że nie ma bardziej intymnego oratorium niż w twoim sercu. Nie 
potrzebujesz nawet otwierać drzwi: jednym spojrzeniem, jednym westchnieniem jesteś już u 
mych stóp. Tam mówię ci: 'Wejdź wyżej. Oprzyj się na moim sercu, przyjaciółko moja, 
wybranko moja, i oddychaj powietrzem szczytów aby się wzmocnić i nabrać nowego 
rozmachu, moje maleńkie, kalekie dziecko!'"

861. - Droga Krzyżowa. 4-ta stacja. - "Patrz na moją Matkę zdążającą ku Mnie w wielkim 
pragnieniu dopomożenia Mi. Nie mogła Mi pomóc. Jednak ten gest i pragnienie Jej serca 
pocieszyły Mnie bardzo. O, czyńcie tak często: rzucajcie się ku Mnie pomimo ciemności, a 
zobaczycie później radości, jakie Mi daliście".

862. - 1940 - 31 października. Wigilia Wszystkich Świętych. Le Fresne. Godzina święta. - 
"Módl się tego wieczoru. Proś Ojca razem ze Mną. Potrzebuję modlitw. Daj Mi je, bo mam 
łaski do rozdania i choć jesteś bardzo nędzna, możesz Mi oddać tę przysługę. Módlmy się 
więc razem, bez znużenia, podczas tej godziny mej bliskiej agonii. Później dowiesz się 
dlaczego i powiesz: 'Panie, kiedy otrzymałam to i tamto? Kiedy uleczyłam tę duszę? I kiedy 
uzyskałam tę dobrą śmierć?...' A Ja odpowiem ci: 'Za każdym razem, kiedy przedstawiałaś 
Mnie memu Ojcu w torturach moich lęków; za każdym razem kiedy twoja dusza łączyła się z 
moją obolałą, zbawienie świata rozszerzało się, bo dopełniała się moja modlitwa'. Wiesz, jak 
mówił św, Paweł: To, czego brakuje Męce Chrystusowej, to wasza część...' To twoja część, 
moja mała oblubienico. Tak słodko Mi jest czekać na nią, tak dobrze otrzymywać ją. A 
podobnie jak ty ofiarowujesz Mnie Ojcu, Ja ofiarowuję ciebie dla dopełnienia Jego chwały. 
Jutro od chwili przebudzenia pozdrawiaj wszystkich świętych w ich radości. Jakaż to 
uroczystość w niebie! Proś ich, abyś w porywie miłości przebyła to, co ci jeszcze zostaje do 
przeżycia na ziemi. Proś ich, by skierowali twoje pragnienie ku twemu Jedynemu i twemu 
Wszystkiemu. Pomnażaj te miłosne pragnienia, przedstawiaj Mi twe westchnienia. Będą Mi 
miłe jak wietrzyk z pól. Przyjmę je sercem radosnym, tak jakby na świecie istniała tylko jedna
dusza: twoja. I dla każdej duszy zgotuję takie samo przyjęcie, każda będzie mogła uważać się 
za wybrankę mojej miłości. To cud serca twego Boga. Dla wszystkich dusz i dla jednej. W 
najtajniejszej głębi każdej z nich: Ja jestem Odpowiedzią. O, moja dziecino, czy czujesz moją 
siłę? Czy odgadujesz choć trochę swego Boga? Będziesz prosiła świętych aby wybłagali ci 
łaskę życia w ciemnościach ziemi tak, jakbyś przez wiarę osiągnęła pełną światłość. Pomnóż 
swoją nadzieję. Czy nie dobrze jest ufać? I podtrzymuj ogień twej miłości. Twoja miłość to 



młodość twej duszy. To bezpośrednie wzywanie twego Zbawcy. Jak mógłby On nie przyjść, 
jeśli Go oczarujecie czułym wołaniem.

O, moje umiłowane dzieci, przyjdźcie, przyjdźcie do Mnie. Moje ramiona są otwarte".

863. - 1940 - 4 listopada. Nantes. Czas aresztowania. - "Czy przynajmniej wierzysz mocno w 
to, że stworzyłem was, by was bez granic uszczęśliwić w wieczności? To jest dzieło czystej 
Miłości, gdzie w żadnym wypadku nie chodziło o mój własny interes, ale o wasz: uczynić 
was nieskończenie szczęśliwymi... O, dziękuj Mi za to, że cię stworzyłem. Zwróć swoje życie
ku Mnie. Patrz ciągle na moją miłość pochyloną nad tobą i czując się kochaną, kochaj Mnie... 
Wiesz, o ile żywiej kocha się, kiedy się czuje kochanym!... To jakby duchowa rozmowa. A w 
niej nie trzeba wypowiadać słów: kocha się i to wszystko. Tak bardzo jestem twoim, że nawet
nie czujesz, że schodzę, nie czujesz, że się wznosisz; ale zwracanie się do siebie nawzajem na 
tej samej płaszczyźnie, dokonywanie wymiany jak równy z równym, nawet wymiany naszych
serc wydają ci się zupełnie proste, bo między małżonkami wszystko jest wspólne, a mimo, że 
oddajesz się cała, zachowujesz swoją osobowość i o tyle samo powiększasz ją...

Czy widzisz moją miłość, która stała się równością: to nie bajka... To historia prawdziwa. 
Proś Ducha by zapalił wszystkie serca. Niech się rozszerzy moje Królestwo!..."

864. - 1940 - 5 listopada. Myślałam: Jeżeli nie umrę jako męczennica, to moja krew nie 
złączy się z krwią Chrystusa. Powiedział mi: "Jeżeli to nie twoja krew płynie razem z moją, to
może twoja krew płynie we Mnie, w moim życiu. Twoja krew, która żyje, a nie twoja krew, 
która umiera. Nie rozłączajmy się nigdy, ponieważ Ja przeżyłem wszystko. Wszystko się 
dokonało".

Dziękowałam Mu za to, że chory starzec łatwo zgodził się na spowiedź i komunię: - Dzięki, o
Panie!...

- "Ale przecież prosiłaś Mnie o to... Wierz silnie, moja przyjaciółko, że dawałbym zawsze, 
gdybym miał komu dawać!..."

865. - 1940 - 6 listopada. Godzina święta. - "Przedstawiaj starannie moje słowa, aby to, co 
wytryska z mego serca, było łatwymi do uchwycenia światłem i radością. Tak bardzo pragnę 
dawać się!... Gdybyś znała wysiłek, nie aby wam się dać, lecz aby wam się nie dawać... 
Dlatego wasze prośby przynoszą Mi ulgę. Moje serce jest żarem, który cierpi dlatego, że musi
umniejszać swój pożerający płomień. Podsycaj, podsycajcie go! Zdobycie całego świata nie 
jest czymś zbyt wielkim dla mojego ognia. Proście, nie lękajcie się przesady. Poznajcie moje 
zapały. Czy czujecie żar mojej gorliwości dla was?... Kto Mi pomoże w tym przedsięwzięciu, 
jeżeli nie wy, moi najbliżsi? Jesteśmy jak gdyby w tajemnym wieczerniku, skąd nasze 
zasługi, zjednoczone przed Ojcem, mogą wyjść na poszukiwanie tego czy innego ludu, 
jakiegoś narodu zanim nadejdzie koniec czasów. To jakby postój, gdzie miłość Baranka 
powstrzymuje surowość obrażonego Boga. Nie bójmy się ofiarowania siebie jako żertwy: 
jakiż to widok dla aniołów z nieba!... A jaka radość dla Mnie z odnajdywania moich drugich 
'Ja' na tej ziemi, gdzie zakosztowałem tylu cierpień... Pomnóż swoje ofiary: dwie, trzy na 
dzień; to nie dużo, ale jakie stanowią bogactwo gdy są zjednoczone z moimi?... Módl się, jest 
to już ofiara. Wiesz, jak dymy, które wznosiły się ku niebu z ofiar całopalnych! Możesz 
modlić się pracując, odpoczywać po modlitwie wyśpiewując Mi słowa; później po prostu 
patrzeć na Mnie w milczeniu; takie milczenia przepełnione uczuciem są więcej warte niż 
nieuważnie odmawiane różańce. Te zbliżenia twoje do twego Zbawcy i twego Boga, który cię



oczekuje! On cię oczekuje. A więc gdybyś nie przyszła, jak mógłby zsyłać swe łaski, których 
pełne są Jego ramiona? A kiedy dzień twój upłynął tak blisko Mnie, w moim cieniu, cóż to 
był za szczęśliwy dzień, moja Gabrielo!... Nie opuszczaj Mnie. Nie opuszczaj Mnie nigdy. 
Rozumiesz, jestem jak człowiek zmarznięty, który nic nie mówiąc czeka na współczucie 
przechodnia, w nadziei otrzymania jałmużny z jego czułej litości. Mniej Mnie ucieszy ta 
jałmużna niż ów gest serca. Rozumiesz moją agonię na widok obojętności, nienawiści aż do 
końca świata!... Mój pot zlodowaciały... Mój pot palący... Mój pot krwawy... Drżałem jak 
zmarznięty biedak, który w milczeniu czeka na współczucie przechodnia. Ty jesteś 
przechodniem. Przechodzisz przez życie: okryj Mnie swą miłością. Pragnę jej całej. Chcę być
twoją chwilą obecną. Chcę być twoim bytem, twym oddechem i biciem twego serca, aż do 
jego ostatniego uderzenia. A nawet, po tym ostatnim uderzeniu gdy twoja dusza jeszcze nie 
oderwie się od ciała, chcę aby ostatnia myśl była o Mnie. Pojmij wymagania miłości. Bo 
widzisz, moja córeczko, Ja zapłaciłem za wszystko na Krzyżu: mogę więc brać".

866. - 1940 - 9 listopada. Gdy z lękiem myślałam o cierpieniu. - "Wierz mocno, że natura 
ludzka nie może kochać cierpienia dla niego samego. Moja natura ludzka także go nie 
kochała. Ale nadnatura używa go jako narzędzia w służbie Bogu, albo w Jego własnych 
celach i to jest najdoskonalsze. Albo dla łask, jakie chcemy otrzymać, ale które poddajemy 
Woli Ojca. I zawsze, moja dziecino, musicie łączyć się z moimi cierpieniami. Aby ożywić 
wasze intencje możecie wybierać moje cierpienia:

te z mego dzieciństwa,

te z mojej młodości,

te z mego życia publicznego,

te, spowodowane słowami, czynami i niewdzięcznością tych, których kochałem. I moje 
cierpienie z powodu cierpienia, jakie sprawiałem mej Matce, moim przyjaciołom podczas 
tortur mojej Męki... Nie traćcie żadnego z waszych cennych cierpień. Zanurzcie je w 
nadprzyrodzonej radości".

867. - 1940 - 11 listopada. Podczas wystawienia Najśw. Sakramentu. - "Zacznij najpierw od 
uwolnienia swych zmysłów od świata zewnętrznego. Potem umieść Mnie przed swą duszą 
jako pewną Obecność. Wreszcie wejdź głęboko we Mnie. Patrz na moje cnoty, moje zalety, 
moje zasługi. Nie obawiaj się ich liczby. Nie wierzysz, że w moim życiu ludzkim było tysiące
dobrych uczynków? Nie ustawaj w pozdrawianiu ich, bo są dla ciebie, jeśli zechcesz je 
przyjąć. O, to wasze zjednoczenie z waszym wielkim Bratem, jak ono was wzbogaca i jak 
bardzo Mnie wzrusza... Bierzcie wszystko. To było przeżyte dla was, moi drodzy maluczcy. 
Jestem taki szczęśliwy, kiedy zgadzacie się je przyjąć; jesteś zdziwiona hojnością swego 
Zbawcy? Cóż więc powiesz, kiedy zobaczysz Go takim jakim jest..., kiedy zrozumiesz..."

868. - 1940 - 14 listopada. Godzina święta. - Usiłowałam zjednoczyć się z Jego agonią. - 
"Ostatni wieczór mego życia wśród was... Jakże był dla Mnie uroczysty a zarazem słodki! 
Oddawałem się nie tylko Dwunastu, lecz każdemu i wszystkim aż do końca świata.

O, moja córko, byłem już w waszych sercach przez pragnienie. Tak bardzo pragnąłem, by 
wszyscy, bez wyjątku, mogli otrzymać sakrament mojej Miłości, ponieważ właśnie 
ustanowiłem go dla was. I widziałem wszystkie dobrodziejstwa, jakie w nim mieliście 
znaleźć. Ale w udręce mojej agonii widziałem także profanacje i świętokradztwa. I to, co 



uczyniłem z taką czułością, miało się obrócić w potępienie i nienawiść. Jakżeż to rani 
nieskończoną delikatność mojej Miłości! I w moim cierpieniu byłem sam"...

Godzina święta. U Sióstr Wynagradzających. (Próbowałam zjednoczyć się z Jego agonią.) - 
Pozwól mi ucałować te Ręce, które składały się do modlitwy i które tylko co trzymały 
pierwszą Eucharystię.

- "Nawet gdyby Piotr, Jakub i Jan nie byli pogrążeni we śnie, jakże mogliby pojąć rozmiar 
mojej udręki... O, moja córeczko! Chcieć oddać się całemu, duszom wszystkich czasów i 
widzieć się odepchniętym, wyszydzonym, zhańbionym... Iluż nigdy nie zechce przystąpić do 
komunii, podczas gdy Ja chciałbym być w nich każdego rana!... Iluż nie zajmuje się moją 
Obecnością po komunii, a iluż obraża Mnie ciężko!... Jak nieliczne są te dusze, w których 
mogę odpocząć z miłością!  Ty, która masz szczęście przyjmowania Mnie co dzień, proś o tę 
łaskę dla innych. Mów do Mnie: 'Wybierz ich, Ty, który znasz tajemnice dusz i zastosuj do 
nich moją modlitwę!'... A jeżeli pozyskasz jedną lub kilka, bliskich już częstego spotykania 
się ze Mną, czy sądzisz, że będę mógł nie być ci wdzięczny? Nie tylko za dostarczoną Mi 
chwałę, ale przede wszystkim za radość daną memu sercu. Dam ci odczuć tę radość przez jej 
odblaski. Jak szczęśliwa byłaś tego dnia, kiedy doniesiono ci, że twój biedny sąsiad tak 
dobrze przygotował się do ostatniej spowiedzi i przystąpił do komunii! Widzisz, zawsze 
trzeba mieć cierpliwość i zawsze modlić się. Wtedy Ja nie stawiam oporu... Dziękuj Mi. W 
dowód wdzięczności ofiaruj wszystkie moje zasługi. Widzisz, są one w tych wielkich łaskach 
powrotów u schyłku życia. Proś moje serce Eucharystyczne o pomnożenie tych nawróceń. W 
ten sposób pozostaniesz w dziedzinie Miłości. Serce twego Zbawcy jest dla miłości bliźniego 
i dla ukochania Miłości. Czy lepiej rozumiesz to serce? Odczuwasz mocno jego prostotę? I 
jego żarliwość?... A więc zbliż się, zbliż się do niego; a po dniu przeżytym całkowicie dla 
niego jeszcze zaśnij oparta na nim: ono czeka na ciebie".

869. - 1940 - 20 listopada. - "Jutro dzień modlitw o pokój, ogłoszony przez papieża. Jeżeli 
Ojciec Święty prosi, to ja także proszę o nadzwyczajną aktywność modlitwy u wszystkich. 
Jakiż to byłby dla Mnie wstyd, gdyby obojętni wzięli się do dzieła, a moi najbliżsi nie zrobili 
większego wysiłku niż ten, o który proszę... O, podejmijcie inicjatywę. Ukażcie przykład. 
Dotknijcie mego serca waszymi złożonymi rękami".

870. - 1940 - 21 listopada. Godzina święta. (Właśnie przekazałam pewnym rodzicom sposób 
uzyskania wiadomości o synu, który przebywał w Anglii.) - "Czyń wszystko tak, jakbyś 
służyła Mnie. Nie rób tego dla przyjemności swojej lub innych, ale by sprawić przyjemność 
Mnie w nich: bo twoja intencja nigdy nie powinna opuszczać Mnie, tak samo jak moja myśl 
nigdy nie opuszcza ciebie. Czy przynajmniej wierzysz w to? Jakże więc wielka powinna być 
twoja nadzieja! Tak, spodziewaj się od Mnie wszystkiego, bo wszystko mogę w tobie, słabej. 
Czy bogaty Oblubieniec nie dostarcza wszystkiego, co może zwiększyć szczęście tej, którą 
wybrał? Ona powinna tylko pozwolić Mu działać i upiększać jej życie zwłaszcza, jeżeli 
urodziła się biedną. A kiedy ona czuje się tak obsypana darami, jakaż powinna być jej czułość
i wdzięczność! Wie, że spoczywając na sercu swego Oblubieńca zachwyca Go i w tym 
znajduje On swoją nagrodę. O, niech ona nie postępuje inaczej!... Zmartwiłaby Go bardziej 
niż może przypuszczać, a On jej tego nigdy nie powie... A więc, kiedy codziennie oddajesz 
przysługę swemu bliźniemu, oddawaj ją Mnie samemu: o tyle wyższa będzie twoja 
nagroda!... Widzisz, chciałbym abyśmy się nigdy nie rozstawali. Próbuj. Proś Mnie o siłę, 
która zrównoważy twoją słabość. Pomyśl, że w ten sposób ludzie lepiej dostrzegą Mnie w 
tobie, bo będziesz się trzymała przy Mnie. O, jak piękną rzeczą jest widzieć Chrystusa w 
jakiejś duszy! O ileż słodsze i przenikliwsze będzie promieniowanie tej duszy... Podaj Mi 



rękę!... Włóż swoje serce do mego i idź do innych czyniąc się sama ubogą i oblekając się w 
twego drogiego Pana. Jak On ci wówczas będzie służył!... Dlatego, że nie liczysz już na 
siebie, On bierze cię na ramiona. Niesie cię z wielką radością. Nie opieraj się, ale oddaj się 
cała z nową ufnością, jak gdybyś umierała; bo to jest śmierć: umierasz dla siebie i wtedy 
zaczynasz żyć, bo twoim życiem jest Bóg, który kieruje tobą jakby poruszając twój 
mechanizm. A twoja ufność czyni Mnie tak szczęśliwym!... To szczęście matki przy swoim 
dziecku jeszcze niedołężnym, o wiele bardziej jej oddanym niż potem, gdy będzie mogło 
biegać samo... Daj Mi wszystko z siebie. I weź wszystko ze Mnie.

Czy dobrze zrozumiałaś mój język miłości? Miłości tak gwałtownej, że przekracza wszystko, 
co możesz sobie wyobrazić na ziemi. To miłość Boga, który stał się człowiekiem, dając w ten 
sposób świadectwo ludziom. Któż rozważa ten dowód po to, by zmierzyć rozmiar Miłości? A 
jednak wiadomo, że nie ma większego świadectwa, niż oddać życie za tych, których się 
kocha!... A Ja to właśnie zrobiłem, moja córeczko: któż cię ukochał tak jak Ja? Widzisz więc, 
że odpowiedź, jakiej udzieli Mi twoja czułość nigdy nie będzie zbyt pełna. Przyjdź do Mnie, 
przyjdź! Przyciągaj, zwiększaj cząstkę Mnie w tych wszystkich, którzy cię otaczają, choćby 
przez jeden dzień, choćby przez chwilę. Umieść Mnie pomiędzy nimi i sobą, a Ja otworzę 
ramiona by objąć was wszystkich".

871. - 1940 - 22 listopada. - Po komunii. - "Aby naprawić zaniedbania przy komunii św. i 
dlatego, że czujesz swoje braki, proś co rano o pomoc moją Matkę, a także twego anioła 
stróża i świętych, których uroczystość przypada w tym dniu. Oni cię okryją swymi zasługami.
Będziesz się czuła mniej uboga w czczeniu mojej miłości".

872. - 1940 - 25 listopada. - Doznałam wielkiej radości. - "Podziękuj Mi spontanicznie jak 
komuś bardzo drogiemu. Nie jestem jedynie dawcą cierpień, jak sądzi wielu. Jestem również 
dawcą radości i lubię wasze podziękowania, moje dzieci: nie pozbawiajcie Mnie ich. Niech 
one będą manifestacją wyrażającą waszą wdzięczność".

873. - 1940 - 28 listopada. Święto Krzyża św. Godzina święta. - "Dla dusz słabych 
zmniejszam doświadczenia. Są także dusze, jak twoja, które swą spontaniczną miłość okazują
Mi w szczególny sposób, w tajemnicy, kiedy im zsyłam radości. W ten sposób często 
rozpoznajesz Mnie w nich i dajesz się w skrytości serca. I czy nie tego właśnie szukam w 
was? Odruchu prawdziwej czułości? Moja agonia była najstraszniejszą z wszystkich na ziemi,
tak z powodu cierpień, które poprzedziła, jak z powodu wrażliwości i jasnowidzenia mojej 
natury.

Zbliż się. Wejdź, o ile możesz, w moją duszę pełną udręki. Ofiaruj tę udrękę Ojcu za 
wszystkie czasy, za twój czas. O, gdybyś mogła dopomóc Mi zbawić wszystkich ludzi twoich 
czasów!..."

- Panie, czy gdybyśmy nawrócili rządzących, to narody poszłyby wkrótce za nimi?

- "Czy wiesz, jaką wartość przedstawia dusza?... Pozostawiono jej wolność. Ja nie biorę siłą. 
Nawet święty Paweł przyszedł do Mnie tylko dlatego, że przyjął otrzymane światło. O, dusze,
moja córeczko, dusze... gdybyś wiedziała, czym to jest dla Mnie, Zbawcy!... Gdybyś 
rozumiała, nie traciłabyś ani minuty i z żarliwością, która mogłaby cię uświęcić, 
pracowałabyś ze Mną, na wielkim polu dobrego ziarna i chwastów. Ty, która widziałaś mnie 
umęczonego, ledwie trzymającego się na nogach, całym sercem weź swoją cząstkę pracy. W 
ten sposób dasz Mi odpocząć, będziesz Mnie niosła. Nie pozwolę ci pomagać sobie, nie 



pomagając tobie, wiesz o tym dobrze. A więc nie bój się wielu modlitw, poświęceń, ponieważ
twój Brat poświęcił się i tak wiele się modlił!... Jęczeć to także modlić się. Przyglądać się z 
ufnością miłosierdziu - to modlić się. A jak wielka jest twoja siła gdy odmawiasz ze Mną 
'Ojcze nasz'!... Odmawiaj je często. Lubię słyszeć jak je powtarzacie: to hymn ziemi. Całe 
niebo słucha go. I wiesz, że nauczyłem go apostołów, ażeby przez całe życie całkowicie 
oddawali się. Odmawiaj je z tą samą intencją. Życie nie jest długie. Nawet jego ostatek oddaje
Mi wielką cześć a memu sercu niesie pociechę. Moje biedne, małe dzieci, bardzo łatwo jest 
wam sprawić Mi przyjemność. Jakże łatwo ulega wzruszeniu moja miłość, kiedy mówiąc do 
Mnie jesteście cali pokorni, cali biedni, cali przepełnieni pragnieniem zjednoczenia ze Mną, 
nie na chwilę lecz na zawsze. Wtedy właśnie staję się Oblubieńcem duszy, która Mnie błaga i 
którą po tajemnych stopniach cnót wiodę i umieszczam w miejscu mego serca 
zarezerwowanym dla niej, a do którego nie ma wstępu żadna inna dusza".

874. - 1940 - 29 listopada. - Po komunii, którą starałam się ofiarować za grzeszników. - 
"Trzeba by jedna dusza płaciła za drugą. Rozumiesz? Ja zapłaciłem za was. Naśladuj Mnie".

Droga Krzyżowa. Ofiarowywałam boleści każdej stacji za dusze. - "Odwagi. Odwagi. 
Kontynuuj". (Dając mi do zrozumienia, że trzeba niestrudzonego wysiłku dla zbawienia 
grzeszników.)

875. - 1940 - 3 grudnia. - Nowenna do Matki Bożej. - "Myśl więcej o Trójcy Świętej obecnej 
w tobie. Uwielbiaj Ją. Miłuj Ją. Rozweselaj Ją. Niech Jej Trzy Osoby będą trzema 
Towarzyszami twego życia".

876. - Zakończenie nowenny. - "Jako owoc tej nowenny zachowaj kult Niepokalanej, umiłuj 
czystość, rozumiesz? Czystość intencji, która odniesie bezpośrednio do Mnie wszystkie twoje 
czyny i myśli. Ja, twój jedyny Cel".

877. - 1940 - 5 grudnia. Godzina święta. - "Rozmawiaj częściej ze Mną, twoim Oblubieńcem.
Gdybyś znała radość, jaką w tym znajduję, radość z twojej obecności, przychodziłabyś przy 
każdej okazji. Pomyśl tylko: małe stworzenie więcej znaczy dla swego Stwórcy niż dziecko 
dla matki. Wiem dobrze, iż nie możecie tego pojąć. Ale wiedz, że we wszystkim, nawet nie 
rozumiejąc, trzeba brać wzór z mego życia ziemskiego. A więc przypomnij sobie moje 
zjednoczenie z Ojcem. Przypomnij sobie moje noce, całe spędzone na modlitwie i na 
niebiańskich rozmowach. A jak często mówiłem o moim Ojcu! Moi apostołowie widzieli 
jasno, że On był zawsze obecny w mojej myśli: niech więc Ja będę obecny w twojej, moja 
przyjaciółko, i niech wszyscy ci, którzy zbliżają się do ciebie, dostrzegają to i czują płynące z 
tego dobro. Bo już mówienie o Mnie wobec innych jest jakby błogosławieństwem 
spływającym z mego Imienia! A kiedy jesteś sama, chciałem powiedzieć: kiedy jesteśmy 
sami..., właśnie wtedy, bez obawy przesadzenia w czułości dzięki pomysłowości swego 
uczucia znajdujesz tysiące powodów do wynurzeń. O, gdybyś wiedziała, jak cię słucham!... 
Ale na ziemi wszystko jest ciemnością; ażeby wiara pracowała, zasługiwała, zdobywała, 
otrzymywała... Wierz. Żądam abyś wierzyła w szczęście, jakie Mi sprawiają wasze 
zwierzenia. Wtedy wasze serca biją bliżej mojego. Podzielam z wami wszystko, cokolwiek 
Mi powierzacie, podobnie jak Ojciec mój połączył się ze Mną na ziemi: 'To jest Syn Mój 
Umiłowany, w którym złożyłem całe swe upodobanie...' Czy nie mogę powiedzieć tych 
samych słów o każdym z moich wiernych? Czy nie jesteście drugimi Chrystusami? A jeżeli 
żyjecie w ścisłej zażyłości ze Mną, czy nie jesteście moimi umiłowanymi, pełnymi mojej 
życzliwości? O, szukajcie pilnie czułej zażyłości ze Mną tak, jakbyście szukali skarbu! 
Widzisz: być w zażyłości ze swym Bogiem - tylko to się liczy; jakiekolwiek byłoby życie, 



które wam dano, możecie je spędzić na moim sercu. Jak niewielu o tym myśli... O, moje 
dziatki, jestem Miłosierdziem, jestem Miłością! Słuchajcie posłusznie tych słodkich słów. Nie
czyńcie tak, jak ci faryzeusze, którzy oburzali się na Mnie i oddalali ode Mnie!... Ale niech 
moja miłość, która jest jak gdyby upłynnianiem się mego serca, rozczuli was do tego stopnia, 
byście nie chcieli już więcej opuszczać mojej drogi ani opuszczać Mnie w drodze!... Czy 
trudno jest często na Mnie patrzeć? Wkładać swoją rękę w moją, mówić Mi słówka, które 
pochodzą z waszej duszy i sprawiają Mi tak wielką przyjemność? Mówicie Mi je i 
zapominacie o nich; ale Ja je zachowuję, są dla Mnie cenne, a później to Ja wam je powtórzę, 
gdy będziemy zjednoczeni w Niebie".

- Dzięki Ci, moja Miłości!

- "Powtórzę ci twoje słowa, moja droga córko: 'Dziękuję Ci, moja miłości'."

878. - 1940 - 6 grudnia, po komunii. Myślałam o Jego delikatności w posługiwaniu się 
naszymi słowami, dla kochania nas w niebie. - "Czy nie jestem Odpowiedzią na wszystkie 
wasze aspiracje? Czy nie jestem w waszych najtajniejszych pragnieniach? Jestem dla każdego
Tym, który jest dla niego, bezpośrednim Uczuciem z jego uczuć. Zrozumcie moją miłość!... 
Jesteś moją na zawsze: zrozum tę słodycz i bądź odtąd moją bez pośpiechu ale i bez 
powolności, ponieważ to jest na zawsze... Ukrywam was wszystkich w schronie mego serca".

Mówiłam Mu: Dzięki za tę noc bez alarmu. - "Wszystko zawdzięcza się mojej nieskończenie 
łaskawej Opatrzności".

879. - 1940 - 8 grudnia. Trwałam u stóp Najśw. Maryi Panny. - "Dam ci sposób na czynienie 
wszystkiego dobrze: wykonuj każdy swój czyn tak, jakbyś odchodziła od świętego Stołu. I 
wtedy zobaczysz, że twoje życie wewnętrzne wyolbrzymi się w spokojnym skupieniu".

W czasie procesji z Najśw. Sakramentem, w tłumie. Z monstrancji niesionej przez biskupa 
Villepelet: "Weź swą duszę i wejdź we Mnie. Patrz tylko na Mnie. Tak właśnie pragnę 
waszych serc: całkowicie".

880. - 1940 - 12 grudnia. Godzina święta. (Modliłam się za biedne Angielki uwięzione i 
pozbawione swych dóbr i prosiłam, aby to doświadczenie posłużyło do nawrócenia ich na 
katolicyzm.) - "Jednocześnie ofiaruj Mnie Ojcu. Byłem więźniem, jeńcem. Byłem związany 
sznurami i oderwany od tych, którzy Mnie kochali i których słodyczy uczuć kosztowałem, 
aby znosić złe traktowanie, prostacką nienawiść, wyrafinowaną pogardę... Chciałem 
wycierpieć wszystko, abyście mogli spotkać Mnie w pół drogi każdego waszego cierpienia. 
Zawsze wychodzę naprzeciw was, aby wam przynieść poparcie i radość z tego, że cierpicie ze
Mną, waszym Oblubieńcem".

- Panie, są jeszcze owe biedne dziewczyny z tych smutnych domów. Tak bardzo chciałabym, 
aby znalazły się takie, które uciekną od tego strasznego życia. Przechodzę co niedziela przed 
tymi drzwiami, abyś Ty, który jesteś we mnie, przesłał którejś z nich łaskę.

- "Przypominasz sobie? Powiedziałem ci: kiedy nie będziesz mogła sama wejść do jakiegoś 
miejsca, to wejdzie tam twoja modlitwa. Nie ma takiej winy, której nie mógłbym odpuścić, 
takiej duszy choćby bardzo nisko upadłej, której bym nie mógł uleczyć. Patrz, w Ewangelii 
niektórzy gorszyli się tym. A Ja jestem zawsze ten sam, z sercem idącym do 
najnędzniejszych. Nie hamuj więc swych modlitw, miej śmiałość i nadzieję. Im więcej 



wyrwiesz Mi łask, tym więcej będę ich miał do twej dyspozycji. Lubię, jak Mnie nieustannie 
prosicie. Jak mógłbym dać wiele, jeśli prosicie o mało? Pomyśl, iż rzecz, która wydaje ci się 
trudna lub niemożliwa do uzyskania, jest niczym dla mojej potęgi. Czy nie jestem 
wszechmocny? A czy wysłuchanie ciebie nie leży w gestii mojej miłości? Nie opuszczaj 
Miłości: rozmawiaj ze swą Miłością, zwracaj się do Miłości. Czy nie jest to czymś 
zwyczajnym między duszą i jej Bogiem? I czy można inaczej postępować między 
przyjaciółmi? I czy każdy temat nie doprowadza raczej zawsze do powtarzania kantyku 
Miłości, nie powodując nigdy znużenia, lecz życie w coraz gorętszym sercu? O, moja córko, 
niech kantyk twojej duszy wznosi się co dzień na nowo: nie skończy się, bo śpiewać go 
będziesz jeszcze w wieczności, w nie dającym się wypowiedzieć zaspokojeniu. Kochaj teraz, 
bardzo kochaj. Nie możesz wiedzieć o wszystkim, co jesteś w stanie uzyskać, przemienić, 
zdobyć swoją miłością na ziemi. Ale Ja wiem".

- Panie, jestem tak uboga w miłość.

- "Weź moją, ponieważ wiesz, że jest twoją, że jest waszą. Ofiaruj ją Ojcu, będąc pewna swej 
potęgi, a wtedy proś, proś, proś!... Moje dziatki, w każdym czasie oblekajcie się w waszego 
Jezusa, jak Jakub okryty upodobnił się do Ezawa. Wówczas Ojciec pozwoli wam wejść w 
posiadanie wszystkich swych dóbr. I Ja, tak szczęśliwy, że zapłaciłem mymi łzami, 
otrzymanymi ciosami i moją Krwią. O, moje dziatki, tak bardzo moje!"

881. - 1940 - 15 grudnia. - "Służyć! Służyć Bogu: służysz Mu, kiedy się modlisz. On 
potrzebuje twych modlitw by rozsiewać łaski. Służysz Mu, kiedy wszystkie czynności twego 
dnia wykonujesz dla Niego. Kiedy Go wielbisz i kochasz: On posługuje się wszystkim. 
Wszystkie twoje służby w posługiwaniu bliźnim. O, służ Bogu!"

882. - 1940 - 19 grudnia. Godzina święta. - "Nie bądź Mną znużona. Nie bądź!... Odchodzę i 
przychodzę do was. A kiedy odchodzę, pozostawajcie przy Mnie. Nie postępujcie tak jak 
dusze, które w chwilach oschłości uciekają ode Mnie i opuszczają Mnie. Te dusze nie znają 
swego Zbawcy. Ukrywam się właśnie dlatego, że was kocham. Czy nie powinienem 
wystawiać moich drogich owieczek na próbę?... Nawet jeżeli w waszym sercu jest zupełnie 
czarno, jeżeli mój głos zdaje się milknąć na zawsze, myślcie: 'On mnie kocha i wydał się za 
mnie'.

Wydany!... Gdybyś wiedziała, co to mogło dla Mnie znaczyć!... Trzeba by było znać 
okrucieństwo moich katów, by zrozumieć moją odwagę wspomaganą przez moją miłość!... 
Tak, umiłowałem każdego z was, aż do takich cierpień... A więc nie wątpcie nigdy o Mnie, 
ponieważ jestem Nieskończonym!" 

- Panie, wspomóż naszą wiarę, wspomóż naszą nadzieję, wspomóż naszą miłość!...

- "Nie ufaj sobie wcale: nie oczekuj niczego od swoich małych możliwości; wtedy pomogę ci,
bo wyzbywając się samej siebie pozwolisz Mi napełnić cię. Pogódź się ze swoją nicością. A 
Ja - Wszystko - będę działał w tobie i przez ciebie. Składaj często swoją słabą małość w moje 
potężne ręce. Potęga Ojca, Oblubieńca, jest tak silna, moja córeczko!... O, jak będziesz 
cieszyła się tym, że oddałaś Mi wszystko, wszystko, cokolwiek ci dałem! Oddajesz Mi to z 
jedynym pragnieniem podobania Mi się i lepszej pracy dla mojej chwały. O, rozwiń w sobie 
to pragnienie!... Niech urośnie aż do namiętności. Skieruj do tego celu wszystkie swe uczynki
tak, jak niektóre kwiaty zwracają się do słońca aż do chwili, gdy upadną zwiędnięte. 'Podobać
Mi się i powiększać moją chwałę'. Nigdy ty, zawsze Ja. A jeśli zapomnisz o sobie do tego 



stopnia, jeśli będziesz o Mnie pamiętała do tego stopnia, jakże mógłbym oprzeć się temu 
czarowi mego stworzenia?... Dam mu wiele ponad jego potrzeby i zajaśnieje moja chwała. 
Wiesz jak nieproporcjonalne do waszych wysiłków są moje nagrody! Potrzeba Mi tego 
porywu waszego oddania się: wyjść z siebie by wejść we Mnie. A kiedy czynisz to pokornie i 
z radością, jak wielką sprawiasz Mi radość! Zapominam wtedy o cierpieniach, jakie Mi wielu 
zadaje i z wszystkimi mymi łaskami chronię się w głębi waszego serca. Jesteśmy u siebie... I 
tam, w twoim sercu mam gdzie złożyć mą głowę".

883. - 1940 - 24 grudnia. - Czytałam: "Maryja miała wiarę, jakiej nigdy nie będzie miała 
żadna ludzka istota".

- "Wszystko, co należy do matki, należy również do jej dzieci. Czy spotkałaś kiedy matkę, 
która nie chciałaby się dzielić? Wszystko. Ona da ci wszystko, jeżeli Ją o to poprosisz. 
Wzbogacaj się więc przez Nią dla mojej chwały, moja córeczko".

Wigilia Bożego Narodzenia 1940. W moim pokoju. - "Czy pomyślałaś kiedyś, że miłość do 
ciebie twojej matki, twojej siostry Klemencji i wszystkich, które interesują się tobą, była po 
trosze miłością mojej Matki do ciebie? Po trosze. Podziękuj Jej gorąco. W czułych myślach 
oddaj Jej tę troskę Jej serca".

(Gdy modliłam się w swoich intencjach.) - "Módl się także i w moich i mojej Matki. Są 
dusze, których pragniemy. Czuliśmy potrzebę dania im szczególnej łaski i dlatego potrzebna 
jest nam pomoc. Pomagać Bogu... Wydaje ci się to dziwne? Czy pomaganie Mi nie jest ci 
przyjemne? Módl się tak, jakbyś chciała Mnie zmusić do udzielenia tej łaski. Później 
zobaczysz taką duszę w jej chwale, jej chwała będzie sławić twoją".

884. - Boże Narodzenie 1940. - "Daj Mi swoje powitanie każdego ranka przy przebudzeniu 
jako prezent gwiazdkowy dla Mnie, małego Dzieciątka. Prawda, że nie jest to bardzo 
kosztowne? Przypomnij sobie tego dobrego kapłana (księdza M...), który powiedział ci o 
znaku krzyża co rano: 'Będzie to jak piękna procesja, wszystkie twoje uczynki będą 
uszeregowane za Krzyżem'".

W czasie mszy o świcie, po komunii mówiłam: - Uwielbiam Cię, Ciebie, który przynosisz 
zbawienie światu. - "Przychodzę aby wam je przynieść. Ale wy przynajmniej przyjdźcie je 
przyjąć".

885. - 1940 - 25 grudnia - wieczorem. Myślałam o Jego ubogim życiu. - "Czy nie podjąłem 
największego trudu w trudzie ludzkim?"

886. - 1940 - 26 grudnia. Nantes, aleja de Launay. Godzina święta. - "Widzisz jak zimno jest 
w grocie betlejemskiej, jak brakuje światła i wielu innych potrzebnych rzeczy... Jednak moja 
Matka i święty Józef są szczęśliwi; są ze Mną, więc nie brak Im niczego; nie oddaliby swego 
miejsca żadnemu księciu ziemskiemu.

O, niech twoja miłość będzie dość wielka, by pojąć pełnię radości ze zjednoczenia z Bogiem! 
Widzisz, nawet kiedy nie ma się nic, jeżeli posiada się Jezusa, ma się wszystko. A posiadanie 
Jezusa nie jest fikcją, to naprawdę Ja. Biorę, kiedy Mi się oddają. Czasem nie czekam, aż 
ofiarujecie się, bym was zabrał, tak bardzo pragnę moich drogich, małych stworzeń.



Kto będzie miał dość prostoty serca by Mi uwierzyć? W moją miłość nie wierzy się przez 
fałszywą pokorę. Kocham was nie dlatego, że jesteście tego godni, ale dlatego, że jesteście 
mymi biednymi dziećmi, moimi lichymi wizerunkami i dlatego, że moje serce jest najbardziej
kochające z wszystkich serc. Zawsze znajduję pretekst do kochania, nawet najnędzniejszej 
duszy. Jestem jej Przyjacielem gotowym udzielić przebaczenia. Mówisz: 'On zawsze mówi o 
swojej miłości do ludzi!'... To dlatego, że jestem Miłością, rozumiesz? Mówiąc improwizuję. 
Myśl moja jest niezmienna. Jestem stosem, który nie wygasa. Myśl moja jest głęboka. Dla 
Mnie wszyscy jesteście jak jeden, o moi biedni maleńcy! Gdybyście choć przez chwilę pojęli 
moją miłość, jakież niebiańskie życie prowadzilibyście! Żylibyście bardziej w moim sercu niż
na ziemi. Wasza myśl biegłaby tylko w jednym kierunku: picia z pucharu Życia.

Ty przynajmniej zwyczajnie wierz. Ofiaruj się. Przejdź we Mnie i nie odchodź już, ponieważ 
znalazłaś".

887. - 1940 - 27 grudnia. Po komunii, wspomagana przez św. Jana. - "Często szukasz ofiar, 
jakie mogłabyś Mi złożyć w swoim małym, codziennym bukieciku. Istnieją ofiary 
modlitewne. Chcę powiedzieć: uczynienie aktu szczególnej wiary w jakimś fragmencie twych
modlitw. Aktu ufności we Mnie, w moje zasługi. I zawsze coraz więcej miłości".

888. - 1940 - 29 grudnia. - "Nie, to nie twoje dzieła się liczą. To twoje intencje w ich 
przedstawianiu, w przygotowywaniu działania w pracach. Idź prosto aby Mi się podobać. Nic 
innego: jedynie Ja. A dla siebie nie lękaj się niczego: Ja jestem tu zawsze. Dziękuj Mi, że 
masz naturę tak pełną wad, ponieważ to może ci dostarczyć zasług".

889. - 1940 - 31 grudnia. - "Zakończmy wspólnie ten rok i podziękuj Mi całym sercem. Bo Ja
dałem ci tyle łask przez moje serce! Skąd mogłyby pochodzić, jak nie z tego serca, które tak 
ukochało ludzi? Miła Mi będzie twoja wdzięczność tak jak miłe Mi jest wszystko, co Mi 
dajecie, moje dzieciny". 

Rok 1941

890. - 1941 - 1 stycznia 1941. - Przy przebudzeniu. - "Twoje hasło na ten rok: Wierz w 
Miłość. Wiara w moją miłość. A jako praktyka pokutna: pohamuj szybkość twego działania. 
Rozumiesz? Chwila, która będzie dla Mnie przed czynem".

Prosiłam Pana o pewną łaskę. - "Jeżeli miłość prosi Miłość, to Miłość nie może niczego 
odmówić. Jeżeli interes lub obawa prosi Miłość, to Ona słucha z daleka".

891. - 1941 - 2 stycznia. (Patrzyłam jak płakał w Ogrodzie Oliwnym i prosiłam, aby Jego łzy 
padały w moje serce.) - "Tak, chwilami widziałem pociechy, jakie dadzą Mi na przestrzeni 
czasów moje zaprzyjaźnione dusze. Widziałem ich wielkie pragnienie aby cierpieć zamiast 
Mnie, a Ja kierowałem ku nim zasługi tej strasznej agonii. Bo widziałem ludzi, od pierwszego
człowieka aż do ostatniego: moja córko, jakiż to ciężar dla zadość czyniącego... Gdy 
przesunęły się przede Mną wszystkie zbrodnie, wszyscy gorszyciele, wszyscy 
niewdzięcznicy, wszyscy ci, którzy nigdy nie pomyśleli by Mnie kochać!... Czyż nie jest dla 
was czymś naturalnym kochać kogoś, kto was wyciągnął z niebezpieczeństwa? A Ja, który 
was ocaliłem od piekła, dlaczego nie jestem kochany?... Temu, kto kocha, wybaczy się 
wszystko. Proszę cię jeszcze raz: musicie wierzyć w miłość Chrystusa, inaczej martwicie Go. 



Czy nie zmartwiłoby was, gdyby wam przyjaciel powiedział: 'W twoim przywiązaniu 
wszystko jest fałszem!'...? Bylibyście zranieni i trzymalibyście się z dala.

Często także brak waszej wiary w Miłość zatrzymuje moje dary z obawy, by nie powiększyć 
waszych niewdzięczności, i wtedy czekam... Ale gdybyście Mnie wówczas wezwali, o, jakże 
bym pospieszył, gotowy nieść was, moje biedne dziatki. Czy przypominasz sobie? Kiedy 
byłaś mała i szukałaś Mnie, chowałaś się w ciemnym pokoju za kuchnią twej babki; była tam 
w kącie duża słomianka zwinięta wzdłuż: wchodziłaś w nią, a kiedy pytano: 'Gdzie jest 
Gabriela?' myślałaś sobie: 'Jestem z Bogiem'... I przypominasz sobie jak w letnie wieczory we
Fresne wychodziłaś sama na taras, szukając mnie między Loarą a gwiazdami; mówiłaś wtedy:
'Będę myślała...' To Mnie wówczas szukałaś. A Ja dawałem się uchwycić, ale ty o tym jeszcze
nie wiedziałaś. O, jak ciebie kochałem, moja córeczko!"

892. - 1941 - 6 stycznia. Święto Objawienia Pańskiego. Myślałam o radości Najśw. Maryi 
Panny otrzymującej dary Mędrców dla swego Syna i nazywałam Ją: "Nasza Pani Radosna".

- "Nazywaj Ją tak często. To Ją uszczęśliwi. Ona jest Matką Radości i jest także Matką 
Boleści. Jest Kobietą. Rozumiesz? W całej doskonałości bytu".

893. - 1941 - 9 stycznia. Godzina święta. - "Przyjdź, oblubienico moja. Patrz jak cierpię w 
Ogrójcu... Tak jakby to było dziś wieczorem. Dla Boga ten wieczór trwa zawsze, bo On widzi
jednocześnie wszystkie czasy. Nie opuszczaj Mnie!... Jestem jak dziecko przepełnione 
lękiem, które błaga by nie zostawiać go samego... Pozostań tu! Niech wiem, że jesteś obecna. 
Obecność przynosi ulgę... Trzymaj Mnie za rękę... Jestem tylko biednym Człowiekiem, 
bardzo nieszczęśliwym, będąc zarazem Bogiem. Nikt nie pojmie ogromu mojej męki! 
Chciałbym mieć wszystkich moich dokoła Siebie... Widzę rozpętane piekło i jestem sam, 
żeby się bronić: módl się więc ze Mną!... Czy mocniej wierzysz w moją miłość teraz, kiedy 
widzisz, jak bardzo cierpię? Daj mi tę jałmużnę: obol wiary. Jak wielką wagę przywiązuję do 
waszych cnót teologicznych! Do tych podstawowych uczuć w sercach moich dzieci!... Dwa 
szczeble: Wiara, Nadzieja, i dochodzicie do Miłości. I tak jak czytałaś tego ranka: 'Tylko 
Miłość się liczy'. Trzeba starać się dojść do niej, do tej Miłości, która potrzebuje odżywiania, 
prosić o jej pomnożenie, ofiarowywać jej małe poświęcenia. Niekiedy zdaje się jej, że traci 
czas, że się zmniejsza, podczas gdy przeciwnie, wzrasta. Pragnąć kochać, to już kochać. 
Wszystkie wysiłki, jakie czynisz by mocniej kochać, są ci policzone przez Miłosierdzie jako 
nadobowiązkowe. Idź naprzód, idź naprzód. Niech nic nie wstrzymuje twej ufnej wędrówki: z
pewnością ufnej, ponieważ Ja tu jestem. A jeżeli na Mnie liczysz, to jakże mogłabyś chcieć, 
abym ci nie pomógł dojść do punktu, który pragniesz osiągnąć? Naucz się pragnąć. Bądź 
pełna śmiałości, ponieważ słyszałaś te słowa: 'Bądźcie doskonali jak Ojciec wasz niebieski 
doskonały jest'. Sama nic nie możesz. Powierzona Mnie, wsparta o Mnie, we Mnie, możesz 
wszystko. Dlatego powtarzam ci: Nie zostawaj w sobie. Przejdź we Mnie i pokornie proś 
Mnie, abym działał, a Ja będę działać".

894. - 1941 - 16 stycznia. Godzina święta. (Świętego Piotra). - "Modlić się ze Mną, 
rozumiesz? Ze Mną. Mówiłem im: 'Jak to, nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną!... 
Czuwajcie i módlcie się!' Tobie także powtarzam te same słowa. Czy wzajemne pomaganie 
sobie braci nie jest naturalne? Ja jestem twoim Bratem. Dźwigam ciężar świata. Wydaje Mi 
się, że upadam już pod tym ciężarem... Moja Gabrielo, pomóż Mi! Pomóż Mi modląc się. 
Pomóż Mi kochając... Miłość tak wiele znaczy dla wrażliwego serca: a które serce jest 
wrażliwsze od mego? A gdyby zapytano cię: 'Co robisz w tej chwili?' i gdybyś mogła 
odpowiedzieć: 'Zajęta jestem miłowaniem mego Boga', wtedy niebo i ziemia mogłyby się 



zatrzymać a fakt ten znaczyłby niewiele w porównaniu z duszą, która pracuje nad tym, by 
Mnie oczarować. Kochaj Mnie na wszystkie sposoby: kochaj by zadośćczynić, aby Mnie 
pocieszać, aby Mi dziękować, aby Mnie wysławiać, aby otrzymywać, aby Mi sprawiać 
przyjemność i kochaj, aby kochać. To właśnie czynią wszyscy święci, tam w górze i, czy 
uwierzysz, że nieustannie odżywa moja Męka: weź wszystkie te jednogłośne wychwalania, 
wszystkie te uniesienia miłości i ofiaruj Mi je w Ogrójcu, aby Mnie osłonić przed atakami 
piekieł. 

Potem jak bukiet weź moje cierpienia i ofiaruj je Ojcu aby uratować jakąś duszę, tę którą Mu 
się spodoba. I wtedy Ja mniej cierpię w ciemnościach Gaju Oliwnego, kiedy mój ból zostaje 
zużytkowany dla was, moi przyjaciele, moi maleńcy, moje kochające dzieci! Módl się za 
wszystkie czasy, wszystkie ludy, wszystkich grzeszników: Mój krwawy pot zawiera 
nieskończone bogactwo. Czegóż miałabyś się lękać? Rozlewaj tę Krew jako Życie, które 
idzie, by dawać życie. O moja droga córeczko, bardzo słaba, bardzo nędzna, liczę na ciebie: 
pomóż swemu wielkiemu Bratu".

Droga Krzyżowa, IV stacja. - "Widzisz Miłość w tym spotkaniu z moją Matką; proś Mnie, 
abyś w każdym ze swych czynów spotykała Mnie z tą samą miłością".

O świcie, kiedy przy świetle księżyca wracałam z Mszy św. - "Widzisz, jak Ojciec was 
strzeże i swymi czułymi promieniami ochrania w waszych ziemskich biedach. Miej uczucia 
matki dla twego bliźniego, aby Mi podziękować za moje".

895. - 1941 - 17 stycznia. Myślałam, że w chwili śmierci nie będę miała niczego poza 
hymnem wdzięczności, żeby Mu dziękować za swoje, tak pełne łask życie. - "A Ja w wigilię 
mej śmierci ustanowiłem Eucharystię. To słowo oznacza dziękczynienie. Będziemy razem 
dziękować Ojcu".

Czterdziestogodzinne nabożeństwo w Notre-Dame. W kazaniu znalazłam wszystko to, co On 
mi powiedział i prawie w tych samych słowach. - "Czy bardziej wierzysz w mój głos?"

896. - 1941 - 18 stycznia. - "Weź z tego nabożeństwa łaskę, abyś już nie starała się działać 
sama z siebie, byś pozwoliła Mi czynić wszystko w tobie, która jesteś zbyt mała i zbyt 
nędzna, aby być zdolną do czegokolwiek. Miej więc oczy nieustannie utkwione w twoim 
Oblubieńcu, jakakolwiek byłaby twoja czynność. Czy modlisz się czy rozmawiasz. Miej 
wielkie pragnienie by On cię zastąpił. A Ja cię zastąpię. Przypominasz sobie duszę, która 
miotała się bardzo, ale nie posuwała się naprzód? Oto czym byłaś. A dusza, która pokornie 
trwała u stóp Zbawcy i która dawała sobą powodować, wyzbywając się siebie i uzyskując w 
ten sposób od swego Zbawcy mnóstwo zasług? Oto czym będziesz. To moja łaska 
czterdziestogodzinnego nabożeństwa.

Przed Najświętszym Sakramentem. - "Mów: Panie spraw, abym wierzyła. Panie spraw, abym 
miała nadzieję. Panie spraw bym kochała. I spójrz: Ja cię zastąpię, ponieważ jesteś tak 
maleńka. Zbliżaj się coraz bardziej do bliźnich: to Ja będę szedł do nich. Wpatruj się we Mnie
mówiącego przez ciebie, bo sama nic nie potrafisz zrobić. Mów Mi o tym często. A za 
każdym razem przyjdę cię zastąpić".

897. - 1941 - 22 stycznia. Godzina święta. - "Czy wierzysz w moją potężną miłość?"

- Tak, Panie, wierzę w Twoją potężną miłość.



- "Czy wierzysz, że moja miłość jest silniejsza niż wszystkie miłości ziemskie razem?"

- Tak, Panie, wierzę w to.

- "O, powtarzaj Mi to często! To przynosi ulgę mojej agonii. Niewierzący ranią moją czułość. 
A ufność duszy jest dla Mnie tak wielką słodyczą!... Czy nie widzisz, że odkąd pozwalasz Mi 
działać zamiast ciebie, twoja radość i nasze zjednoczenie są większe? Czy nie widzisz, że w 
ten sposób będziesz szła naprzód krokami olbrzyma, ponieważ to Ja odbywam tę drogę? 
Owego dnia, kiedy przeżyłaś to rozczarowanie (ważna sprawa, która zdawała się być 
stracona), podobało Mi się abyś Mi ją ofiarowała, natychmiast, całą. A Ja oddałem ją Ojcu. O,
zawsze zatracaj się we Mnie: gdybyś wiedziała czym to jest dla Mnie, chroniłabyś się 
nieustannie w moje ramiona!... Gdybyś znała dar Boży i Kim jest Ten, który nazywa się 
Jezusem Chrystusem!... Przynajmniej nie hamuj już swego porywu: to Ja jestem Porywem! 
Nie szukaj nawet celu, do którego cię prowadzę. Patrz na Mnie, nie dostrzegając nawet, że to 
jest oddanie się. Zajmuj się tym, by we wszystkim sprawiać Mi przyjemność w twojej 
uśmiechniętej duszy. Nadaj swej duszy tę zwykłą postawę, którą lubię i która Mnie tak bardzo
czci... Drugą zwykłą postawą jest pomnażanie okazji do oddawania przysługi bliźnim, 
ponieważ wiesz, że to moi bracia. Trzecia zwykła postawa: stwarzanie okazji do mówienia o 
Mnie. Byłoby to tak dobre dla Mnie i dla ciebie. Czy wyobrażasz sobie dzień, kiedy ani razu 
Imię Boże nie miałoby być wymówione twoimi wargami, z jakimś miłym słówkiem dla tych, 
którzy cię słuchają? Może działoby się tak przez nieśmiałość? Przez obawę wywołania 
zakłopotania? Przeciwnie. Spróbuj, a będziesz zdziwiona widząc, jak pociągające będą te 
słowa nieba. Spróbuj, a Tym, który przemówi będę Ja. Proszę cię, daj Mi okazję po temu już 
od jutra: wiesz dobrze, że kiedy twój Bóg przemawia, porusza!"

898. - 1941 - 24 stycznia. - Mówiłam: Boże mój. - "Nie mów tego, jeżeli nie myślisz, że twój 
Bóg jest z tobą".

899. - 1941 - 25 stycznia. - Haftując biskupią kapę mówiłam do Dzieciątka Jezus: Twą 
sukienkę z Betlejem naszywam złotem i drogimi kamieniami. - "Naszywając moją suknię 
przystrajasz także twoją. Czy nie daję ci wszystkiego, co posiadam?"

900. - 1941 - 31 stycznia. Rennes, kościół Saint-Germain. Biła trzecia. - "Czy ci to nic nie 
przypomina?...   Uwielbiaj   Mnie  umierającego  za ciebie, pokutującego za ciebie. Moja 
córeczko, zbieraj starannie te ostatnie chwile mego życia ziemskiego jako moją ostatnią wolę 
cierpienia wobec Ojca, aby was zbawić. Ofiaruj Mu te ostatnie minuty Miłości, całkowitej 
Ofiary. Powiedz Mu: 'Ojcze, to Twój Syn umiera, pozwól się wzruszyć! Nawróć 
grzeszników, stwarzaj świętych, stwarzaj kapłanów. Daj światu pokój, 'prawdziwy Pokój!' 
Czy możesz czegoś odmówić Swemu Synowi, Ojcze! On modli się w nas, przez nas: 
wysłuchaj nas!'"

Droga Krzyżowa, XIII stacja. - "Ty także spocznij na rękach twej Świętej Matki i pozwól Jej 
opatrzyć twoje rany".

901. - 1941 - Luty. W moim pokoju w Nantes. - "Ubóstwo: nawet moje słowa mają tylko taki 
głos, jakiego trzeba, abyś Mnie usłyszała; prawda, że ledwo je słychać, ale to wystarcza? O, 
ubóstwo!... Naśladuj".



902. - 1941 - 5 lutego. Z przyjemnością przeglądałam pocztę. - "Staraj się nie wysuwać na 
pierwsze miejsce. Ukrywaj swoją rolę. Pamiętaj: Bóg jest jedynym świadkiem, a Maryja 
podporą".

Droga Krzyżowa: Panie, chcę Ci pomóc razem z Cyrenejczykiem, ale chciałabym, abyś to 
odczuł kiedy szedłeś swoją bolesną drogą. - "Nie wątp o tym: czy nie widziałem wszystkich 
czasów?"

U Sióstr od Wynagrodzenia; ojciec Lechat mówił o Jego obecności w nas w każdym czasie 
stanu łaski, nocą i dniem. - "Wiesz, moja Gabrielo, możemy rozmawiać z sobą nic nie 
mówiąc: spojrzenia, porywy, miłość!"

Po kazaniu o Mistycznym Ciele Chrystusa. - "A skoro jesteście częścią mego ciała, cóż w tym
dziwnego, że moje myślące członki słyszą moje myśli? Jesteśmy Jedno".

W kazaniu w katedrze Notre-Dame odnajdywałam wiele rzeczy, które On mi powiedział i 
prawie w tych samych słowach. - "Czy silniej wierzysz w mój głos?"

Po komunii. - "Nie bój się powracać do Mnie po roztargnieniach: proś moje serce o 
przebaczenie i kochaj Mnie mocniej. Rozumiesz, że jeśli  przed  moim  obliczem zachowasz  
stale uśmiechniętą twarz, zachowasz ją też uśmiechniętą przed bliźnim, który się tym 
rozgrzeje". 

903. - 1941 - 6   lutego.   Godzina   święta.   (Nantes, Notre-Dame). Nie byłam zadowolona z 
niewielkiej wartości mego dnia. - "To nic nie szkodzi, biorę cię taką, jaką jesteś, razem z 
twoim żalem: żałuj. Powiedz Mi, że jutro będziesz uważniejsza. Czy nie sądzisz, że bardziej 
kocham duszę upadłą, która żałuje, niż duszę pełną dumy ze swych dobrych uczynków?  
Traci ona całą ich zasługę.  O, bądź zawsze bardzo mała, moja Gabrielo. Uważaj się za 
pozbawioną sił i możliwości bycia dobrą beze Mnie. Jesteś niczym. Jesteś nicością, z której 
cię wydobyłem: wierz w to mocno, bo to prawda. Nicość do niczego nie jest zdolna. Ponadto 
twoja szata ma tyle plam! Przypomnij sobie ścierkę przesuwającą się pod meblami. Posuń się 
aż do pragnienia by być wzgardzoną: czy nie było to moim udziałem? Jednak byłem czysty  i 
niewinny.  A ty?...  Ale w  rozterce swego ubóstwa spójrz na moje bogactwa: są twoimi.  
Spójrz na moją dobroć, rzuć się w moje ramiona. Spójrz na moją miłość, nigdy się nie lękaj: 
to twój Zbawca. Wiesz, kiedy Jan mówił: 'To jest Pan!', znaczyło do dla niego tak wiele. A 
dla ciebie?"

- Dla mnie to także wiele.

- "Trzeba abym był dla ciebie wszystkim. Wszystkim! Rozumiesz? Twoje życie jest dla Mnie.
Twoje serce, twój rozum, twoja racja życia, dla Mnie. Daj Mi swoją śmierć jako 
ukoronowanie twojej miłości. To będzie koniec, apoteoza. Przypominasz sobie mój okrzyk? 
Wykrzykiwałem wam ostatni raz moją miłość, ostatni zryw mego serca w strasznych 
cierpieniach. Zjednocz się. Odpowiedz na mój okrzyk. Oddaj się. Zachowaj całą siebie dla 
Mnie. Podziękuj Mi, że zechciałem cię wziąć, ciebie, taką odrobinę! Dam ci coraz większe 
łaski w miarę tego, jak będziesz stawała się coraz mniejszą. Uwolnij się od siebie. Ja ciebie 
zajmuję. Czy pojmujesz? Zajmuję całe miejsce".



904. - 1941 - 12 lutego, przed krucyfiksem. - "To dla ciebie, dla ciebie umarłem... Im bardziej
cię obdarowałem, tym bardziej powinnaś być pokorną, ponieważ nic nie pochodzi od ciebie. 
Nie kradnijcie Mi mojej chwały".

905. - 1941 - 14 lutego. Myślałam o wszystkich Jego łaskach, a szczególnie o moim 
niespodziewanym uwolnieniu od Niemców: - Jak dobrze mnie strzegłeś, o Panie! - "Jeszcze 
lepiej".

Po Komunii św. - "Nie myl ze sobą pojęć 'odczuwać' i 'przyzwalać'. Jeżeli dolega ci oschłość i
przygnębienie, to nie znaczy, że nie jesteś ze Mną.

Kiedy mówisz: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, nie wątp, że Ja powiększam tę 
chwałę. To nie twoja zasługa, lecz przemawia moja dobroć"

906. - 1941 - 15 lutego. - "Nie obawiaj się przyjmować Mnie po roztargnieniach: proś moje 
serce o przebaczenie i kochaj Mnie bardziej".

907. - 1941 - 16 lutego. Po komunii. - "Pojmujesz, że jeżeli masz twarz uśmiechniętą przed 
moim Obliczem, zachowasz ją uśmiechniętą przed swoim bliźnim, który się tym ogrzeje".

908. - 1941 - 19 lutego. W ciemny poranek, mokry chodnik na ulicy promieniował 
odblaskiem nieba, co pomagało mi odnaleźć drogę. - "Kiedy łaska przenika uważną duszę, 
dusza ta odbija w sobie Boga i pociąga bliźniego: kto może powiedzieć, co uzyskuje się przez
oddziaływanie?"

909. - 1941 - 20 lutego. Godzina święta. (U wynagrodzicielek). - "Narzędzie: jesteś tylko 
tym. Ale bądź nim, zawsze gotowa Mi służyć. Służyć Mnie. Nie sobie. Jesteś uzależniona ode
Mnie. Jestem twoim Pracodawcą. Podziękuj Mi za to, że chcę się tobą posługiwać. Czy nie 
jesteś zadowolona ze swego Pracodawcy? Czy mogłabyś powiedzieć, że nie zajmuję się tobą?
Odczułaś moją delikatność w jej szczegółach i w szczegółach twego życia. Nic nie jest małe 
dla względów mojej miłości. Umiesz rozpoznawać Mnie w różnych okolicznościach? To 
sprawia Mi taką przyjemność! Tak, to naprawdę Ja tak często wychodzę tobie naprzeciw. 
Wiesz: dwoje przyjaciół na dwóch końcach drogi, rozpoznają się i spieszą sobie naprzeciw? 
To jesteśmy my. Nie pozostawiaj Mnie nigdy na drodze samego, pragnącego ciebie, podczas 
gdy ty nie przychodzisz, maleńka umiłowana duszo... I służ Mi całym swym sercem, za nic 
mając wszystko, co nie byłoby dla Mnie. A ponieważ jestem gościem twego serca, przychodź 
tam często złożyć Mi wizytę. Nie zważaj już na świat. Zamknij się za kratami swego wnętrza.
Uwielbiaj swego Oblubieńca bez świadków. Mów Mu swoje słowa i słuchaj Go".

910. - 1941 - 24 luty. - "Gdy modlisz się do mojej Matki, proś Mnie, abym był z tobą. Ja 
umiem mówić do mej Matki..."

911. - 1941 - 26 lutego. Moje urodziny. Poświęciłam Mu pierwszą godzinę mego życia i 
prosiłam  Go  by  ostatnia była pełna miłości.  - "Przypomnij sobie: umiera się tak, jak się 
żyło. Jeżeli w chwilach, które dzielą cię od śmierci, twoje serce pełne jest Mnie; jeżeli pożera 
je gorliwość o moje Królestwo; jeżeli jesteś spragniona mojej chwały, taką zastanie cię śmierć
i wydasz ostatnie tchnienie z myślą pełną miłości. Czy Ojciec, Oblubieniec, opuszcza 
wezgłowie tej, którą kocha?... A więc czy Ja, który tak kocham moje  dzieci, mogę być 
daleko, gdy one 'odchodzą'? Przejście nie jest długie: to opuszczenie świata ziemskiego, aby 



wejść w tamten świat. To prawdziwe narodziny: oznacza to narodzić się dla Życia, które nie 
skończy się nigdy. Tym Życiem jestem Ja".

- Spraw, abym żyła już teraz tak, jak będę żyć tam w górze. Mówię o uczuciach duszy.

- "Ależ Ja żyłem po to, byście żyli moim życiem. Umieszczaj zawsze swoje życie w moim. 
Niczego nie rób sama z siebie, wszystko przeze Mnie. Raduj się, kiedy jesteś niezrozumiana 
czy niedoceniona, jesteś w tym zupełnie podobna do Mnie. A kiedy jesteś sama, pomyśl o 
mojej samotności przez 40 dni i przyłącz się. Jak bardzo Mnie to uszczęśliwi, moja biedna 
mała... Ja, który żyłem tylko dla was, mam oto tutaj swoją duszyczkę, która od czasu do czasu
żyje całkowicie dla Mnie".

- Zjednoczę się z wszystkimi Twymi czynami we wszystkich moich uczynkach i nigdy nie 
opuścimy się nawzajem.

- "Patrz, jak pracowałem, gdy byłem Człowiekiem trudzącym się na ziemi. Pracowałem dla 
mego Ojca. Pracowałem dla zbawienia ludzi, mych braci, i pracowałem nad udoskonaleniem 
mojej pracy. I jeżeli będziesz czyniła podobnie, z całą dobrą wolą, w każdej chwili życia, czy 
nie rozradujesz serca twego Przyjaciela? Czy nie pocieszysz Go, o mała duszyczko, 
serdecznie droga?..."

- Tak, chcę Ci służyć jako pociecha przez całą resztę mego życia!

- "W mej delikatności nie proszę cię, abyś Mi służyła. Proszę cię tylko abyś Mnie kochała 
ponad wszystko i ponad wszystkich".

912. - 1941 - 1 marca. - "Czy nigdy nie przychodzi ci na myśl, że taka czy inna łaska została 
ci udzielona z powodu modlitwy, którą ktoś za ciebie zanosił? Dzięki błogosławieństwu 
jakiegoś kapłana? Dzięki zasługom twoich rodziców? Dzięki Miłosierdziu Bożemu lub 
dobroci mojej Matki? Niech nic nie nasuwa ci mniemania, że przyczyną łask jesteś ty sama 
lub twoje cnoty..."

913. - 1941 - 2 marca. Kościół św. Teresy. Czterdziestogodzinne nabożeństwo. Doznałam 
upokorzenia. - "Upokorzenie... Czy nie jest ono jedną z największych łask, jakie mógłbym ci 
ofiarować? Im bardziej zagłębisz się we Mnie, tym mniej będziesz widoczna na zewnątrz".

Na mszy św., gdy kapłan przystępował do ołtarza. - "Opuszczam grotę agonii, by spotkać 
Judasza... Ucałuj Mnie aby złagodzić okrucieństwo jego podstępnego pocałunku".

914. - 1941 - 5 marca. - Czytałam, że Duch Święty jest duszą tego wielkiego Ciała 
Mistycznego, które nazywa się Kościołem: To może On uczynił mnie biedną komediantką 
Boga? - "Nie wątp o tym. Czy On nie jest sprawcą waszej nadnatury?"

915. - 1941 - 6 marca, w moim pokoju, kiedy przygotowywałam antepedium. - "Usiądź u 
moich stóp".

Godzina święta. - Chciałam Ci dać odpocząć, jak mnie już dawno o to prosiłeś. Chciałam nie 
przysparzać Ci więcej trosk z powodu mej niewierności, a oto popadałam w tyle błędów, że 
dziwię się, iż Twoje miłosierdzie nie znużyło się wreszcie ich ciężarem.



- "Gdybyś pozostawała na ziemi do końca świata, stale dorzucając błędy do błędów, ale ciągle
z niecierpliwością czekając na chwilę przebaczenia, znalazłabyś je czekające na ciebie, 
jeszcze zanim zaczęłabyś o nie prosić. Przypomnij sobie: 'siedemdziesiąt siedem razy'... O, ta 
miara bez miary płynąca z mego serca kiedy zapytali: 'Panie, do ilu razy mamy przebaczać?' 
Dobrze strzeż ducha pokuty".

(Myślałam o swoim braku odwagi podczas poprzednich nocy: spałam w gnieździe pcheł.)

- "Czy nie możesz znieść tego dla Mnie? Ty? By odpokutować własne winy, by odpokutować
zalew win obecnego świata? Przejmij się tym duchem pokornej pokuty. W każdym dniu 
Wielkiego Postu odmawiaj za wszystkich 'Miserere'. Pozwól Mi wzmagać w tobie błaganie. 
Pozostań we Mnie; uczyńmy dwoje w Jednym. Proś moją Matkę, aby w ten sposób 
przedstawiła swoich Jakubów Ojcu Niebieskiemu. Czy mogę liczyć na ciebie, zjednoczoną ze
Mną, przy wspomaganiu owych dusz podczas Wielkiego Postu?"

- Tak, Panie.

- "Bo Ja będę ci pomagał... Pomagam ci zawsze, kiedy zdobywasz się na odwagę rozpoczęcia 
jakiejś ofiary. Może sądzisz, że jakiś wysiłek, to czy tamto, to ty? Nie, to Ja, pomagający ci. 
A kiedy skończy się ta ofiara nawet o niej nazajutrz nie pamiętasz. A więc odwagi! Czy nie 
wiesz, co Ja wycierpiałem dla ciebie? Przed chwilą, gdy patrzyłaś na ten kawał sznura, który 
spadł z ciężarówki i nurzał się w kałużach błota, widziałaś Mnie w pretorium, wleczonego po 
ziemi przez katów, gdy moja głowa uderzała o kanty kolumn... Odczułaś zgrozę i litość... 
Niech twoja miłość przechodzi w czyny, moja Gabrielo. Oto prawdziwa miłość. Tak Ja cię 
ukochałem. Bądź naśladowczynią Jezusa Chrystusa, mała umiłowana oblubienico".

916. - 1941 - 8 marca. - "Spójrz na różnicę między tymi dwiema duszami: ta myśli tylko o 
sobie i we wszystkim szuka jedynie swego interesu. Tamta żyje tylko po to, by Mi dostarczyć 
słodyczy i chwały. Zatraciła się całkowicie oddając się mojej służbie. Jest zawsze radosna i ta 
radość odbija się na jej twarzy, podczas gdy pierwsza ciągnie za sobą łańcuch swych dni 
wśród wielu obaw i przykrości. Kiedy te dwa życia zakończą się, spójrz jeszcze raz na ich 
odmienność".

917. - 1941 - 12 marca. Droga Krzyżowa. Uwielbiałam Jego delikatność w pocieszaniu 
świętych niewiast, podczas gdy Sam tak bardzo cierpiał. - "Gdybyś wiedziała w jakim stanie 
było moje ciało!"...

918. - 1941 - 14 marca. Le Fresne, na tarasie; powietrze było niewypowiedzianie mgliste. - 
"Proś moją słodycz o wszelkie słodycze. Mów sobie często o mojej miłości. Powtarzaj ją 
sobie. Nie ustawaj w tym. Natura skłania do beztroski. Niech duch unosi cię wzwyż w każdej 
chwili".

919. - 1941 - 29 marca. Fresne. - "Jesteś tylko bezwartościowym narzędziem. Ale ciesz się, 
narzędzie w ręku jest bardzo blisko Mistrza".

Modliłam się o pokój. Po komunii. - "Widzisz, jeżeli pozwalam na to, aby były wojny, to 
dlatego, że wtedy wiele dusz zbliża się do Mnie bardziej, niż kiedy są bezpieczne. 
Zapominają o światowych przyjemnościach, więcej modlą się i nawracają".



920. - Nantes, Wielki Wtorek 1941. - "'Zmieszajmy drzewo z Jego chlebem...' Rozumiesz te 
słowa proroka Jeremiasza? Czy rozumiesz, że oni przygotowywali dla Mnie Krzyż, podczas 
gdy Ja celebrowałem pierwszą Eucharystię?"

Pokora. "Kiedy ofiarowujesz Mi w swym sercu jakieś akty, oczyszczasz je ogromnie. 
Pamiętaj: im niżej się ustawiasz, tym wyżej cię widzę".

921. - 1941 - 2 kwietnia. - W każdym wypadku pogarda nie powinna odnosić się do 
grzesznika, lecz do grzechu".

922. - 1941 - 4 kwietnia. - "Nie przejmuj się nigdy opinią innych. Żyj dla Mnie. Wewnątrz i 
na zewnątrz. Zobacz, czy wszystko w tobie jest dla Mnie. Czy zachowujesz coś dla siebie?... 
Broń się sama przed sobą. Wzywaj Mnie".

W noc Wielkiego Piątku 1941. - We śnie widziałam Matkę Bożą odzianą w błękit francuski, 
siedzącą na złotym tronie ze Swym Synem na kolanach: widzenie unosiło się na lewo i ponad 
grotą w Lourdes, gdzie był tylko posąg, podczas gdy obraz Najśw. Panny i Jej Syna 
obejmował te dwie Istoty żywe. Matka Boża rozmawiała z biało ubraną kobietą. Nie 
słyszałam ich rozmowy. Ktoś powiedział do mnie: "Ta kobieta, to Francja". Nie spuszczała 
wzroku z Matki Bożej. Ale kiedy obraz oddalał się i zacierał, odczułam taki ból, że obudził 
mnie mój własny krzyk. I zrozumiałam słowa Ojca Lamy: "Nie przychodź do mnie, droga 
Matko: to zbyt bolesne, gdy odchodzisz".

923. - Wielkanoc 1941. Idąc ulicami do Katedry mówiłam po drodze: Cześć Ci, mój 
Chrystusie zmartwychwstały!... - "Niech w twoim sercu świat pozostanie pogrzebany. Niech 
żyję tylko Ja!"

Przy ofiarowaniu. - "Przez moje Zmartwychwstanie ofiaruj to, które dotyczy twego ciała, co 
nastąpi przy zmartwychwstaniu powszechnym. Ofiaruj wszystkie zmartwychwstania swojej 
rodziny, tych, co cię poprzedzili, tych, którzy przyjdą po tobie; zmartwychwstania 
wszystkich, których znałaś, których znasz, wszystkich, jakby orszak wokół mojego 
Zmartwychwstania dla chwały Boga Ojca. Nie myśl o sobie. Myśl o mojej chwale: w ten 
sposób wyjdziesz z pospolitych trosk pospolitych dusz".

924. - 1941 - 17 kwietnia. (Kaplica Trzeciego Zakonu. Czterdziestogodzinne nabożeństwo.) - 
"Przyszedłem, aby was wszystkich zbawić. Nie czuj pogardy dla nikogo. Więcej myśl o 
błędach własnych niż o cudzych. Spójrz na moją miłość, Mnie, Niewinnego, Czystego. Nawet
w myślach zawsze zajmuj ostatnie miejsce. Dziękuj za łaski, jakie otrzymała moja Matka i 
proś Ją, aby Mi dziękowała za łaski, których ci udzielam bez przerwy. Wspieraj się często 
obcowaniem świętych na ziemi i w niebie. Wszystko między nami jest wspólne. Prawda, że 
możecie być bardzo bogaci? Bogaci w wiarę, bogaci w nadzieję. Bogaci w miłość dla Mnie. 
Czy widzisz, jak twoja miłość pomnaża się przez serca innych? Najwięksi mogą wspomagać 
małych biedaków, takich jak ty. Wszystko jest dla wszystkich. Ja dałem przykład oddając 
wam wszystko, co zyskałem. To, o czym sądzisz, że uzyskałaś, dawaj innym. Ja zajmę się 
tobą, moja przyjaciółko, która stałaś się tak uboga aby Mi sprawić przyjemność... I będę 
czynił dobro przez ciebie. Wierz mocno, że jeszcze nie zaszłaś wysoko na drodze Miłości. 
Wzywaj Mnie często na ratunek. A twój Umiłowany pospieszy".

925. - 1941 - 20 kwietnia. Le Fresne. Godzina święta. - "Prawda, że przychodzisz do Mnie z 
większą ufnością niż do któregokolwiek przyjaciela na ziemi? Prawda, że u Mnie jesteś u 



siebie? I trzeba, aby tak było, bo jestem dla każdej duszy tym Jedynym, Nieporównanym. Tę 
wymianę uczuć nas dwojga ofiaruj Ojcu w łączności z jednością Trzech Osób Boskich. Po 
swoich komuniach ofiaruj Mu nie tylko moje Ciało, ale i doskonałości mojej Duszy: siły, 
słodycz, cnoty, które upodobałaś sobie we Mnie, aby wspomóc słabości i braki swojej duszy. 
Rozumiesz, że we Mnie znajdujesz wszystko, co może cię poratować poprzez Miłość. Nie 
obawiaj się posługiwać Tym, który cię tak bardzo kocha. Rozwijaj ufność jak jedwab, którym
owiniesz swoje prośby. Zwyciężysz Mnie. Moje serce daje się tak łatwo zwyciężyć moim 
dziatkom, jakimi wszyscy jesteście!... Nie mam broni przeciwko pokornej czułości. Tak, 
kochając mnie, czyń Mi przed zaśnięciem pokorne wyznanie swoich win, popełnionych tego 
dnia: cóż to za korzyść dla ciebie! I jaka zachęta dla twego pełnego miłości Konserwatora. 
Czy przypominasz sobie? Kiedy Magdalena wyznawała Mi swoje grzechy, zatrzymywała się 
by zapytać Mnie: 'Czy po tym mogę otrzymać przebaczenie?...' Uspokajałem ją. Mówiła 
dalej, potem jeszcze się zatrzymywała: 'A po tym czy mogę spodziewać się Twego 
przebaczenia?' Ja odpowiadałem: 'Tak'. A kiedy w ten sposób cała jej przeszłość została 
złożona u mych stóp, płakała z przepełnionej wdzięcznością miłości i zrozumiała, czym jest 
Boże Miłosierdzie. Trochę zrozumiała!... Nie możecie pojąć Nieskończoności!... Polub być 
ślepą, ponieważ to Ja cię prowadzę, kiedy chcesz złożyć swoją rękę w mojej. Czy nie sądzisz,
że ojcowie są zadowoleni, kiedy ich małe córeczki powierzają się im z prostej czułości?"

926. - 1941 - 1 maja. - "Dziękujesz Mi za wiosnę i za wszystkie kwiaty, za ptaki, które 
śpiewają w lipach, za pierwsze motyle, za wszystkie moje piękności i masz rację: Piękno to 
Ja. Ale za wiosny, jakie przynoszę do dusz przez Łaskę, trzeba Mi bardziej dziękować. Te 
wiosny pełne soków wieczności pochodzą z ceny mojej przelanej Krwi i tworzą wspaniałości,
jakich nie dostrzegacie. Ale kontemplują je aniołowie i święci. Jest to podwójna praca Boga-
Ducha i duszy-ducha: siły i dobrej woli. Jedna bez drugiej jest bezsilna wobec 
sprawiedliwości. A gdy działają razem, jakże szybko  się postępuje! Pragnij. Pragnij iść 
naprzód... Pragnij świętości. Błagaj o nią jak biedaczka. Codziennie w tym miesiącu proś 
moją Matkę, aby cię prowadziła i doprowadziła do mego serca. To taka dobra Matka!... 
Dlaczego wątpisz? Twoje nędze?... Ona weźmie je na siebie. Ona im zaradzi. Przypomnij 
sobie, jak mama przygotowuje toaletę swej córeczki, zanim ją zaprezentuje w salonie. Ona... 
czy zrobi to mniej dobrze, gdy będzie was Mnie przedstawiać? Proś Ją o wybaczenie twych 
uchybień i zaufaj Jej całkowicie! A to sprawi Mi wielką przyjemność!...  Powierzyłem Jej 
Magdalenę, Jana, wszystkich tych, których kochałem... Jako mały chłopiec byłem Jej 
oddany... Jej ramiona nie opuszczały Mnie: pozwól się w nich zamknąć na ten miesiąc... 
Patrzyłem na Nią często. Patrz na Nią: zrozumiesz swój obowiązek. I dokądże prowadziłaby 
Ona, jeżeli nie do Mnie, do Mnie, który zawsze czekam, który o tobie myślę, kiedy ty nie 
myślisz o Mnie... Ja, który myślałem o tobie, zanim się stałaś... Czy wiesz? W Ogrójcu... Czy 
wiesz? Z wysokości Krzyża... O, moje tak bardzo umiłowane stworzenia!... Co sprawia ból, to
miłość, kiedy nie jest kochana. Znam ten ból!... Pocieszaj. Dawaj odpoczynek, pomagaj 
Miłości. Dawaj wszystko Miłości, jak nędzną byś nie była, pomagaj! Wesprzyj się na moim 
sercu, a twój ciężar będzie je radował i przejdę w ciebie jak sok ze szczepu winnego w 
gałązkę. I twoje życie będzie moim życiem: sama jesteś niczym, moja biedna córeczko".

927. - 1941 - 8 maja. Godzina święta. - Może spieszyłeś się by mi powiedzieć wiele rzeczy, a 
ja się spóźniłam? - "Wiesz, że do każdej małej sprawy, każdej chwili najzwyklejszego dnia 
trzeba przypisywać wielkie znaczenie, bowiem w moich oczach Boga jedyną wartością jest 
intencja miłości jaką w nie wkładacie. Mówię ci to często, abyście niczego nie stracili: 
możecie być tak bogaci, tanim kosztem, i wzbogacać innych! Nie pozostawiajcie więc 
niczego w próżni. Wszystko dla Miłości. I wszystko w pragnieniu doskonałości waszej pracy,
aby Mi się bardziej podobać i aby zadośćuczynić za wasze przeszłe niedoskonałości. Czy 



wiesz, że jedna z tych chwil może zadośćuczynić za całe życie? Czyń dobrze to, co czynisz, 
cokolwiek byś robiła, patrząc na Mnie, prosząc Mnie o moją chwałę. A będziesz 
błogosławiona przez Boga".

- Panie mój, dopomóż mi! Znasz moją nicość i moją skłonność do złego!

- "Łaska moja wystarcza ci. Przychodzi, kiedy o nią prosisz. A często cię uprzedza. Bierz 
bardzo na serio swój wpływ oblubienicy Chrystusa. Mów i czyń tylko to, co twój Oblubieniec
aprobuje. Zobacz Go na swoim miejscu: 'co uczyniłby? co odpowiedziałby?' Będzie to nowy 
sposób podobania Mi się, sposób nieopuszczania Mnie. Jak sądzisz, czy Ja nie poszukuję 
ciebie zawsze?... Poszukuję was... Przypominasz sobie tę matkę, która budziła swoje dziecko 
jedynie dla przyjemności zobaczenia znowu jego uśmiechu?"

928. - 1941 - 9 maja. - "Czaruj Mnie. Czaruj swego bliźniego. Nie czaruje się bez uśmiechu. 
Pamiętaj, że przywiązałem moc do twego uśmiechu".

929. - 1941 - 14 maja. Po komunii. - "Ofiaruj Mnie Ojcu, aby zadośćuczynić za twoje złe 
życie. Każda dusza ma w swym życiu okresy kiedy popełniała złe czyny, kiedy spełniała 
dobre uczynki, okresy ani złe ani dobre, ale kiedy nie była ze Mną złączona.

Wynagradzaj więc teraz, kiedy posiadasz Mnie w swym sercu za wszystko, co było ułomne w
przeszłości - w twojej i twego bliźniego. Jestem nieskończonym Wynagrodzicielem. Jeżeli 
czujesz głód w tych ograniczeniach, złącz go z moim głodem na pustyni, aby ulżyć memu 
głodowi dusz".

930. - 1941 - 15 maja. Kościół w Anjou. Godzina święta. (W kościele pełnym hałasu ulicy i 
placu). - "A jednak jesteś spokojna u moich stóp. Widzisz jak pośród spraw tego świata 
można, mimo wszystko, zajmować się Mną w milczeniu swego serca. Wystarczy, że się Mnie
kocha. To dążenie do zażyłości ze Mną. Im więcej się Mnie kocha, tym łatwiejsze i prostsze 
jest spotykanie Mnie w swoim sercu, podczas gdy rzeczy tego świata wydają się ciążące, 
nużące i staracie się unikać ich, by żyć tylko Miłością Pana. Ci, którzy posiadają tę wiedzę, 
pragną już tylko cierpienia, bo ono przybliża do Mnie. Głód Mnie jest ich największym 
cierpieniem i oczyszczeniem. Proś Mnie o ten głód: czy pamiętasz, że go odczuwałaś? 
Wydawał ci się udręką i radością, straszną i upragnioną... Proś, abyś mogła czuć go jeszcze. 
Taka modlitwa będzie Mi miła, jak ładny gest z twojej strony... Widzisz, mówię ci nawet, jak 
Mi się podobać!"

- Panie, nie będzie to już dla Ciebie niespodzianką.

- "Czy sądzisz, że istnieje dla Mnie wiele niespodzianek?... Czy nie widzę i nie wiem zawsze 
z góry? Lubię, kiedy wkładacie całą swoją dobrą wolę w to, aby Mi się podobać: wydaje się, 
że jestem zajęty gdzieindziej, w innym świecie i innymi duszami, podczas gdy jestem, w 
każdej chwili, z każdym z was. Jestem tu. Jestem obecny. Patrzę na was. Czyńcie więc 
wszystko tak jak wtedy, kiedy czujecie, że ściga was spojrzenie, nie zwykłe spojrzenie, 
spojrzenie Tego, który tak bardzo kocha, Tego, który was stworzył, Tego, który was zbawił, 
Tego, który pozostaje z wami, aż do skończenia czasów. Kiedy jesteś na scenie i wszystkie 
spojrzenia są utkwione w tobie, to twoje gesty stają się pełne wdzięku jakby instynktownie. 
Jak myślisz, czy gdybyś sądziła, że w każdej chwili, nawet w twym śnie, przypatruję się 
wszystkiemu co jest w tobie, nie starałabyś się być pełną wdzięku? Bądź taką. Nie obawiaj się
podobać Mi się zbytnio (jak gdyby z uśmiechem). Ja nie lękam się kochać zanadto... To 



prawda, że mówimy stale o miłości... I zawsze tak będzie! Czy nie jest to język niebiański? A 
więc przebacz Mi, że używam go już na ziemi... Jestem jak podróżny, który zna tylko jeden 
język i wszędzie nim mówi. Czy nie uważasz, że tego języka najłatwiej nauczyć się i że 
szybko chwyta się jego akcent? O, moja mała oblubienico, nie troszcz się o żadną inną 
wiedzę: ta jedna wystarcza ku Mojej i twojej radości".

- Chciałam przewyższyć nawet mego Profesora, aby Mu sprawić przyjemność.

- "Posłuchaj tych dwóch słów: dar i oddanie się. Rozumiesz? Nie zatrzymuj niczego dla 
siebie, przejdź we Mnie aż do zapomnienia o sobie. Kiedy już będziesz całkowicie zagubiona,
Ja cię odnajdę... Czegóż więc miałabyś się obawiać, o, moja droga córeczko?"

931. - 1941 - 25 maja. Po komunii. - "Oddaj się ogołocona z siebie: nie masz nic i jesteś 
niczym. Kiedy siejesz nasienie, czy to ty stwarzasz drzewo? Jego kwiaty? Jego owoce i setki 
drzew, jakie ono zrodzi? To Ja. A twoje ciało? Pochodzi ode Mnie. Czy twoje serce, twój 
umysł pochodzą od ciebie? Nie, ode Mnie. Uważaj się za nagą i za nicość. Swoją nagość 
robaka połącz z moją pełną zasług nagością u stóp krzyża. Oddaj się tak Ojcu, w skrajnym 
ubóstwie, ale ufna w nieskończone bogactwo twego Zbawcy, a Ojciec rozpozna w tobie 
Siebie i Jego Miłość okryje cię.

Ustanawiając Eucharystię widziałem wszystkie komunie. Wszystkie twoje: wczorajszą, 
dzisiejszą. Staraj się przyjmować je z miłością i dziękować Mi z miłością. Ponieważ oddaję 
się cały i ty oddaj się cała, nie myśląc nawet, że mogłabyś coś zachować dla siebie".

(Po nieszporach). - "A gdybym chciał zatrzymać cię u mych stóp przez godzinę, nic do ciebie 
nie mówiąc, patrząc tylko jak ty na Mnie patrzysz, musiałabyś zachować swoją zwykłą 
pogodę ducha. Wiesz, że należysz do Mnie, że mogę uczynić z tobą, co zechcę, a ty nie 
stracisz swego wewnętrznego uśmiechu. Miej tę odwagę miłości. Chciej tylko tego, czego Ja 
chcę, ponieważ wszystkie moje chcenia pochodzą z miłości. A gdyby niekiedy wydawało ci 
się to przykre, pomyśl, że wynagrodzisz to sobie później na moim sercu. Myśl częściej o 
niebie, ponieważ jest ono waszym jutrzejszym mieszkaniem, ponieważ wielu tam na was 
czeka, ponieważ tam powiększacie moją chwałę akcydentalną. Ależ nie jest pychą myśleć, że 
się pójdzie do nieba i waszym obowiązkiem jest pójść tam, nie zaniedbywać żadnego 
sposobu, ponieważ jest to wielkim pragnieniem mojej czułości. Wiesz, kiedy budzisz się w 
nocy, instynktownie ofiarowujesz Mi to przyjście swojej śmierci, bo ja znam twoją śmierć 
taką, jaka do ciebie przyjdzie. Wybrałem ją dla ciebie z miłością, tak jak wybrałem ją dla 
każdego z moich apostołów. Nie lękaj się więc z góry uścisnąć ten ostatni ziemski krzyż, 
jednocząc go z moim Krzyżem. Uczyń z tego już teraz akt miłości doskonałej, szczęśliwa, że 
opuścisz swoje ciało aby wejść w moje ramiona. Przypominasz sobie: 'Najpiękniejszym 
dniem w życiu jest dzień śmierci'. Opuścić swój dom by połączyć się z Oblubieńcem. Opuścić
wszystko z radością, bez żalu, aby Mu dowieść swej miłości. Przypominasz sobie to zdanie 
żołnierza na wojnie: 'Kiedy myślę, że w każdej chwili mogę zobaczyć Boga!' Pragnij tej wizji 
Boga. Pragnij jak najwspanialszej rzeczy, jaka może ci się zdarzyć. Wszystkie swe czyny 
poddaj tym ostatnim chwilom swego odejścia. Prawda, że kiedy wybierałaś się w drogę na 
inny kontynent, czułaś się jak gdyby inną osobą? Wierz mocno, że w owej chwili ostatniego 
odjazdu, będziesz miała wszelkie potrzebne łaski, nie do pojęcia teraz, ponieważ Ja nie 
opuszczam swoich, moje dzieciątko.

Już naprzód ofiarowuj Mi często swoją niecierpliwość w oczekiwaniu na połączenie się ze 
Mną: z jak wielką radością będę słuchał twego okrzyku!"



932. - 1941 - Maj. Powracając od stołu Pańskiego mówiłam idąc: Moja wielka Miłości, moja 
piękna Miłości, moja słodka Miłości...

- "Widzisz, gdybyś każdy dzień spędzała w kontemplacji czy to mojej wielkości, mego 
piękna, czy mojej słodyczy, przerwałoby to jednostajność i dałoby życie Miłości".

933. - 1941 - 28 maja. Po komunii. - "Jesteś zbyt mała, byś mogła wznieść się wzwyż sama. 
Proś Mnie o to. I proś o to moją Matkę. A my cię uniesiemy. Owocem twojej miłości do Mnie
będzie dawanie radości twemu bliźniemu, nawet z uszczerbkiem dla twego odpoczynku. Służ.
Służ... Czy chcesz być moją uczennicą? A więc zbliż się do Mnie. Patrz na Mnie. Nie 
opuszczaj Mnie nigdy".

934. - 1941 - 29 maja. - "Wiesz, jak silne jest przyzwyczajenie. Przyzwyczaiłaś się do 
codziennej Mszy św., do komunii, do twardego posłania i nie możesz już się bez nich obejść. 
Teraz przyzwyczajaj się do wewnętrznego uśmiechania się wiernie i regularnie do każdego 
wydarzenia. To Mnie zachwyci i będzie cię do Mnie nieustannie przybliżało jak nowy sposób 
przemawiania do Mnie. Nie marnuj czasu, nie trać zeń ani chwili".

935. - 1941 - 30 maja. Wigilia Zesłania Ducha Św. - "Czy ty, córka Boga, nie powinnaś 
naśladować potrójnego i jedynego objęcia Trójcy? Proś o to Ducha, który zstąpi jutro. Czy 
sądzisz, że jest On bezczynny w poranek Zesłania? Odnawia ziemię i każdego wedle jego 
usposobienia. Jest Nieskończony. Powierz się Mu: jest to Ogień pożerający. Oddaj Mu się, 
jest to Pocieszyciel. Proś by pocieszał poprzez unicestwioną ciebie. Tak, powróć do swej 
nicości i pozwól działać Bogu".

(Miałam Mu coś do ofiarowania.) - To kwiat, który przypinam do Twej tuniki. - "Dawaj Mi je
często. To tak jakbyś powiększała moją piękność". (Jakby z uśmiechem): "Widzisz, kiedy 
stajesz się piękniejszą, Ja staję się Piękniejszym. O, moje dzieciątko, jak bardzo jesteśmy 
zjednoczeni. Od chwili twojej porannej komunii, aż do twego zaśnięcia wieczorem bądźmy 
Jedno. I nadal Jedno, kiedy śpisz. Czy chcesz tego? Wypowiedz Mi to pragnienie: 'zawsze 
Jedno'. Miej je nieustannie przed oczami twej duszy; tak jak w Beaune obicia ścian opactwa 
utworzone są jedynie z wyrazu 'samotna', wyrażając żałobę niepocieszonej wdowy. Obicia 
pałacu twojej duszy będą nosiły słowo: 'Jedno', wyrażające naszą nierozłączność. Czy nie 
powinnaś naśladować potrójnego i jednego uścisku Trójcy, ty, córka Boga? Proś o to Ducha, 
który zstąpi jutro. Czy myślisz, że On pozostaje bezczynny w poranek Zielonych Świąt? On 
odnawia ziemię i każdego wedle swej woli".

936. - 1941 - 5 czerwca. - "Zanurz się w Nieskończonym Oceanie, w Pokoju, spokojnym jak 
piękna zorza... Czy pamiętasz Neapol? Barwy nieba przed wschodem słońca? Cały 
widnokrąg, całe morze w blasku o tysiącu odcieni? Rozważ, czym mogą być doskonałości 
mego serca w swej nieskończoności. Czy możesz zdać sobie sprawę z ich piękna? Adoruj je 
nie znając ich. A za to, że uwielbialiście w ślepocie, będziecie wynagrodzeni. Połóż czoło na 
moim Czole. Wejdź w moje Myśli.

Niekiedy wprowadza się skromną służącą do pałacu Króla, jeśli Król potrzebuje jej usług. 
Czyż nie czuje się wtedy szczęśliwa, mogąc podziwiać wszystkie bogactwa, które kryje 
pałac?"

- Panie, ona jest szczęśliwa przede wszystkim dlatego, że jest bliżej Króla i że ma okazję Go 
spotykać.



- "Czy sądzisz, że król zawiedzie tę ukrytą nadzieję? Przeciwnie, będzie mnożył okazje do 
spotkania, tak że mała służka, która początkowo ledwo widziała Go z daleka, ledwo słyszała 
przelotnie dźwięk Jego głosu, będzie stopniowo zapraszana dalej, aż zasiądzie przy Jego stole 
i zazna radości poufnie spędzanych z Nim wieczorów. Bo Król spojrzał na nią z taką 
miłością, że zesłał Swego Syna, by umarł dla jej zbawienia".

- Panie, jak ta mała służąca potrafi wyrazić swoją wdzięczność za tyle łask?

- "Będzie żyła miłością, swoją biedną, małą miłością, którą będzie powierzać codziennie 
Duchowi Świętemu, ażeby ją pomnażał. Nie będzie się dziwiła swoim powtarzającym się 
uchybieniom, ale odda je z ufnością jedynemu Synowi, który ją zbawił. Pozostanie zawsze 
mała, ponieważ Bóg jest dostatecznie wielki, aby ją dosięgnąć i umrze nie dlatego że musi, 
ale dlatego, że chce umrzeć dla swego Króla.

Będzie dążyć do tego, by umierać bez najmniejszego rozżalenia, ponieważ drży z pragnienia 
żeby zobaczyć... zobaczyć swoją Miłość, swój Cel, swoje Wszystko. Wiele jest pobudek, 
które mogą wywołać jej drżenie... Ale ta mała służąca przypomni sobie, że Jedyny Syn 
(Boży) także umarł, i że umarł za nią. Więc ona umrze w Nim".

937. - 1941 - 10 czerwca. Przed Komunią św. Patrzyłam na moje ręce. - "To jest błoto. 
Przypomnij sobie, że Bóg z mułu ziemi stworzył ciało człowieka. To tylko twoja powłoka z 
błota. Ożyw swój umysł i oddaj Mi go do ożywienia: Ja jestem Życiem".

938. - Saint Florent. - "Widzisz, jak szczęśliwi są ludzie budujący sobie dom? Mylą się 
jednak, jeżeli przywiązują się do niego sercem. Ten instynkt posiadania 'domu' dany został 
człowiekowi z myślą o jego mieszkaniu w niebie".

939. - 1941 - 12 czerwca. Godzina święta. (Myślałam o miłych chwilach mojej młodości, 
kiedy czas wydawał mi się tak krótki.) - "A nasze godziny święte, czy nie upływają jeszcze 
szybciej?... Czy nie wydaje ci się, że kwadranse trwają pięć minut? Czy cała noc spędzona 
przede Mną nie jest niekiedy jak błyskawica?...

Skąd się to bierze? To Ja przenoszę was jak gdyby poza czas. Widzisz: jesteś na moim sercu, 
dziękując Mi za ustanowienie Eucharystii, która cię karmi co dzień, i zapominasz o 
wszystkim. Dzielisz miejsce z Janem. On mógł policzyć uderzenia tego Serca, wzruszonego 
najtkliwszą miłością. O błogosławione miejsce!... Nie opuszczaj go, nie opuszczaj nigdy!... 
Staraj się odpowiedzieć. Ale ponieważ jesteś biedna i niema, bierz ze Mnie i ofiaruj Mi moją 
własną miłość, którą uczyniłaś swoją. I dziękuj Mi za wszystkie Hostie moje, twoje, aż do 
ostatniej; za te ze świata aż do ostatniej i za te sprzed Sądu Ostatecznego. O, te Hostie, 
wynalezione dla was, dla mego miejsca przy was!... Patrzę jak łączycie się ze Mną tak, jak 
patrzyłem na moich apostołów przy Ostatniej Wieczerzy i przychodzę do was z sercem tak 
wzruszonym jak w ów wieczór Wielkiego Czwartku... Moi biedni maleńcy, którzy o tym nie 
myślicie, których kusi aby wierzyć, że jestem tu nieruchomy jak na obrazie, lub jak dawne 
wspomnienie, podczas gdy to jestem Ja, żywy, oddychający w was.

Pamiętaj: nie ma kilku Chrystusów, jest tylko Jeden; Ten, który jest w niebie, to Ten sam, 
którego spożywacie. Nie obawiaj się tego słowa: 'spożywać'. Umieściłem je w ewangelii, ono 
tłumaczy zjednoczenie, które chcę mieć z wami. O, spożywaj Mnie, spożywajcie Mnie bez 
obawy: zaspokajacie moją miłość, gasicie moje palące pragnienie. Czy znasz pragnienie?... A 
jeżeli je znasz, to znaczy znasz pragnienie Boga, który jutro, w godzinie Eucharystii będzie 



już nieżywy z miłości?... Każdego ranka, przyjmując Mnie nadawaj Mi nowe imię. Będę 
uosabiał to imię wybrane przez ciebie. Przede wszystkim uczyń je bardzo czułym, bardzo 
poufnym. Utwórz je z ognistych liter. Patrz na Mnie, moje biedne dzieciątko: jakże jesteś 
szczęśliwa!... I czy możesz uwierzyć, że jestem ci wdzięczny za to, że jesteś szczęśliwa..." 

940. - 1941 - 17 czerwca. Komunia. - To Ty prowadziłeś mnie po wszystkich drogach, Ty 
Jedyny.

- "Dziękuj Mi. Jestem Tym, który patrzy: wiesz jakiej miłości pełne są moje spojrzenia. 
Jestem Tym, który do ciebie mówi. Jestem Gościem, który pozostawia podarunki na pamiątkę
swego przejścia".

Po przykrym liście.

- "Pozwól się miażdżyć w milczeniu i dziękczynieniu". Jednostajność dni.

- "Ale przecież byle jaka praca dowodzi Mi twojej miłości. Żyłem i umarłem tylko przez 
miłość do dusz. O, dusze... Sprawiasz Mi tak wielką przyjemność, kiedy modlisz się za nie!"

941. - 1941 - 19 czerwca. - Panie, składam Ci już życzenia z okazji jutrzejszego święta Twego
Najświętszego Serca.

- "Każdy dzień byłby moim świętem, Gabrielo, gdybyś Mi tego życzyła, co dzień jest święto 
miłości, od twego przebudzenia do pójścia na spoczynek nocny i to Ja zsyłam ci sen: jest to 
jeszcze jeden sposób miłowania ciebie. Ty śpisz, a Ja nie spuszczam z ciebie wzroku... Proś 
więc twego anioła stróża by oddech twego spoczynku ofiarowywał na moją chwałę, jak twoja 
Loara, która nie zatrzymuje się ani w dzień ani w nocy. Jakże prosta jest miłość: kocha się po 
obudzeniu i kocha się we śnie; widzisz, w niebie nigdy to nie ustaje, jest to czynność 
nieustanna. O, bardzo pragnij nieba. Proś mnie o nie codziennie. Mów po prostu: 'Mój wielki 
Przyjacielu, daj mi rychło niebo, w którym jesteś; umiłowany mój Oblubieńcze, powołaj mnie
do naszego mieszkania. Nie wypada aby oblubieńcy byli rozdzieleni. Czy długo jeszcze 
pozostawisz mnie stęsknioną przed drzwiami twego pałacu? A skoro tam właśnie połączymy 
się w pełnej światłości, przyspiesz jutrzenkę... Bez Ciebie nic mnie już nie interesuje na 
ziemi. Jestem jak roślina bez wody, jak ptaszek, który się dusi: zabierz mnie w Sobie i to 
wystarczy'.

A ty zjednoczysz się z pełną rezygnacji tęsknotą mojej Matki u kresu Jej cierpliwego życia. 
Trzeba pragnąć nieba: to znaczy pragnąć Mnie i to jest uwielbieniem Mnie. Nawet jeżeli nie 
znasz  Mnie  dobrze,  pragnij  Mnie!   Jest  to potrójny akt Wiary, Nadziei i Miłości. Jutro 
przy komunii św. nazwij Mnie Sercem Miłosierdzia. A jako prezentu świątecznego zażądaj 
nawrócenia mego grzesznika. Chociaż tak bardzo pragnę nawrócenia ich wszystkich, zawsze 
jest jeden, którego powrót sprawiłby wiele radości w niebie. Pomagaj w przysparzaniu 
radości niebu, ty, jedna z najnędzniejszych. Zważ na moją pobłażliwość... Będziesz w 
całkowitej zgodzie z prawdą nadając Mi tytuł 'Serca Miłosierdzia'. Ty jesteś jedną z tych, 
którym okazuję miłosierdzie. Jesteś więc u siebie w moim sercu, moja dziecino: nawet na 
ziemi jest to twój prawdziwy dom".

Godzina święta. - "Ja jestem tym, który naprawia. Daj mi swoje zło. Ukaż Mi je na dłoniach, 
jak żebraczka.



Mówiłem do apostołów: To Ja, nie bójcie się. Powtarzam je tobie, te słodkie słowa miłości. 
Pamiętasz, że na górze Synaj tylko Mojżesz mógł zbliżyć się do Boga. Jeżeli ktoś inny 
przekraczał granicę podnóża góry, padał martwy. A teraz, kiedy Syn Boży przyszedł umrzeć 
za was, mówi wam: Zbliżcie się. Przyjdźcie miłować Mnie bez lęku, bo Ja was kocham".

942. - 1941 - 23 czerwca. - Na wsi po tygodniu nieobecności podziwiałam obfitość róż w 
ogrodzie.

- "Czy nie pracowałem dobrze dla ciebie podczas twej nieobecności? Ty, moja przyjaciółko, 
czyń wszystko dla Mnie. Twoje uczynki będą Mi się wydawały wonniejsze niż wszystkie te 
rozkwitłe róże, ponieważ są one życiem dla twej duszy, a to życie jest owocem mojej śmierci.
Wiesz? Kiedy się cierpiało dla kogoś, to go się bardziej kocha. O, moja biedna córeczko, kto 
potrafi wypowiedzieć miłość Jezusa Chrystusa? Kto będzie umiał wyrazić jej boleści? Czy 
ludzie wiedzą, kim jest Jezus Chrystus? Mówiłem: 'Za kogo Mnie uważają?' Nadal pytam o to
świat. Jakże niewielu odpowiada: 'Ty jesteś Synem Boga żywego'. Albo czczą Mnie 
obojętnie, albo Mną pogardzają w nienawiści, albo mówią o Mnie w czasie przeszłym... Jak 
niewielu jest tych, co żyją we Mnie żywym! Tych, którzy kochają moją miłość jako swój 
jedyny cel.

Ty idź za Mną. Mówiłem tak niegdyś, powtarzam wam to nadal. Bądź jedną z niewielu. To 
zgromadzenie przyjaciół, to chwila zwierzeń.

Proszę cię, abyś dziś wieczorem pocieszała Mnie, pocieszając innych. Pomyśl, że to łatwe. 
Bądź zawsze miła. Tylu ludzi dźwiga ciężki krzyż! Ty przechodzisz i mówisz z uśmiechem 
słowo: dusza rozjaśnia się. To jest pociecha. Aniołowie przynieśli Mi ją na pustyni i w mojej 
agonii. Naśladuj pełnego litości anioła. Niech twój anioł stróż uniesie cię w swym locie. 
Aniołowie to wasi starsi bracia.

I jeszcze mów Mi często 'dziękuję'. Lubię twoje proste słowa wdzięczności, które są jak 
pieszczota miłości. Ojciec lubi wszystkie gesty swojej córeczki, ale kiedy może ją tulić do 
serca zapomina o wszystkich trudach poniesionych dla niej".

943. - Otworzyłam jeden z notatników. -"Kiedy Mnie odczytujesz w zdaniach, które ci 
powiedziałem, schodź, schodź w głąb tekstu. Wchodź coraz dalej w ciągle nowe słowo, abyś 
przechodziła od odkrycia do odkrycia w Ogrodach Mojej Miłości".

944. - Położyłam się po posiłku w czasie upału. - "Odpoczywaj w chwilach mego 
odpoczynku. Gdybyś nie łączyła się ze Mną, lepiej byłoby dla ciebie tłuc kamienie na drodze 
pustynnej Sahary, jeśliby ta praca łączyła cię ściślej ze Mną. Jak ci już nieraz mówiłem, bez 
względu na rodzaj czynności jedyną jej wartość stanowi zjednoczenie w miłości, jaką się w 
nią wkłada".

945. - "Sylabizuj już teraz alfabet miłości na chwilę twej śmierci. Twoje ostatnie tchnienie to 
twoje Consummatum est - Wykonało się! Powiedz mi je już teraz. Nie pozwól, by było coś 
przypadkowego w tej ważnej i pięknej chwili, jaką jest śmierć. To chwila spotkania. Spiesz 
się, moja umiłowana, aby ofiarować Mi myśli o śmierci. Umieraj już naprzód - czy 
rozumiesz? - przyjmując śmierć jak radość oczekiwaną, którą się piastuje w myśli, radość, 
która się zdarzy tylko raz... i którą należy przeżyć w całej pełni.



Mów: Gdy moje powieki zaczną się zamykać na sprawy tej ziemi, oczy moje będą szukały 
Twego spojrzenia miłości. Gdy uszy moje się zamkną, będę nadsłuchiwać Twojego głosu 
miłości. Panie, przyjmiesz cierpienie mego ciała jako wynagrodzenie za grzechy mojego

życia i życia grzeszników, dla uwielbienia prawdy. A jeśli moje konanie się przedłuży, niech 
się przedłuża także moja miłość. Niech będzie wierną odpowiedzią na Twoją miłość na 
Krzyżu.

Mów tak często, moje dziecko, nie zostawiaj niczego przypadkowi. Wkraczaj radośnie w 
dziedzinę ostatnich chwil życia, jak gdybyś szukając ręki śmierci, chciała ją uczynić bliską 
towarzyszką twej drogi, aby lepiej mówić jej językiem i dostosować do niej twoje 
zachowanie.

Jakże mądre i gorliwe byłoby takie życie... Jak lekkim krokiem przebiegałoby się to, co 
pozostało jeszcze do przebycia... Jaki uśmiech w duszy, która czeka... Oblubieniec również 
czeka... Jeżeli twoje gorące pragnienie wzrasta, to cóż powiedzieć o Nim? On cię stworzył. 
Twoje pierwsze tchnienie należało do Niego, ofiaruj Mu także ostatnie, aby je zerwał, oddasz 
Mu tym chwałę: On pozwala, abyś mogła w ten sposób Go uczcić.

Dziękuj Mu za tę łaskę. Czy nie wiesz, że 'dotknąć' Boga to łaska niezwykła? Ponieważ jesteś
Jego małym obrazem, utrwala się w tobie Jego odbicie. Być podobnym do Boga... Dziękujcie 
waszemu Stwórcy. Dziękujcie Mu za Jego subtelność. Jesteście z rodziny Bożej".

946. - 1941 - 7 lipca. - Po Komunii św. - "Twoim skarbem jest chwila obecna. Jeżeli Mi nie 
ofiarujesz swojej chwili obecnej, stracisz swój skarb".

947. - 1941 - 14 lipca. Dzień skupienia. - "Szukaj doskonałości w czystości twej duszy i 
rozmów, bardziej jeszcze niż w sprawach zewnętrznego zachowania".

948. - Obym już nie zapominała o pragnieniach mego Pana. Dziś rano przy komunii św. nie 
dałam Ci wybranego imienia, na które czekałeś.

- "Zapomnienie nie jest winą. Pogarda sprawiłaby ból mej miłości. Wspinaj się zawsze na 
palce, by postępować lepiej niż wczoraj. To znaczy: bądź wierna wysiłkowi 
nadprzyrodzonemu, jak gdybyś wyciągała rękę by Mnie uchwycić z bliska. A Ja zbliżę się, 
abyś mniej czuła swoją słabość. Czyż nie posiadam wszelkich czułych względów? Jutro 
nazwij Mnie swym słodkim Zwycięzcą, a moja mała zdobycz pozwoli się zdobyć jeszcze 
bardziej... Czy wszystko już zdobyłem w tobie? Czy naprawdę oddałaś Mi 'wszystko'? Oddaj 
ostatni klucz!"

949. - 1941 - 25 lipca. Fresne. W kościele. - "Jestem tutaj, kochaj Mnie bardzo. To Jezus 
Chrystus z Nieba, moje spojrzenie ogarnia cały świat a na całym świecie tak nieliczni są w tej
chwili ci, którzy Mnie kochają.

Kochaj Mnie bardzo, moja córeczko, czy nie sądzisz, że na to zasłużyłem? A moja bolesna 
Męka, a całe moje życie? A moje dary specjalnie dla ciebie: twój kraj, twoja rodzina, twoja 
osoba wewnętrzna i zewnętrzna. Kochaj Mnie bardzo. Szukaj Mnie we wszystkim, co cię 
spotyka szczęśliwego. Tak, to zawsze jestem Ja. Dziękuj Mi za rzeczy mniej szczęśliwe: to 
wszystko są metody mojej miłości, kształtujące ciebie. Niech cię żaden z moich sposobów nie
gorszy. Patrz poprzez kratę na umęczoną twarz twego Umiłowanego: całe twoje życie, prócz 



grzechu, to On. Grzech? On zmywa go swą szatą zakrwawioną. Ale wierz Mu: nie unikaj Go 
w swoim sercu. Nie uciekaj przed Miłosierdziem. Poddaj się, a twoja małość podniesie cię. 
Bądź zawsze coraz mniejsza, aż do unicestwienia. Ja będę twoim Wszystkim".

- Panie, niech sprawy ziemskie nie oddzielają mnie od Ciebie.

- "Ale jak mogłyby one nas rozdzielić? To codzienna przędza życia. Czy i Ja także nie 
miewałem kłopotów, sprzeciwów, potwarzy i szyderstw? A jednak szedłem swoją drogą w 
Woli Ojca, miłośnie, po synowsku: cała chwała dla Niego, wszystko dla Niego. Zrozumiesz 
to, kiedy ujrzysz Boga. Zrzuć na Niego wszystkie twoje trudy jak bukiet w hołdzie, będąc 
szczęśliwą, że On wybrał cię na swoją maleńką służebnicę, abyś naśladowała Jego Syna. 
Pomyśl o tym: naśladować Syna Jednorodzonego! W dobroci, w poświęceniu... w zwykłej 
miłości. Córko Ojca, złóż swą żywą duszę w Jego ramiona".

950. - 1941 - 26 lipca. Na wsi. - Powiedziałam do Niego: Przechadzajmy się po Twojej alei 
lipowej. Poprawił mnie: - "Po naszej alei lipowej. Na cóż Mi ona bez ciebie? Staraj się 
zrozumieć Moje pragnienie zjednoczenia".

951. - 1941 - 27 lipca. Komunia św. Nazywałam Go "Miłością mojej miłości, Źródłem, które 
ożywia".

- "Tak, Sercem całej ciebie".

952. - Podczas modlitwy przed jedzeniem mówiłam: Miłości moja, pobłogosław mój posiłek.

- "Choćby tylko dlatego, że powiedziałaś 'Miłości moja', pobłogosławię. Wiesz, że jestem 
wrażliwszy niż najwrażliwszy człowiek na świecie i że wasze czułe dziecinne słowa mają 
wielką władzę nad moim sercem. Poznajcie drogi, które prowadzą wprost do Mnie. 

Powierzam wam moje tajemnice. Jestem Samsonem. On żałował, że odkrył swoją tajemnicę. 
Ja oddaję się bez zastrzeżeń, bo moja miłość jest niepojęta. Za mało wierzycie w ów ciężar 
miłości, który wam towarzyszy, ponieważ sądzicie waszego Boga wedle sądów ludzkich. Ty 
przynajmniej poddaj się. Wierz bez definiowania. Uznaj, że jestem w tobie. Jeżeli twoja 
nędza przygnębia cię, pomyśl, że Mnie ona pociąga. Możesz zawsze czerpać z mojej miłości, 
jeżeli przeraża cię oziębłość. Jestem Wielkim Stwórcą, ale ty jesteś moją córeczką. Znam 
twoje wzruszenia tak, jak znam każdą falę na morzu. Zanim zaczniesz mówić, już cię słyszę, 
ponieważ mieszkam w tobie. Chcesz, żebym się przechadzał po twoim ogrodzie 
wewnętrznym?..."

- Odpoczywaj, Panie, zrywaj kwiaty i owoce.

- "Ja będę siał, a ty spowodujesz wzrost. Oddasz Mi cały zbiór, bo Ja jestem Panem Ogrodu".

953. - 1941 - 29 lipca. - Panie, a gdybyśmy dziś opróżnili czyściec przy pomocy odrobiny 
Twojej Krwi? - "Jest niemożliwe, aby cokolwiek mogło powstrzymać wylanie Krwi mego 
Serca; należy jednak zawsze poddawać każdą rzecz woli Ojca. On kocha wasze poddanie się. 
Jest ono wyrazem waszej pokory, a wiesz, jak droga Jego Sercu jest cnota pokory. 
Przypomnij sobie Ewangelię. Największe moje cuda dla najpokorniejszych: 'Powiedz tylko 
słowo...', 'Nie jestem godzien...'.



A święty Jan: 'Nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów Jego';

A niewiasta chananejska: 'Szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów'.

Przypomnij sobie, co ci powiedziano onegdaj: 'Jesteśmy zbyt wielcy, aby być świętymi'.

A wiesz, że moja Matka uważała się za ostatnią z wszystkich kobiet... Ona!..."

- Panie, ofiarowuję Ci Jej Pokorę, aby zastąpiła moją.

- "Tak, ofiaruj Mi często Jej ziemskie cnoty, wydawałoby się, że pozostały one tu dla was, na 
wasze usługi, moje bardzo biedne dzieci! Ona widziała was zawsze we Mnie. Jej życie? Pełne
Mnie i was. Jest zawsze gotowa dać wam wszystko. Proście i bierzcie. Pomyśl... to przecież 
Matka!..."

(Myślałam o Jego cierpieniu w Ogrójcu, kiedy nie miał nawet pociechy z obecności tej 
ukochanej Matki.)

- "Ofiaruj Mi w duchu pocieszenia wszystkie sprawy twego życia, nawet te najdrobniejsze, 
jako potwierdzenie, że całe twoje życie należy do Mnie. A ja te małe rzeczy uznam za 
wielkie. Nie wiesz, jak bardzo wielkie. I utworzą one tkaninę cennego płaszcza twojej duszy, 
okrywającego twoją wierność. A Ja umieszczę cię wyżej w orszaku mych pocieszycieli. Czy 
mogę otrzymać coś od moich dzieci i nie oddać im? Czy kiedykolwiek przewyższyłaś Mnie 
hojnością? Czy ktoś, kiedykolwiek mógł Mi dać coś jako pierwszy?... O, gdyby wiedziano... 
Ukrywaj się w cieniu mego ramienia. Okażę jego siłę. I rozprzestrzeni ono Miłość, o którą 
poprosi nowymi słowami, tymi, którymi do ciebie przemawiałem. Może dusze zrozumieją 
wreszcie, że Miłość to brak wszelkiej rozłąki".

954. - 1941 - 30 lipca. Nawiedzenie Najśw, Sakramentu. Mówiłam: Kochać Ciebie, mój Jezu,
to zawsze coś nowego. A On mi odpowiadał: "Kochać ciebie, Gabrielo, to zawsze coś 
nowego". Ja powtarzałam, On odpowiadał; przypominało mi to ptaszki szczebiocące cicho w 
swoich gniazdkach.

- "Czy masz Mi coś do powiedzenia tego wieczoru? Pytano ciebie, co jest twoją misją?"

- Panie, jestem zbyt mała, żeby mieć jakąś misję.

- "Małe dziewczynki mogą otrzymywać polecenie do wykonania. Pokazuj, że ze Mną trzeba 
rozmawiać, że nie trzeba zostawiać Mnie samego w swoim sercu. Marta, Maria i Łazarz byli 
przy Mnie w swoim domu i zajmowali się Mną. Czy nie przypuszczasz, że dobrze ich 
przyjąłem w moim niebieskim pałacu?

955. - 1941 - 4 sierpnia. - Modliłam się z rozkrzyżowanymi ramionami, ale oparta. I 
myślałam: może to się nie liczy? - "Czy modlitwa Mojżesza nie została wysłuchana, gdy 
Aaron podtrzymywał mu ręce?"

956. - 1941 - 5 sierpnia. Droga Krzyżowa. Stacja IV-ta. Nie śmiałam przyłączyć się do 
owego uścisku Syna z Matką. - "Chodź. Chodź. Matka moja i Ja nie zachowujemy niczego 
dla siebie: wszystko jest dla was. Wszystko jest dla waszego zbawienia. Nawet nasza 
najbardziej intymna serdeczność".



957. - 1941 - 12 sierpnia. - "Jesteś u moich stóp, patrząca na Mnie, gotowa do pisania. 
Jesteśmy w kościele sami i dla Mnie ty przedstawiasz cały kraj. Proś o przebaczenie za jego 
niewierności. Proś o łaski miłości dla każdego. Mógłbym je dać bez ciebie, ale moja Dobroć 
posługuje się wami, tak, jak posługiwałem się aniołami, jak twoja głowa posługuje się twymi 
członkami. W ten sposób stanowimy jedno. Strzeż dobrze myśli o naszym zjednoczeniu. Bądź
'moją', Ja jestem 'twój'. Strzeż swych myśli, aby się nie rozbiegały. Przywiąż je silnie do 
Mnie. Nie ma nic silniejszego nad miłość. Patrz na Mnie często, a zobaczysz Mnie zawsze 
patrzącego na ciebie, ożywiającego cię, pomagającego ci. Wiesz jak to jest? Olbrzym 
pochylony czule nad swym małym stworzeniem. Wiesz, że jest nieskończenie dobry. Ufasz w
dobroczynną Siłę, chociaż jest ukryta. To twoja słabość zwycięża Jego serce. Ukaż Mu jak 
bardzo byłaś nędzna w swoim dniu, w swoim życiu. Zamiast cię odepchnąć, otworzy ramiona
i przytuli cię do swego serca: na miejscu Jana".

958. - 1941 - 14 sierpnia. Po Komunii św. - "Są dzieci wychowywane wspólnie, do których 
Ojciec przemawia w sposób ogólny. Ale są i takie, które Ojciec wzywa w sposób szczególny, 
by im lepiej przekazać Swą Myśl, albo w sekrecie odsłonić im Swą czułość".

959. - 1941 - 15 sierpnia. Po procesji. Kościół pusty. - "Jestem jak gospodarz domu, który 
przegląda swoje salony, kiedy wszyscy goście już odeszli...

Chwila zatroskania: czy zaproszeni będą wierni? Czy zrozumieli znaczenie uroczystości? Czy
będą wdzięczni? Czy może będą się wyśmiewać ze swego Gospodarza? A przecież Pan domu
oddał im do dyspozycji wszystkie swoje bogactwa.. Ty, która tak szybko do Mnie powróciłaś,
wejdź do moich poufnych komnat (modlitwy), gdzie niepostrzeżenie przemijają godziny 
wieczorów i nocy. Tak bardzo serce słucha drugiego serca, a słowa przyjmuje się jak 
światło...

I tak nadchodzi poranek, a życie rozpoczyna się nową miłością. Pan domu dozna w ten 
sposób pociechy po złośliwościach niektórych gości, tych, co zjawili się na ucztę przyjaźni 
jak na przedstawienie - po to, aby zyskać dobrą opinię...

O! uroczyste święta mego Kościoła... na ziemi... w niebie..."

960. - 1941 - 19 sierpnia. W pustym kościele. - "Widzisz, mam tylko ciebie". - Zajęłam 
miejsce przed tabernakulum. - "Przede wszystkim trzeba umieścić swoje serce tuż przy moim.
A jeżeli sobie wyobrazisz, że pozostawałem tu Sam przez cały dzień..." (proboszcz wyjechał) 
"pomyśl o przyjemności, jaką może Mi sprawić twoja mała wizyta miłości. Powiedz Mi, czy 
jesteś zadowolona ze swego dnia?" 

Niechcący wyrządziłam komuś przykrość i byłam tym zrozpaczona.

- "Czy pamiętasz? Mówiłem ci: kiedy nie możesz już nic zrobić w jakiejś sprawie, powierz 
Mi ją z ufnością, a Ja ją załatwię. Dam ci okazję naprawienia tego przez okazanie 
uprzejmości".

- Panie, proszę Cię: mów zawsze zamiast mnie.

- "Jest na to sposób: patrz na Mnie, kiedy mówisz, a zobaczysz wtedy, jak miłego wdzięku 
nabierają twoje słowa".



961. - 1941 - 20 sierpnia. Z Krzyża. - "Moje stopy są przebite i przytwierdzone. Nie mogę 
więc iść na poszukiwanie grzeszników! Moje ręce są rozciągnięte, nie mogę więc przycisnąć 
ich do piersi... Ale moje serce jest otwarte, niech tam wejdą i zamieszkają. Powiedz im, że 
mój Krzyż jest wkopany głąboko i że tam oczekuję na nich przez całe wieki.

O moi biedni grzesznicy, których tak kocham!"

962. - 1941 - 21 sierpnia. - "Bądź moją. Widzisz, że myśl twoja krąży dokoła domu, który 
właśnie kupiłaś i tego, który zamierzasz dobudować... Bądź ze Mną, bo inaczej byłoby tak jak
w Ewangelii o zaproszonych na ucztę... Ten miał wypróbować parę wołów. Inny wyjeżdżał 
na wieś; zapraszający był sam przy zastawionym stole. Bądź moją. Dobrze zrobiłaś stawiając 
sprzedającemu warunek by był w niedzielę na Mszy św. i u spowiedzi na Wszystkich 
Świętych. Dobrze zrobiłaś wypowiadając mu jego oskarżenia, by mu ułatwić zadanie. 
Mężczyźni są jak dzieci, kieruje się nimi słodyczą. Słodycz pochodzi ode Mnie. A od tej 
spowiedzi może zależeć jego zbawienie - ze sprawy ziemskiej wyniknie wielka sprawa nieba. 
Twym jedynym celem jest uzyskać je i dopomóc innym w jego zdobyciu. Tak, podoba Mi się 
twoje postanowienie robienia wszystkiego, nawet rzeczy najdrobniejszej, w sposób 
najdoskonalszy. Z początku nie będzie ci się udawało; będziesz zapominać i zaczynać na 
nowo nie zniechęcając się, nie dziwiąc się niepowodzeniom, ponieważ wiesz, że do niczego 
nie jesteś zdolna. O, jak cenne są ćwiczenia w pokorze! Szczęśliwi maluczcy! Są tuż przy 
Chrystusie, Mario".

(Pan nazywał mnie Marią, moim imieniem tercjarki: siostra Maria od Serca Chrystusa.)

"Mario, Serce Chrystusa jest całe dla każdego. Czy pamiętasz? Mówiłem: kto jest moją 
Matką? Kim są moi bracia? To ci, co czynią Wolę Ojca, który Mnie posłał. Czy nie jest 
słodką dla ciebie myśl, że możesz być dla Mnie moją najczulszą rodziną? Moim 
odpoczynkiem? Moim schronieniem?"

963. - Panie, chcę Cię spotykać wszędzie. Wczoraj całowałam Cię w każdej róży.

"...Niech twoje oczy, twoje uszy, twoje zmysły szukają Mnie poprzez przyrodę. To wielki 
ogród, po którym przechadza się twój Umiłowany... może w nadziei spotkania cię? Tyle 
nowych rzeczy wynika ze spotkania... Bądź ze Mną, duszyczko wybrana, ze Mną, twoim 
Panem i twoim Bogiem".

964. - 1941 - 24 sierpnia. Wchodząc do kościoła: Drogi Boże, to ja. - "Ależ byłaś już tutaj".

(Gdy podniosłam wzrok zobaczyłam moje hortensje na ołtarzu.)

965. - Droga Krzyżowa. Przy Cyrenejczyku: Panie, czy mogę Ci pomóc? - "Kiedy pomagasz 
bliźniemu, pomagasz Mnie".

966. - Podczas okadzania ołtarza w czasie sumy. - "Działanie dla Boga to pewien sposób 
spalania się dla Niego; wyniszczania się dla Niego. Spalania swego życia przed Jego 
uwielbionym Obliczem".

967. - 1941 - 28 sierpnia. - Dziękowałam Mu za Jego łaski. - "Nawet gdybyś miała ufność 
wielkości tylko ziarnka gorczycy, powinnaś pracować nad jej wzrostem i rozwojem. Dostrzeż
więc przez te łaski, które cię dzisiaj bardziej wzruszyły, moją miłość uważną na szczegóły 



twego życia, a na każdym kroku znajdziesz Mnie czuwającego, uprzedzającego cię. 
Gdziekolwiek udawałaś się, czekałem tam na ciebie. Często powierzałaś mi swoje dobra. Dla 
Mnie największe dobro z twoich dóbr, to ty, nieprawdaż? Powierzaj Mi się nieustannie. 
Oddawaj Mi zawsze swoją bieżącą chwilę; czy nie jest lepsza, kiedy zostaje złożona w moich 
rękach? Nakładał ręce i uzdrawiał. Będę usuwał z twojej chwili bieżącej to, co zbytnio trzyma
się ziemi: egoizm, który zanieczyszcza intencję. Miej coraz więcej ufności, aż do granic cudu.
Nie powstrzymuj się od tego, bo czyniąc tak ograniczyłabyś moją Miłość. Rozwinąwszy 
dobrze swoją ufność będziesz ją jeszcze rozwijać, nie mogąc nigdy przekroczyć tej, jakiej 
oczekuję od was. Licz zawsze na Mnie, a nigdy na siebie i będziesz szła naprzód, będziesz 
szła wzwyż, pożerając drogę, moja córeczko.

Gorliwość? To nie przez pośpiech zdziała się wiele. Gorliwość - to wkładanie całego swojego
serca pełnego miłości w czynność danej chwili. 

Życz Mi dobra, pochodzącego od moich stworzeń. Życz Mi, by wiele dusz wyszło dzisiaj z 
czyśćca. Łącz się z ich radością, że wreszcie Mnie widzą i z moją radością wywołaną ich 
szczęściem. Wznoś się... Wznoś się często do nieba".

968. - 1941 - 3 września. Godzina święta. - Spędź tę godzinę tak jak Ja, we Mnie. W Ogrójcu,
na błaganiu, na miłowaniu. Tyle możesz zrobić przeze Mnie... A moja modlitwa jest zawsze 
nowa! I zawsze aktualna dla każdych czasów. Przebaczenie! Będzie ci dane, ponieważ na 
ziemi moja Krew spłynęła w tym celu.

Pokój serca? Masz go, ponieważ Ja przeżywam trwogę. Kupuję dla ciebie wszystko w 
Ogrodzie Oliwnym.

A miłość. Moja biedna miłość! Czy brak jej czegoś? Oto będę walczył z cierpieniem. Moja 
miłość pragnęła tej walki, abyście Mnie poznali, byście poznali swego Zbawcę. Widzisz, że 
jestem zmieniony? Piotr osłupiał na widok mojego zniekształconego oblicza. Moje włosy 
ociekają potem i krwią. Moje oczy błagają mych trzech apostołów. Moja miłość przeszła 
wszelką miarę. Bądź tuż przy Mnie, ofiarowuj Mnie. Proś o zbawienie grzeszników. Dziś 
wieczorem i jutro dawaj Mi dusze. We dwoje możemy wszystko. Nabierz zaufania. Błagaj. W
imię moje i w imię mojej Matki, która w tajemniczy sposób podzielała moją boleść. Zapłać 
nam duszami. Miej moje pragnienie grzeszników. Znasz potęgę modlitwy? Módl się, 
ponieważ Ja się modliłem. Ofiaruj się, ponieważ się ofiarowałem. Jeżeli się boisz, spojrzyj na 
Mnie. Rozważ, kim Ja jestem, a kim jesteś ty. Ukryj się we Mnie. Spójrz, jak Ojciec na nas 
patrzy. Używam słów, które możesz zrozumieć. Jego miłosierdzie obejmuje nas razem. Zatrać
twą małą miłość w mojej Wielkiej Miłości na zawsze. Nigdy jej nie odbieraj".

969. - 1941 - 14 września. Miałam wyjechać, by grać na scenie daleko stąd i musiałam 
opuścić kochane Fresne: - Poświęcenie to ofiarowuję Ci za grzeszników, weź wszystko dla 
nich.

- "Zawsze jednocz swoje cierpienia z moimi aby uczynić ich potęgę nieskończoną. Wierz, że 
to, co czynisz sama, jest niczym. Ale zawsze możesz postępować moimi śladami".

Święto patronalne. W pustym kościele. Dekoracja ze świeżych kwiatów była prześliczna. - 
Cieszę się, że Twój ołtarz jest taki piękny.



- "Był jeszcze piękniejszy, gdy otaczały go pobożne dusze, tak jak dziś rano. Nie możesz tego
widzieć, nie znasz bowiem wspaniałości dusz... Dusza jest to tchnienie Ducha Bożego. Nic z 
materii.  Nawet z kwiatu. Dusza jest duchem. I ta piękność duszy wzrasta w miarę waszych 
starań. Jeden wysiłek, jedno pragnienie, jeden akt miłości, cierpliwości, poświęcenia się albo 
żalu, który tobie wydaje się niczym, natychmiast dodaje jej piękna. Podobnie jak jedno 
światło wzmacnia drugie, tak cnoty i zasługi wzbogacają się wzajemnie w miarę wzrostu ich 
liczby.

Mówicie, że ciało wasze zmienia się co siedem lat. A co powiedzielibyście o przemianie 
waszych dusz wiernych łasce? O, gdyby każdego dnia okazywano tyle troski o duszę, ile 
poświęca się jej ciału! A przecież wiecie, że jest ono tylko powłoką z błota".

- Panie, miej litość dla dusz z mojej rodziny, które nie żyją w Twojej łasce!

- "Umieszczaj je często w mojej Duszy i Duszy Mej Matki. Jeśli dotknięcie mego ciała 
uzdrawiało ciała, czy nie sądzisz, że moja Dusza ma również tę moc zwycięską?

A grzesznicy, czyż nie są ustawicznie w mojej myśli? Jeśli krępują Mnie wymogi mojej 
sprawiedliwości, to zrywaj te więzy modlitwą, ofiarą, urokiem. Czy sądzisz, że jestem 
nieczuły na wdzięczny gest mojego dziecka? Ja, najczulszy, najbardziej współczujący?

O moi drodzy złodzieje łask! Jak bardzo gotów jestem dziękować wam za wasze 
zuchwalstwo... Jakże pragnę, abyście Mnie jeszcze bardziej ograbiali... Wielu mniema, że 
jestem pełen złości i że pragnę jedynie zemsty. A Ja jestem tu, z wyciągniętymi ramionami i 
sercem otwartym... O, moi drodzy grzesznicy, tak bardzo wyczekiwani..."

970. - 1941 - 21 września. - Ozoir. Przelatywały samoloty. Odczuwałam pragnienie śmierci. - 
"Kiedy Ja zechcę".

971. - 1941 - 22 września. Paryż, Montmartre. - "Wybrałem ciebie. Daj mi wszystko twoje. 
Wszystko to, co cię dotknęło, tych wszystkich, obok których przeszłaś, twoje zespoły, nawet 
te, które widziałaś tylko raz. Oddaj wszystko. Wiesz, że moje serce jest szpitalem: Ja 
pielęgnuję i Ja uzdrawiam".

- Daję Ci więc wszystko zło, jakie tkwi w mojej naturze.

- "Złóż swoje złe godziny w moje godziny bolesne, w moje ciało, w moje serce. Wierz, że 
odkupuję wszystko, odnawiam. Jestem wielkim Kolekcjonerem: moje zbiory przemieniają się
w moich rękach. O, gdybyście mieli wiarę!

- Panie, brakuje mi miłości, aby wierzyć w twoją Miłość.

- "Proś Mnie o nią codziennie, ponieważ ona jest we Mnie. Czyż mógłbym ci jej odmówić? 
Ja, który tak pragnę wam ją dać! Nie prosicie dostatecznie, bo brak wam wiary. A jednak czy 
potrzebuję na nowo kupować aby dawać? Czyż wszystko nie jest we Mnie?"

- W tajemnicy.

- "Tak, dla zasług waszych dusz. Chcesz przecież, żebym wam pomógł zdobyć niebo? A 
jakżebyście mogli zdobyć je bez żadnych doświadczeń?"



Z monstancji: "Spocznij na moim sercu: pij i jedz. Musicie odżywiać się pokarmem, którego 
nie znacie. Ośmielajcie się, tak jak potrafi ośmielać się miłość. Pozostań tu. A kiedy się 
zbudzisz, niech to będzie zawsze na moim sercu; w imieniu całej ludzkości, jak gdyby było w
twojej mocy dać Mi w jednej chwili tych wszystkich, którzy oddychają. Miej to pragnienie. 
O! Pragnienie... To piękny owoc, który możesz często podawać memu pragnieniu. Idź teraz i 
zabierz Mnie ze sobą".

W restauracji na Bulwarach. - Czy jesteś tu?

- "Gdybym tu nie był z tobą, czy prosiłbym cię, abyś Mnie zabrała ze sobą? Wierz".

972. - 1941 - 23 września. Le Fresne. - "Posiadać Mnie w większym stopniu, to posiadać 
więcej miłości, ponieważ Ja jestem Miłością. Weź Mnie. Weź Mnie".

973. - 1941 - 27 września. Po komunii św. nie śmiałam prosić o Jego Królestwo na całej 
ziemi. - "Nie wierzysz więc, że gdyby było tysiąc światów, moja Krew miałaby moc zbawić 
je wszystkie?"

974. - 1941 - 1 października. Na wsi. - "Jeżeli zjednoczenie między Mną a duszą zaczęło się 
na ziemi, to jak mógłbym przerwać je, kiedy dusza ta opuści ciało?"

- Panie, czy dopiero w tym momencie zrozumiemy Twoją miłość?

- "Tak, dopiero w owej chwili zaczniecie rozumieć moją miłość, ale będzie to trwało przez 
całą wieczność".

- Chciałabym być, jak w chwili opuszczenia ciała, obdarzona Twoją obecnością i 
unicestwiona.

- "Ofiaruj Mi to pragnienie, by we wszystkim widzieć tylko Mnie. Przystroję się w nie, jako 
w twój dar. Niech nic już nie liczy się dla ciebie, prócz mojej przykrości i mojej 
przyjemności. Poświęć Mi się tak, byś nawet nie widziała swego poświęcenia. Niech 
cierpienie będzie dla ciebie czymś prostym, ponieważ jest ono dla Mnie, i ponieważ Ja 
cierpiałem dla ciebie. Czymże jest życie, kiedy się ma wieczność? Pamiętasz jak mówiłaś: 
Wieczność to tak, jak gdyby zawsze było się tuż po przybyciu, a ziemia była tylko dalekim 
snem trwającym minutę. Pomyśl o tym, aby nabrać odwagi. A jeżeli cierpisz, niech to nie 
będzie nigdy poza moją miłością, lecz jak gdyby nowym językiem, by Mi powiedzieć: 'Wiesz
dobrze, że Cię kocham, że jestem kadzidłem palącym się przed Twym obliczem, w 
pragnieniu by być Tobie miłą, o mój Przyjacielu'.

Staraj się podobać Mi na wszelkie sposoby. Staraj się tak, jakby to była najprostsza droga do 
spotkania Mnie. Szczęśliwe dusze, które szukają Mnie w miłosnym gruchaniu Oblubienicy z 
Pieśni nad Pieśniami. Wezwij wszystkie stworzenia na ziemi i w niebie by uczcić to ponowne
spotkanie z Umiłowanym, który odszedł tylko po to, by być przyzwanym...

O moja mała oblubienico, rozważ wielkość mej czułości i moją radość, kiedy wasze wolne 
dusze pragną Mnie ponad wszystko. Gdybym cię o to prosił, czy opuściłabyś wszystko, aby 
się Mnie przypodobać?"

- Tak, Panie, z pomocą Twej łaski.



- "A kiedy sprawiasz przyjemność innym, niech to będzie jedynie dla mojej przyjemności. O, 
to czyste spojrzenie waszej intencji! Nabierz tego zwyczaju w takim stopniu, żeby krępowało 
cię życie w tobie i dla ciebie. Żyj we Mnie i dla Mnie, aby Mi dać słodycz płynącą z 
wynagrodzenia cię. A wiesz dobrze, że nagrodą jestem Ja - Miłość. Pociesz się po stracie 
ziemi, pocieszając Mnie. A słowa miłości, jakie mogłaś słyszeć, są niczym wobec tych, które 
Ja ci powiem. Widzisz, że jestem nadal Kwestarzem pocieszeń, ale Kwestarzem, który stara 
się wzbogacić dającego. We wszystkich twych czynach jest do powściągnięcia coś ludzkiego.
Opanuj się dla Mnie. Zakuj się dla Mnie w łańcuchy. Często bądź dla Mnie milcząca. 
Uśmiechaj się dla Mnie. I dla Mnie podepczesz siebie z tym większą radością, im więcej 
włożysz w to miłości: miłości woli".

975. - 1941 - 7 października. - Podczas pięknej pogody mówiłam: Myślę, że jesteś obecny w 
złocistych drzewach, we mgle nad łąkami, a może pozostałeś w moim ciele po komunii św. 
tego ranka. - "Tak mało przeszkadza ci widzieć Mnie... tak mało! Wierz w ciemnościach. 
Wierz mocno. Czegóż nie dałbym tobie, która zapisujesz moje słowa!" 

- Panie, to nie zasługa, to radość.

- "A jeżeli pragnę być hojny? Czy przeszkodzisz kochającemu sercu w okazywaniu miłości? 
Czy mogłabyś powstrzymać wody oceanu, kiedy chcą wystąpić z brzegów? Pozwolisz Mi 
kochać cię tak, jak Mi się podoba? Kiedy poznasz Mnie tak dobrze, by moja hojność nie 
dziwiła cię? Kiedy, widząc obfitość darów powiesz: To On!"

976. - 1941 - 8 października. Po Komunii św. nie zamknęłam oczu. - "Kiedy się ma u siebie 
najdroższego przyjaciela, umiłowanego Oblubieńca, zamyka się okna, aby być całkowicie z 
Tym, który przychodzi, i przedłuża się słodkie zwierzenia".

W dniach skupienia. - "Celem ziemi jest zdobycie nieba i doprowadzenie tam innych. Ale cel 
nieba? To obchodzenie zaślubin. O, cudowne zaślubiny, uczta Oblubieńca, uczta Oblubienicy.
Czy nie sądzisz, że dla takich zaślubin, w takim miejscu, będziesz musiała stać się godną 
spojrzenia twego Mistrza: żadnych łachmanów przeszłości, lecz cała przybrana w strój, który 
Sam Oblubieniec oddał do twojej dyspozycji: strój Jego cnót i Jego zasług. Odrzuć już teraz 
wszystko, co by było zbrudzone i niezbyt czyste. Wznieś się we Mnie.

Pomyśl o zbliżającym się dniu zaślubin. Niczego sobie nie wyobrażaj, ponieważ to Ja go 
przygotowuję. Przygotowuję go dla nas obojga, tak samo jak dla każdej duszy. Ja będę 
odpowiedzią. Wszelkie pragnienie będzie zaspokojone, rozumiesz? Uszczęśliwiaj Mnie już 
teraz. Niech niczego nie brakuje w twoich przygotowaniach, moja umiłowana. Nieustannie 
staraj się podobać Mi wiedząc, że Ja obsypię cię darami, jakich nie otrzymała żadna 
oblubienica. Oczekuj ode Mnie największych radości, a jeszcze nie domyślisz się prawdy... 
ponieważ ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało. Niebo to twoje zaślubiny. I to wszystko.

977. - Bel-Air, gdzie byłam sama. - "Tak, instrument. Często cię tak nazywam. Są 
instrumenty muzyczne: czy nie jest słodką muzyką ten wewnętrzny śpiew, płynący z moich 
słów?..."

978. - Myślałam o mojej młodości osądzanej surowo, ponieważ był to czas moich wielkich 
cierpień duchowych. - "Widzisz, są trzy sądy: sądzą nas inni i jest to osąd błędny, bo oni 
widzą tylko to, co jest na zewnątrz; sądzimy się sami i to niedokładnie, bo patrzymy tylko w 



swoje wnętrze nie zdając sobie sprawy z przykładu, jaki dajemy. Ja jeden znam właściwie 
każdą duszę i to Syn Człowieczy będzie sądził świat".

979. - 1941 - 11 października. - "Czy zauważyłaś? Nawet dom, w którym spełniłem to, co 
było moim najgorętszym pragnieniem, moją Eucharystię, nawet ten wieczernik nie był moją 
własnością. Użyczono Mi go. 'Mistrz go potrzebuje...' Oddałem nawet tunikę, tkaną przez 
moją Matkę.

Staraj się zrozumieć moje ubóstwo".

980. - 1941 - 12 października. - Ponieważ Bóg mnie widzi, powinnam czuwać nawet nad 
mymi gestami.

- "Dla Boga ważne jest wnętrze i intencja".

981. - "Czy wierzysz w to, że dzieje się coś szczególnego w niebie i na ziemi, kiedy Mnie, 
skrwawionego, ofiarowujesz razem z sobą Ojcu? Czemu miałyby służyć moje cierpienia? A 
ty - jak korzystasz z dobroci Ojca? Każda modlitwa wywołuje oddźwięk, którego ty nie 
słyszysz. - Proś, proś..."

982. - Podczas Sumy. - "Jeśli twój serdeczny przyjaciel jest obecny na jakiejś uroczystości, 
cieszysz się nią podwójnie, bo myślisz: on słucha tej muzyki, on widzi to piękno. Pomyśl, że 
twój Wielki Przyjaciel jest zawsze przy tobie i że jest świadkiem twego życia. Dziel z Nim 
wszystko. To podwoi twoją radość życia.

W każdej chwili możesz pomyśleć: mój Przyjaciel może przyjść po mnie, jeśli zechce. I twoja
dusza przygotowuje się do pocałunku na chwilę odejścia i na chwilę spotkania. O, słodkie 
spotkanie...

Lekka zasłona zostanie zerwana i będziemy złączeni na wieczność. Staraj się odczuć, jak Mi 
spieszno".

983. - "Ależ tak, możesz się posługiwać muzyką by lepiej wznosić się do Mnie; zwłaszcza 
jeżeli te porywy znajdują swoje przedłużenie w aktach poświęcenia i dobrych uczynkach. Nie
jestem niedostępny. Czyż nie łatwo dosięgnąć Mnie? Skoro się pochylam... Wszystko jest w 
waszym zasięgu, moje dzieciny: wystarczy, byście zechcieli Mnie wziąć".

984. - 1941 - 15 października. Nantes. W Karmelu, w dniu św. Teresy z Avila. - "Ona 
wierzyła w Miłość... Wierz!"

985. - 1941 - 16 października. Po Komunii św. - "Im bardziej wejdziesz w prostotę, tym 
bardziej zbliżysz się do Mnie. Wierz, spodziewaj się wszystkiego ode Mnie. Wzywaj Mnie. 
W miłości oddawaj wszystko. Czy to nie prostsze? I po prostu uwielbiaj Prostego".

986. - 1941 - 17 października. Komunia św. w katedrze Notre-Dame. - "Przygotuj Mi szeroko
twoje serce, abym w nie wszedł z wszystkimi moimi łaskami. Myśl o Mnie. Wzywaj Mnie. 
Pragnij Mnie. Ciesz się Mną. Wierz we wszystko. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona 
dusza moja".

- Panie, nie powiedziałabym Ci tego z obawy, że nie przyszedłbyś do mego domu.



- "Często wchodzę tak, że nikt o tym nie wie. I widzisz, to, co mówię jednej duszy, jest dla 
wszystkich dusz. Mój głos jest najczulszy, najdelikatniejszy. Znam drogę do każdego serca. 
Ty umiej przyjść do mego serca".

987. - 1941 - 18 października. - "Jeżeli ci to daje nowy poryw miłości ku Mnie, nazywaj 
Mnie twoim 'umiłowanym Synem'".

988. - 1941 - 19 października. - Panie, dlaczego w swoim "Ojcze nasz" nie kazałeś nam 
prosić o Miłość?

- "Wszystko jest miłością w moim 'Ojcze nasz'. 'Ojcze nasz' to Imię wielkiej miłości. 'Święć 
się Imię Twoje - Przyjdź Królestwo Twoje - Bądź Wola Twoja'. To są trzy pragnienia miłości
doskonałej, która myśli tylko o umiłowanym Ojcu. 'Chleba naszego daj nam'... To pokarm 
miłości, o który prosisz i prosisz o niego na każdą chwilę twego życia. 'Jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom'... Tu jest miłość bliźniego, do której zmierzasz przez 
Miłość Boga. 'Zbaw nas od złego'... Jedynym złem jest to wszystko, co nie jest Miłością. 
'Amen'... To znaczy niech będzie według Woli Twojej, a będziemy Jednem na zawsze!"

989. - 1941 - 22 października. Le Fresne. - "Nawet gdybyś przyszła do tego kościoła tylko dla
zrobienia Mi przyjemności, dla oddania się do mojej dyspozycji, to dałabyś Mi tym dowód 
miłości. Czy nie sprawia ci przyjemności okazywanie Mi, że Mnie kochasz? Tak często 
oczekuję tego od ciebie, o gdybyś wiedziała... Czyż te drobne podarunki narzeczonych nie są 
im drogie? Dziękuję ci za myśli, jakie Mi dajesz w nocy. Niech staną się dla ciebie zwyczajne
i naturalne. Jedność dni... Jedność nocy... Czy będziemy rozdzieleni w niebie? A więc po co 
przerwy na ziemi? Kiedy Matka moja znajdowała się daleko ode Mnie, to jednak Jej serce 
było tuż przy moim, czuwając nad moimi sprawami tak, jak bym był przy Niej. Czyń 
wszystko, jak gdybym był tuż przy tobie. Pamiętaj, że nieustannie biorę udział w święcie 
twego życia: żyj więc w parze ze Mną; będziemy Jednością w Ojcu: O szczęśliwa jedność! A 
życie na ziemi nie jest za długie, by przygotować takie szczęście. Zaczerpnij odwagę z 
odwagi mojej Męki. Patrz na nią często. Bierz miłość z miłości mojej Męki. Proś. Cóż możesz
zrobić sama? Wiesz dobrze, że kiedy uznajesz swoją słabość, jesteś siłą, która pociąga Mnie, 
twojego Króla. Chcę panować w tobie. Nie zważaj już na siebie. Myśl tylko o Mnie, 
noszącym cię w moim sercu".

990. - Myślałam o 50-ciu skazanych na rozstrzelanie o świcie dnia następnego i modliłam się 
za nich. - "Przygotuj się na śmierć, jak gdybyś była wśród nich, a przez to przyniesiesz im 
ulgę".

991. - Kościół w Ingrandes. - "Bądź jak najprostsza: nawet gdybyś w ciągu tej godziny 
powtarzała tylko: 'Kocham Cię', Ja będę zadowolony. Ty cieszysz się z tego, że twój 
Umiłowany jest zadowolony?... O moja Gabrielo, staraj się tylko o to, by Mnie 
uszczęśliwić! ... Możesz to zrobić przy pomocy rzeczy drobnych: wystarczy, że będziesz 
miała dobrą intencję. Intencja liczy się więcej niż czyn, wiesz o tym. To ona znajduje się w 
sercu, a serce jest tym, co dla Mnie w was najważniejsze. A czy i ty nie widzisz przede 
wszystkim mojego serca? Kiedy ujrzysz jasno moją miłość, zrozumiesz, że jestem 
Poszukiwaczem serc. O jakim świętem jest dla Mnie każda taka zdobycz... Nie męczę się tym
pościgiem... Jak czule niosę moją zdobycz... Czy nie wiesz o tym? Ty, którą uchroniłem od 
tylu niebezpieczeństw?... Przypominasz sobie? Czasem przerażała cię jakaś podróż, a Ja ci 
mówiłem: 'Ale skoro Ja tam jestem!...'"



992. - 1941 - 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych. Podczas Sumy. - "Miejsca 
opuszczone w niebie przez upadłych aniołów nie są jeszcze zapełnione! Wy wszyscy jesteście
wezwani, każdy po imieniu. O moje dzieci, jakież to będzie nieszczęście, jeśli nie odpowiecie
na wezwanie...

Gdyby jakiś bogacz, właściciel wielkiego pałacu wznoszącego się na szczycie wzgórza, 
zaprosił mieszkańców doliny, aby zamieszkali z nim, a oni lękając się trudu wchodzenia pod 
górę, nie chcieli nawet spróbować tam dotrzeć - jak myślisz, czy ten bogaty pan znający w 
pełni wspaniałe radości własnego pałacu, nie zasmuciłby się z powodu niedbalstwa tych 
ludzi? Pomóż Mi skłonić ich wszystkich, aby weszli i proś tych, którzy już tam są, aby nam 
pomogli". 

993. - 1941 - 2 listopada. - Panie, pobłogosław cały biedny czyściec! - "Weź moją Rękę w 
swoje ręce i wykonaj nią ten gest!..." (Z akcentem czułej dobroci.)

994. - Podczas sumy kapłan na wpół odwrócony zbierał cząstki Hostii po Komunii św. -"Jest 
tam jedna dla ciebie. Przyjmij ją w duchu".

995. - 1941 - 6 listopada. U Czarnych Panien. Rekolekcje głoszone przez O. Guyot od 
Niepokalanej. - "Czy Ja nie mówiłem ci tego samego?"

- Tak, Panie.

- "Czy rozpoznajesz wszystkie moje słowa?"

- Tak, Panie.

- "Że wszyscy stanowicie część mojego Ciała, wy moi przyjaciele w stanie łaski... Że jesteście
nie tylko żywymi cyboriami, ale i drugimi Chrystusami i w tym właśnie powinniście się 
wzajemnie miłować. Niech wszystkie zasługi wszystkich należą do wszystkich a także 
nieskończone moje zasługi i zasługi mojej Matki. Bierzcie więc, moje dzieci, nie bądźcie 
ubogie! Ofiarowujcie się Ojcu Niebieskiemu cali przybrani w wasze ozdoby piękna... Co 
dzień... i zawsze... i przed Komunią św... i przy przebudzeniu... i przed pójściem spać... Całe 
niebo będzie szczęśliwe. Nareszcie będę w posiadaniu mych żywych kamieni. Będę miał 
pełną swobodę ruchu w moich gałęziach... i pełnię mego Ciała".

996. - 1941 - 8 listopada. Nantes. U dentysty. - "Może dla uratowania grzesznika potrzebujesz
dziś jeszcze dwóch zębów do wyrwania? Bądź kroplą wody w Kielichu". - A kiedy 
otworzyłam książkę na chybił trafił: "Będziesz znosiła ciężar winy grzesznika tak jak Ja!"

W nocy: "Pozwól Mi położyć na twoim bolącym policzku mój policzek uderzony żelazną 
rękawicą żołnierza".

997. - 1941 - 9 listopada. - Na wsi o wschodzie słońca. - "Spójrz, chmury są wspaniałe tylko 
dzięki przymiotom słońca. Później staną się znów szare. To właśnie twoja dusza: lśniąca, gdy 
ją okrywają moje zasługi, ciemna, kiedy jest sama sobą".

A kiedy upokarzałam się: Jak możesz dawać tak wiele mnie, tak niegodnej?



- "Aby nauczyć cię, jak postępować, by być dobrą. Bądź tak samo miłosierna i służ innym dla
Mnie".

Suma. Podczas komunii kapłana. - Panie, może jest jeszcze jakaś cząsteczka dla mnie?

- "Gdyby jej nie było, Hostia rozłamałaby się, abyś ty miała swoją cząstkę. Zawsze praktykuj 
Komunię duchową".

998. - Przy obudzeniu. - "Twój dzień - to obraz twego życia. Przebudzenie - to twoje 
narodziny. Msza św. - twoja pierwsza Komunia św. Dzień jest jak życie z jego troskami i 
radościami. Wszystko niech będzie ofiarowane Mnie, we Mnie. A Ja będę cię nosić na swym 
sercu, pełnym miłości.

Przygotuj się do snu jak na śmierć, w miłości, na moją chwałę. A nazajutrz zaczniesz życie od
nowa - na moim sercu, czujnym na każdy twój krok, moja dziecino".

999. - 1941 - 13 listopada. Wieczorem. - "Któż mógłby ci przeszkodzić, byś trwała przy Mnie
podczas mojego konania? Któż, jeśli nie ty sama... Jesteś wolna. Czy chcesz Mi dać tę twoją 
wolność? Powiedz Mi: Nie mam już wolności, ponieważ Tobie ją oddałam".

- Tak, Panie. Czyż nie posiadasz wszystkich kluczy do mej duszy?

- "Lubię, gdy Mi to mówisz. Nie obawiaj się tego powtarzać. Widzisz, jeśli przykujesz się 
łańcuchem do miłości, nie odczujesz zimna owych kajdan. Miłość czyni wszystko łatwym. 
Podążaj więc z radością ku temu, co najwięcej kosztuje, bo miłość cię poniesie.

Czas już, żebyśmy się ściślej zjednoczyli. Nadszedł wieczór życia... Niech niczego nie 
zabraknie w przygotowaniach do tego święta. A jeśli się miłujemy, jakże możemy się nie 
jednoczyć?

Ale wszystko ma się dokonywać w radości, która jest wyrazem miłości. Z jakąż wewnętrzną 
radością uścisnąłem mój Krzyż, gdy Mi go przyniesiono. Mój Krzyż! Od tak dawna go 
pragnąłem... ze względu na was i aby być posłusznym memu Ojcu. Ten Krzyż był waszym 
zbawieniem. Zbawić świat! Czy wiesz, czym to było dla Mnie?

O, dziękuj, moja córeczko. Czy myślisz, że wielu pamiętało o tym, żeby Mi podziękować? A 
przecież niczego nie brakowało w dopełnieniu korony cierpień. Ale oni nie myślą o tym. Oni 
w to nie wierzą. Ty, która tu jesteś tego wieczoru w tej naszej samotności, mów Mi słowa 
przepełnione współczuciem twego serca, aby Mnie pocieszyć za innych. To będzie jak 
balsam. Słuchając ciebie zapomnę o niewdzięcznych...

Macie nade Mną władzę, która by was zadziwiła, gdybyście ją znali. Moje drogie dzieci... 
Jakże bardzo was kocham!..." 

1000. - 1941 - 20 listopada. Le Fresne. - Przychodzę porozmawiać z Tobą, umiłowana mała 
Hostio.

- "Wiesz, że lubię twoją prostotę. Wejdź... Zagłęb się we Mnie. Strać z oczu rzeczy ziemskie, 
z których największe są niczym. Twoje przebywanie jest w zaświatach. Wiesz jak jest z 
wielkimi drzewami? Trzeba by korzeniami dotykały ziemi, ale ich wierzchołki kołyszą się 



blisko nieba, a ptaki, jak uskrzydlone myśli, spoczywają na nich. O, niech Ja będę twoim 
odpoczynkiem! A moim odpoczynkiem niech będzie twoje serce!... Moje biedne dziecko, tak 
wątłe, spójrz na siebie. Czym jesteś! Dlaczego przykryłem cię tym ciężarem miłości? To jest 
potrzebą mojego ognia... Znajdź w sobie pragnienie oddania się twemu Wielkiemu 
Przyjacielowi: w każdej chwili wnikaj we Mnie i nigdy nie wychodź. Powiedz sobie: Jestem 
w Bogu. Oddycham w Bogu... Poruszam się w Bogu. Jak rybka unoszona przez głębokie 
wody, z Bogiem przenikającym cię w tobie. Czy może być większa zażyłość? Nie usztywniaj 
swej woli. Pozwól by moja radość stała się twoją. To takie proste, życie drugiego Chrystusa w
ramionach Chrystusa!... Wdychaj Mnie!... Bierz Mnie w siebie... Nie bój się... To dla ciebie... 
Stawaj się bogata. Odziewaj się. Pokaż się Ojcu i oddaj Mu trzy hołdy: Adorację - 
Wynagrodzenie - Dziękczynienie. Mów: Miłości, wyczerpuj mnie i wzmacniaj mnie. Pal i 
ochładzaj. Znajduj chwałę w mojej nędzy. A potem pomyśl o Kościołach - cierpiącym i 
walczącym. One są oczekiwane w niebie. Wspomagaj je. Miłością? Czy nie widzisz, że 
wszystkie moje polecenia czynione są z miłości? Należałoby je spisywać pochodniami i 
jeszcze nie byłoby dosyć. Nazywaj Mnie twoim Boskim Żarem. Gdybym użył mocniejszych 
słów, iluż by się zgorszyło... oni uznają tak wielką odległość między Stwórcą a stworzeniem, 
podczas gdy Ja wzywam do zażyłości w miłości największej. Ty to zrozum. Kochaj tak, jak 
Ja chcę być kochany: we wszystkich chwilach waszego krótkiego życia. Ja jestem waszym 
życiem; rozumiesz, moja Gabrielo, że to Ja jestem twoim życiem?"

1001. - 1941 - 28 listopada. Gdy przygotowywałam się do Godziny Świętej. - "Zanim 
rozpoczniesz rozmowę ze Mną, poproś, aby cię przyprowadziła moja Matka, św. Józef i 
aniołowie. Będzie to jakby dwór, który Mnie uczci i uzupełni twoje braki. Małe dziecko nie 
wchodzi samo do salonu: dorośli je wprowadzają i mówią za nie. A Ja proszę, aby je 
dopuszczono do Mnie. Wszystkie dusze są moimi małymi dziećmi. Czy myślisz, że się na nie 
gniewam? Nie, Ja je zawsze pieszczę - wiesz o tym, ty, którą namaściłem moją obecnością - 
aby zwiększyć ich zaufanie. Tak bardzo lubię tę ufność moich dzieci i ich otwarte spojrzenie.

O, powierz Mi wszystko, co jest twoje: twoje pragnienia, nawet te, które wydają się 
najbardziej nie do zrealizowania. W moich dłoniach wszystko staje się proste. Żądam od 
ciebie ufności aż do granic cudu. Wtedy dopiero będę zadowolony.

Czy mogłoby ci przyjść kiedykolwiek do głowy, że zbawię ciebie za cenę straszliwej Męki i 
haniebnej śmierci? Czy mogłabyś przypuścić, że wymyślę taki Sakrament jak Eucharystia - 
aby żyć wśród was i być pożywanym przez was? Czy mogłabyś sobie wyobrazić 
przebaczenie najcięższych grzechów za cenę prostego ich wyznania i aktu skruchy? To 
przekracza twoje pojęcie o dobroci. Czy nie mogę i teraz robić dla was rzeczy wielkich? Czyż
moja moc zmalała? O, niech każda dusza - i twoja - zbliża się do Mnie, niech Mi przedstawi 
swoje potrzeby, pokaże Mi wszystkie swoje słabości i niech pragnie gorąco, abym ją 
uzdrowił.

Proś o miłość. Proś o świętość. Przypomnij sobie tych dwóch apostołów, którzy ośmielili się 
prosić o to, aby mogli zasiadać - jeden po mej prawicy, a drugi po lewicy - w moim 
królestwie. Czegóż to nie oczekiwali ode Mnie! Ty też oczekuj wszystkiego ode Mnie! To 
będzie dowodem twojej miłości. Ona będzie ozdobą mego serca.

Proś o świętość. Proś Mnie o nią codziennie. Wkładaj w jej zdobywanie wszystkie swoje 
wysiłki: świętymi bądźcie, jak Ojciec mój i Ja świętymi jesteśmy. Wejdź we Mnie, a Ja cię 
poniosę. Sama - cóż możesz, moje biedne dziecko? Ale masz moją miłość. Weź ją sobie, pij. 



Spożywaj. A kiedy staniesz się jedno ze Mną, twoja siła będzie nadludzka. Czy jesteś 
zdecydowana ze wszystkich sił Mnie umiłować? Czy jesteś zdecydowana w pełni zaufać?"

1002. - 1941 - 2 grudnia. Le Fresne. - "Czy nie widzisz, że trzeba wzmóc intensywność 
twych pragnień, ponieważ pragnienie jest brane przez moje miłosierdzie za fakt dokonany. 
Podwyższaj więc pragnienia wiele razy w ciągu dnia, a twoje serce rozgrzeje się nimi i Ja 
zbiorę twoje wysiłki. Podczas tego Adwentu nieś Mnie do wszystkich tak jak moja Matka i 
zachowuj w sobie poczucie mojej obecności. To Mnie pocieszy po tym, kiedy nie było dla 
Mnie miejsca w gospodach".

1003. - 1941 - 4 grudnia. Le Fresne. - "Nie pożałujesz tego, że oddałaś się Miłości. Idź 
naprzód tą drogą. Ja ci ją wskazuję, a ty idź nią, ponieważ Miłość idzie za tobą. O, moja 
Gabrielo, czy wiesz dobrze, że Ja jestem wszędzie? Żyjmy więc zawsze we dwoje. Powiedz 
sobie: jestem tu, ale nie sama. Czy zakochanych spotyka się oddzielnie? Myśl o mojej 
Obecności, to powiększy twą siłę, a czego nie dokonasz przez słabość, Ja uczynię za ciebie. 
Ofiaruj Mi również to, czego Mi się nie ofiarowuje w obecnych cierpieniach, ażeby tak wiele 
doświadczeń nie zostało straconych. I pozostań bardzo blisko mego serca. Lubisz odwiedzać 
tych, którzy cierpią na skutek samotności: mówisz im słowa delikatne... Daj je Mnie! 
Oczywiście teraz już nie mogę cierpieć i ty cieszysz się z tego; lecz w swoim czasie tyle 
wycierpiałem, że aż do końca świata wszystkie pokolenia mogą Mnie pocieszać. Czy to nie 
słodkie dla twego serca? Możesz wynagradzać za złości wszystkich czasów kochając Mnie 
coraz mocniej... wyrażając Mi wolę kochania i prosząc Mnie o pomoc. Możesz to robić także 
za pomocą dobroci dla innych. Bądź niezwykle miła. Jeśli twoje zadanie jest bardzo ciężkie, 
bierz jeszcze zadania innych, w ten sposób poniesiesz trochę mój Krzyż na drodze. Bądź 
pomysłowa w miłowaniu Mnie, a Ja będę pomysłowy w wynagradzaniu cię. Oddaj Mi siebie 
całą... Ja cię całą napełnię".

1004. - 1941 - 8 grudnia. Nantes. Kościół N. Maryi Panny. O godzinie 3-ej kaznodzieja 
mówił to samo, co głosił rano. - "A gdybyś przyszła tutaj tylko po to, aby powiedzieć dzień 
dobry mojej Matce!..."

1005. - 1941 - 11 grudnia. Myślą w Getsemani. - "Jesteś ze Mną? W całej prawdzie? Pomóż 
Mi podnosić świat. Pocieszaj Mnie za świat. Niech będzie przynajmniej jedno serce 
całkowicie moje, a będąc całkowicie moje niech Mi pozostanie wierne. Obym nie musiał 
powiedzieć: Miałem jedną jedyną przyjaciółkę i zabrano Mi ją!... Mówię 'jedyną', bo jedna 
dusza nie jest podobna do drugiej. Każda jest dla Mnie 'jedyną'. Tak, bądź moją w prawdzie".

1006. - Zakończenie nowenny. Kiedy starałam się wielbić Boga ze wszystkich sił. - "Pomyśl, 
że w tej chwili wszyscy owi 'nawróceni', z których wielu jest ci znanych, wielbią Mnie, 
śpiewają Mi w niewysłowionych uniesieniach nieba. Pomagaj sobie tym. Oni oddają cześć 
Niepokalanej. Wspomagaj się tym. Bądź damą mego Dworu".

- Panie, spraw aby 5 części świata wielbiło Ciebie, a szczególnie moi biedni Arabowie.

- "Od nich będzie się mniej wymagać. Ty uwielbiaj Mnie za nich".

1007. - 1941 - 16 grudnia. "Być hostią" - te słowa przerażały mnie. - "Wszystko, co się 
ofiarowuje, jest Hostią. Kiedy ofiarowujesz się by sprawić Bogu przyjemność, jesteś Hostią. 
Eucharystia to dziękczynienie".



1008. - Wynagradzanie. - "Nie, nie czynić więcej, ale czynić inaczej: więcej radości w małych
codziennych doświadczeniach. Te przykrości są dla Mnie... więc... cieszmy się razem... 
Ratujmy grzeszników... Kiedy myślisz o Mnie, staraj się włożyć w to tyleż miłości, co Ja, gdy
myślę o tobie. Staraj się zwiększyć swoją gorliwość, swój entuzjazm, aby zjednoczyć się ze 
świętością swego Świętego Oblubieńca. Wzywaj często Ducha Świętego: 'Zejdź we mnie!' A 
jeśli zejdzie w ciebie, to ze świętością: czy nie warto więc, byś Go wzywała? I widzisz, 
świętość to sposób miłości na przeżywanie rzeczy zwykłych. Rozgrzewaj swą miłość w 
moich ranach. Stosuj drobne chwyty. Nie zaniedbuj niczego, co może cię zbliżyć do Mnie. 
Przypomnij sobie Zacheusza wdrapującego się na drzewo. Jego wielkie pragnienie zobaczenia
Mnie przyniosło mu moje odwiedziny. Żyj bardziej wewnątrz siebie niż na zewnątrz. Ja 
odwiedzam cię w twoim wnętrzu. Za każdym razem, gdy wchodzisz w siebie, znajdujesz 
Mnie, bo Ja tam przebywam".

1009. - Wieczór Wigilii Bożego Narodzenia. Odmawiając Różaniec miałam trudności w 
rozważaniu Tajemnic Bolesnych. - "Chcę by dziś wieczorem wszystko było radością, nawet 
cierpienia. To twoje zbawienie. To twoje bogactwo, to twój Zbawca pełen miłości. Oto 
piękno cierpienia, dostrzeż je. Kiedy się pojawi, pozdrów je tak jak Ja je powitałem w mojej 
wielkiej miłości, która was wzywała. Ty uczynisz z cierpienia miłość, która Mnie wzywa i nie
będę mógł nie odpowiedzieć ci".

1010. - Boże Narodzenie. W katedrze. - "Gdy zstąpiłem ku wam, jakże ogromną moc 
oddałem na wasze usługi - z miłości! Nie wątp, że mogę zanieść aż na krańce świata twoje 
pracowite dzieło, przekazujące moje słowa. Proś wciąż od nowa, aby przyszło moje 
Królestwo! Proś!"

1011. - 1941 - 31 grudnia. - "Szczególnie wtedy, kiedy uważacie się za coś, jesteście niczym,
bo jesteście tylko biednymi dziećmi. Podziękuj Mi więc za to, że tak się tobą zajmowałem 
przez cały ten rok. Czy choć przez chwilę nie byłem z tobą? Ofiaruj Mi swoje wielkie 
pragnienie by zawsze tak samo być ze Mną. Czy dla twojej miłości nie jest sprawą naturalną 
być całkowicie oddaną swemu pełnemu miłości Zbawcy? Kiedy zrozumiesz moją miłość? 
Przepraszaj Mnie za grzechy przeciw miłości, w przeszłości i w tym roku, który się zamyka 
dziś wieczór i otwórz się na gorętszą miłość w roku nowym".

Kiedy wracałam z Mszy św. dziękowałam Mu za moje domy. Mówiłam: Mój grobowiec jest 
także domem. Moje krzesło w kościele jest także domem. - "Masz przede wszystkim inny 
Dom: moje Serce".

Rok 1942

1012. - 1942 - 1 stycznia 1942. - Moje hasło na ten rok? - "Przechodzenie we Mnie w trakcie 
twego życia. W ten sposób będziesz umiała przejść we Mnie w chwili twej śmierci. 
Rozumiesz? Będziesz żyła we Mnie, a jeżeli będziesz się modlić we Mnie, będziesz dobrze 
widziała Ojca. Jeżeli we Mnie będziesz mówić, nie powiesz byle czego. Jeżeli we Mnie 
będziesz myśleć, będziesz blisko Ojca.

O moja umiłowana, odrywaj się coraz bardziej od rzeczy ziemskich... Czego jeszcze 
oczekujesz, jeżeli nie Mnie?"



1013. - Podczas Mszy św. - "Zachowaj swoją suknię bez skazy. To znaczy - bez plam 
dobrowolnych. Gdybyś spacerowała na wsi i jakaś jeżyna lub zielona trawa splamiłaby twoją 
białą suknię, byłoby do drobnostką. Ale gdybyś w niej wycinała nożyczkami dziury lub robiła
atramentem ordynarne rysunki, co za niedbalstwo!... Jakie wzgardzenie pięknem. A przecież 
dusza to poważniejsza sprawa, ponieważ jest ona moim obrazem".

Na sumie. - "Ofiaruj się we Mnie Ojcu, jesteś moją oblubienicą. Czy Oblubieniec nie jest 
uszczęśliwiony wierną obecnością oblubienicy? A ona? Czy mogłaby się z Nim rozłączyć? W
radości i niepowodzeniu jest z Nim. Daj Mi swoje pragnienie przebywania we Mnie zawsze. 
Opróżnij z mebli swoje wnętrze, wszystkie twoje niepotrzebne myśli ziemskie po to, by 
zamieszkać u Mnie w wielkich przestrzeniach nieba. Wejdź razem z twym Oblubieńcem na 
drogę ofiar. Nie obawiaj się czynić ich zbyt wiele. On tyle zrobił dla ciebie!... Poświęcaj się, 
ale nic o tym nie mów. O, te nasze piękne wspólne tajemnice. Zapomniałaś o nich, Ja ci je 
przypomnę; są utrwalone w moim sercu. Chciałbym... (pozwolisz, że Ja także wyrażać będę 
życzenia?). Chciałbym, aby życie we Mnie stało się dla ciebie stałym zwyczajem. To tak 
upragnione zjednoczenie z moim stworzeniem może zdziałać wielkie rzeczy: pomagać Mi w 
nawróceniach. Czy chcesz Mi pomóc? Pomóc Mi uświęcić cię. Czy chcesz? I, jak zawsze, 
mówię ci: 'Próbuj. Stawiaj pierwsze kroki. Ja będę kontynuował'".

1014. - 1942 - 8 stycznia. Ancenis. Podczas agonii mojej siostry myślałam o Jego agonii. 

- "Moja była gwałtowniejsza. Czyż nie trzeba było aby Chrystus cierpiał więcej niż 
ktokolwiek na ziemi? Umieszczajcie swoje agonie w mojej Agonii tak pełnej miłości i 
okazujcie Mi ufność. Rozważ mój bezbrzeżny ból i niedostatek pociech. Spójrz, twoja siostra 
jest tak szczęśliwa po Sakramencie Chorych, po Wiatyku, po generalnej absolucji. To Ja 
jestem jej Radością. Czy ty nie spróbujesz Mnie pocieszyć jako podziękowanie za to, co 
uczyniłem dla wszystkich twoich? Pozwól swemu sercu otworzyć się i miłować Mnie... 
całkiem po prostu".

1015. - 1942 - 15 stycznia. Nantes. Kościół N.M. Panny, "potoki deszczu". - "Już od tak 
dawna prosiłaś Mnie o potoki łask duchowych i ziemskich!... Czy nie odpowiedziałem, 
przekraczając twoje nadzieje? O, moja córeczko, ufności... ufności we Mnie! Oczekuj 
wszystkiego ode Mnie, twego Wielkiego Przyjaciela. Oddawaj Mi często duszę twej drogiej 
siostry wiedząc, że sprawisz Mi tym przyjemność. Wiesz, jak kocham dusze i jak dążę do 
Zjednoczenia. Przygotuj się. Żyj tylko po to, aby umrzeć. Właśnie miłość należy w sobie 
wypracować, bo z miłości trzeba umrzeć. I przez częste akty miłości wynagradzasz za te 
wszystkie drobne uchybienia, które cię zasmucają. O moja droga córko, będąc jeszcze na 
świecie traktuj Mnie jak Ukochanego. Niedługo już będzie wieczność. Tam już się nie zbiera 
zasług. A właśnie zasługi radują Mnie. Daj się kochać wszystkim, zwłaszcza grzesznikom. 
Spraw, by cię kochano z miłości dla mojej Miłości. Wiecie dobrze, że cokolwiek czynicie dla 
waszych bliźnich, czynicie to dla Mnie".

1016. - Panie, z powodu tej ślizgawicy nie będę mogła pójść by przyjąć Cię jutro rano.

- "Wiesz dobrze, że co roku robię przerwę, jak gdybym Ja sam chciał przygotować nowe łaski
dla ciebie. Wykorzystaj tę przerwę na wzmożenie swych pragnień. Korzystaj z wszystkiego. 
Rozdzieleni małżonkowie przygotowują nowe, jeszcze piękniejsze spotkanie".

1017. - 1942 - 21 stycznia. - "Nie uściskałaś Mnie dziś należycie!"



1018. - 1942 - 22 stycznia. - Powiedziałam przy Komunii św.: Spraw, bym była drugim Tobą.

- "Istnieje na to sposób, pomimo twych niedostatków i wad, a jest nim całkowite stanie się 
'miłością'. Nie tylko wobec biednych pozbawionych pieniędzy, czy pozbawionych szczęścia, 
lecz przede wszystkim wobec Biedaka, jakim Ja jestem; bądź czule 'całą miłością'".

1019. - Godzina Święta. - "Bądź cała moja! Teraz moja kolej! Dawałaś siebie dzisiaj tylu 
ludziom!... Tylu rzeczom! To twój Pan, twój Przyjaciel wzywa cię... dla ciebie... dla innych. 
Nie targuj się z Nim, bo On nie targował się o nic z tobą, nawet w swoim Ciele. Wszystko, co
czynisz, czyń dla Mnie, we Mnie, niesiona przeze Mnie. Wiesz, że jestem nieskończony, że 
nie wyczerpiesz Mnie czerpiąc ze Mnie. Czy możesz zmierzyć moją głębię? Niech nic nie 
powstrzymuje twej ufności! Oddawaj Mi często twe pragnienie stania się świętą. Jesteś na 
ziemi po to, by być świętą. Przyszedłem po to, abyście byli świętymi. A więc? Jeżeli twoje 
pragnienie spotka się z moim, czegóż nie dokonamy razem? Ale trzeba wierzyć w Miłość. 
Wiesz, że w Ewangelii często jest napisane: 'Wiara wasza was ocaliła'. O moje dzieci, 
wierzcie mocno, a zabierzecie Mi całą łaskę. Pomyśl zwłaszcza o mojej chwale! Chcesz 
przecież, by twój Chrystus, by Jego Kościół został uwielbiony? A więc proś Go o to często. 
Jakim odpoczynkiem będzie to dla ciebie w godzinie śmierci, jeżeli będziesz mogła wystawić 
sobie świadectwo, że trudziłaś się, że pracowałaś dla tej umiłowanej chwały twego 
Jedynego!"

1020. - 1942 - 24 stycznia. - "Modlisz się w swoich intencjach. Módl się także i w moich".

Myślałam o doskonałej harmonii mego ciała, o moim niezmiennym zdrowiu.

- Dziękuję Ci, mój ukochany Stwórco!

- "Za to podziękowanie będziesz umiała cierpieć, kiedy przyjdzie cierpienie".

1021. - 1942 - 27 stycznia. - "Przypomnij sobie, że przyrzekłaś Mi być bardziej świętą, niż 
wczoraj. Niech to będzie twoim hasłem na każdy dzień".

1022. - 1942 - 28 stycznia. Kiedy czytałam objawienia. - "Czytaj przede wszystkim swoje 
zeszyty. Czy znasz osobę, która by przejmowała się korespondencją adresowaną do jednej ze 
swych przyjaciółek bardziej niż swoją własną?"

(Proszono mnie o tysiące przysług.)

- "Przeszkadzają ci w czasie Mnie poświęconym? Jakież to ma znaczenie, jeżeli te przerwy są
także dla Mnie..."

1023. - 1942 - 4 lutego. Paryż, w metro. Jakaś pani żegnając się z mężem czyniła miłe gesty 
pożegnania. - "Czyń tak ze Mną. Posyłaj Mi często swój uśmiech, swoje miłosne spojrzenie. 
To zupełnie proste między oblubieńcami, którzy się kochają. A oblubieniec jest tym tak 
uszczęśliwiony!"

1024. - Bazylika Montmartre. - Oddaję Ci chwilę mej śmierci. A w mojej śmierci zgony 
wszystkich członków mej rodziny.



- "O, moja córeczko! Polecaj Mi często umierających w imię moje, kiedy umierałem na 
Krzyżu. Wszystkich bez wyjątku! Nawet tych, których uważałabyś za zbyt wielkich 
grzeszników. Moja Krew jest tak potężna... Moja miłość tak wielka! Jakaż to radość dla 
ciebie i dla Mnie ratować tych biednych umierającach!..."

1025. - 1942 - 11 lutego. Nantes. Ulica Lamoricière.

- "Może nie jesteś w stanie rozmawiać ze Mną? Nie zawsze ma się coś do powiedzenia. Ale 
możesz iść obok Mnie i myśleć o Mnie czule".

1026. - 1942 - 12 lutego. - "Kiedy się modlisz, patrz na Mnie. Wchodź w moją odwieczną 
myśl, bo w przeciwnym razie wpadniesz w roztargnienie. Pamiętaj, że wszyscy jesteście za 
siebie odpowiedzialni. Każdy czyn dobrze wykonany, powiększa skarb Kościoła. O moje 
dziecko, nie pomijaj żadnej okazji, aby wzbogacić siebie i innych.

Wpatruj się uważnie we wzór mojego życia, jak to robiłaś w dzieciństwie kopiując rysunki, i 
staraj się zapisywać stronice, które ci pozostają do końca życia - bardziej dla sprawienia Mi 
przyjemności, aniżeli dla nagrody. A Ja, który jestem zawsze blisko i patrzę na ciebie, 
przyjmę z miłością to pragnienie podobania się Mnie.

Nie troszcz się już o siebie. Cała we Mnie, myśl o Mnie. Promieniuj na wszystkich. Wtedy 
nie będziesz już ty, to będę Ja".

- Panie, przyrzekam, pragnę, ale w rzeczywistości: co robię? 

- "Szczęśliwy jestem w moim Miłosierdziu przyjmując obietnice i pragnienia, które 
stopniowo stają się czynami. Obietnice i pragnienia są to czyny w zarodku. Nie zniechęcaj się
nigdy. Myśl często, że jestem blisko. Czyż mogę być tak blisko i nie pomagać tobie? Czy 
stworzenie nie jest nieskończenie drogie swemu Stwórcy? Gdybyś wiedziała...

Zwracaj często ucho ku Mnie, a usłyszysz. Jan, wsparty na moim sercu, usłyszał jego 
tajemnice. Czy usłyszałby je, gdyby nie wykonał tego gestu czułości? Jestem jak człowiek 
nieśmiały: potrzeba Mi pierwszego kroku z waszej strony".

1027. - 1942 - 15 lutego. Joué-sur-Erdre. - "Niech Wola Boża będzie dla ciebie wszystkim! 
Ta umiłowana Wola. Proś o nią, aby spełniała się na ziemi, tak jak w niebie. Ofiaruj się, byś 
była taką, jaką Ja cię pragnę..."

1028. - 1942 - 19 lutego. W mieście. Robiłam sprawunki dla innych i jakaś cząstka mnie była 
z tego powodu w złym humorze. - "A czy Ja nie rozdawałem moich sił dla innych? Czy nie 
umarłem za innych? A ty robisz tak mało... Zjednocz się ze Mną".

1029. - U Klarysek. Po kilku aktach hojności. - "Widzisz, że im jesteś lepsza, tym jesteś 
szczęśliwsza. Nie obawiaj się nikogo, idź prosto swoją drogą tak, jak byśmy byli tylko Ja i ty. 
Staraj się jedynie o moją opinię i to wszystko: Ja, twój Bóg i twój Zbawca, twój drogi 
Oblubieniec. Uwielbiaj. Nadawaj Mi najczulsze imiona. Przyjdę pod tymi imionami. Jestem 
Jeden i Wieloraki. Jestem Nieskończony. Napełniam łaskami moje stworzenie. Kołyszę moje 
dziecko".

- Ja także chciałabym być wieloraka i kochać Cię na wszelkie sposoby miłości.



- "Proś moją Matkę o pomoc. Proś twego Oblubieńca by ci pomógł i skupiaj się często by 
znaleźć Mnie w sobie".

1030. - Moje urodziny. - "Nazywaj Mnie 'Ojcem' przez cały ten dzień twych urodzin, bo to Ja 
ciebie stworzyłem. Dziękuj Mi. Kochaj Mnie za to, że cię powołałem z nicości. Dziękuj i 
kochaj za swoją pojętność, za pamięć, za wolę. Dałem ci to wszystko, zanim ty Mi cokolwiek 
dałaś. Ukochałem cię od wieków. Ty istniejesz w czasie, a czas jest krótki! Miej przynajmniej
intencję kochania Mnie bezustannie, jako odwzajemnienie mojej, tak wielkiej miłości. Ja - 
Bóg, ty - mała nicość w czasie i przestrzeni. Nazywaj Mnie twoją Matką, bo dzień urodzin 
jest świętem matki... 

Jakaż matka jest bardziej Matką niż Ja! Spójrz na moją czułość i na to, co ona dla ciebie 
uczyniła! Jaka matka uchroniła swoje dziecko tak, jak Ja ciebie uchroniłem?... Powinszuj Mi 
więc w moje święto, moje drogie dziecko! To, co należy do Mnie, jest twoje w najgłębszej 
istocie bytu. Czy nie jesteś moim tchnieniem? Przypominasz sobie? Jestem bardziej bliski 
tobie, niż ty sama sobie".

- Panie, chciałabym, aby z mojej duszy wydobywał się tylko jeden dźwięk: miłość do Ciebie.

- "Patrz na Mnie jak się patrzy na cel. I zaczynaj na nowo każdego dnia, w cierpliwości, nigdy
nie licząc na siebie, dziecino. Wiesz? Maleństwa, które chcą wejść pod górę, czepiają się szat 
mamy. Weź moje zasługi. Weź moje ramiona. Weź moje serce".

1031. - 1942 - 1 marca. Po Komunii św. - "Nie, żadne zajęcie nie uniemożliwia modlitwy. 
Czyż nie odmawiałem psalmów, bity i okryty ranami? Wlokąc się na Kalwarię, wśród 
wyjącego tłumu? A na Krzyżu? Moim biednym Krzyżu...

A ty uważasz, że trudno ci się modlić wśród twoich drobnych i nie męczących zajęć? O, 
połącz się ze Mną!"

1032. - 1942 - 2 marca. - Podczas gdy czyściłam obuwie. - "Skarżysz się, że przychodzą 
goście, kiedy chciałabyś poufnie porozmawiać z przyjaciółkami. Ale Ja czekam na ciebie sam
i możesz Mi powiedzieć wszystko, bo chociaż pochylam się nad całą ziemią, to moje serce 
jest całe do dyspozycji tych, którzy pragną je wziąć".

1033. - 1942 - 5 marca. - "Nie jestem taki jak przyjaciele, którzy mówią 'Dlaczego ona 
przychodzi tak często?'... i którzy nie rozumieją odnowy czułości serca. Ja czekam na ciebie 
zawsze z tym samym uniesieniem, z niecierpliwością pierwszego razu, bo jestem 
Nieskończony. Przenieś się duchem do sprofanowanego kościoła w Mean. Uklęknij obok 
moich biednych Hostii. Adoruj. Ale przede wszystkim kochaj. Pocieszaj Mnie. Ja miłuję 
ludzi. Dlaczego oni Mi to czynią? Zbrodnie, które widziałem w Ogrodzie Oliwnym i które 
sprawiły Mi tyle cierpienia... A ty, nie zapomnij zjednoczyć się z moimi tajemnymi 
cierpieniami serca, gdy ktoś odepchnie jakiś przejaw twej serdeczności. Przyniesiesz Mi ulgę;
jeżeli jestem wrażliwy na nienawiść, która chciałaby Mnie zniszczyć, to jestem bardzo czuły 
na miłość, która chce Mnie pocieszyć, na miłą delikatność moich stworzeń. Ze Mną nigdy nie
przesadzisz. Niczego się ode Mnie nie obawiaj. Jesteś zrozumiana ponieważ mamy tylko 
jedno poruszenie serca... Otwieraj się. Zwierzaj się. Ja cię słucham i nie nużę się, więc i ty się 
nie nuż. Mów jak gdyby szeptem w ciemności, będąc pewną mego uważnego ucha i miłości 
mego serca".



1034. - 1942 - 11 marca. - "Widzisz, w stosunku do innych usiłujesz czasem pokazać się w 
korzystnym świetle, chętnie byś się upiększyła. Ale ze Mną jesteś zupełnie naturalna: nie ma 
sposobu ukrycia przede Mną prawdy. Przyznaj, że słodki jest dla ciebie fakt, iż tylko Ja mogę 
widzieć cię w świetle prawdy. Zamiast uciekać przed moim spojrzeniem, z uczuciem skruchy 
roztocz przed nim swą nędzę. Szukaj jego czułości i pobudzaj swoją. Tylko Ja cię znam, moja
córeczko, raduj się zażyłością z twoim Bogiem. Czy mogłabyś marzyć o czymś większym? 
Życie zostało ci dane po to, abyś Mnie kochała. Czy znajdujesz w tym radość? Czy to cię nie 
wynagradza za wszystko? Kochać Mnie!...

O, kiedy Mnie zobaczysz!..."

1035. - 1942 - 22 marca. Po Komunii św. - "Prosiłaś Mnie o nieustające strumienie Wiary, 
Nadziei i Miłości: trzeba często ćwiczyć się w nich. Mów: 'Wierzę w Ciebie, ukochana 
Miłości, Ufam Tobie, Potężna Miłości, Kocham Cię, Nieskończona Miłości, a bliźniego dla 
Ciebie. Ty jesteś cały dla mnie, ja jestem cała dla Ciebie'".

1036. - 1942 - 24 marca. Świętego Gabriela. - "Bądź taka jak twój święty Patron, zwiastunką 
dobrej nowiny, nosicielką radości. Czasem jest łatwo dać trochę radości choremu, 
umierającemu, niespokojnemu. Czyń to w moim imieniu i tak jakby ta radość miała 
zwiększyć moją. Nie zwracaj uwagi na siebie. Czyń wszystko dla Mnie, a przezwyciężysz 
przeszkody miłości własnej czy nieśmiałości. Idź zawsze prosto drogą miłości. Nie zajmuj się
ludźmi, ani rzeczami, utkwij wzrok we Mnie. A jeżeli uda ci się zrobić coś dobrego, 
podziękuj Mi za to, jako za łaskę pochodzącą ode Mnie. Czy nie jesteś szczęśliwa, kiedy 
działam przez ciebie? I dziękuj Mi, że tak cię rozpieszczam, że tak cię wysłuchuję, że 
wychodzę naprzeciw twym prośbom. Lubisz żeby ci dziękowano? Ja także. O, ta delikatność 
serca... znasz ją. Zrozumiałaś ją we Mnie, jak gdyby ona była całym Mną. Wasza, kiedy Mi ją
ofiarowujecie wzrusza Mnie. Biorę ją i jest to więź miłości. Nigdy nie odchodzę pierwszy, a 
więc ty pozostań przywiązana do Mnie. To nasze niebo na ziemi. Masz swobodę chcenia tego
lub nie chcenia. Wolność! Czy chcesz zakuć w kajdany twą ukochaną wolność między mymi 
rękami?

Sprawiać Mi przyjemność, to czynić dobro. Nie sprzeczaj się z nikim, zwłaszcza z tymi, 
którzy ci wyrządzili krzywdę. Aby zjednoczyć się ze Mną, mów: modlę się Twoją modlitwą; 
pracuję - łącząc się z Tobą pracującym; mówię Twoimi słowami. Wkładaj w to całą swoją 
serdeczność, moja dziecino".

1037. - 1942 - 27 marca. Wyrywałam trawę na tarasie i mówiłam Mu: To po to, by Ci 
dopomóc wyrywać grzeszników z ich złych nałogów.

- "Mów to do Mnie tak, jakbyś Mnie widziała. A gdybyś Mnie widziała, to nie mówiłabyś bez
uśmiechu. Spróbuj. I zobacz różnicę".

Podczas Ewangelii. - "Mów do swoich braci tak jak Ja: w pokorze, w prawdzie Bożej i w 
miłości".

- Panie, całuję ziemię, która nosiła ślady Twych stóp; całuję cień leżący za Tobą.

- "Mój cień, to twój bliźni".

A kiedy wahałam się, czy prosić Go o trudne nawrócenie: - "Czy nie uwolniłem Barabasza?"



1038. - 1942 - 5 kwietnia. Wielkanoc. - "To dla was zostałem wskrzeszony, nie dla mojej 
chwały. Abyście wierzyli i oczekiwali waszego własnego zmartwychwstania. Nie licz już 
więcej na siebie. Licz na Mnie w chwili obecnej i na zawsze. Pozwól Mi wreszcie żyć w 
tobie: na twoim miejscu. Wyjdź z siebie. Bądź duszą nową, wyzutą z wszystkiego, przybraną 
na nowo. Spójrz na moje chwalebne rany... tak często widziałaś je zakrwawione... Po 
cierpieniach następuje chwała. Raduj się wraz z całym niebem".

1039. - 1942 - 11 kwietnia. - "Czy nie sądzisz, że wolę duszę, która często upada, ale 
pogardza sobą u moich stóp, od tej, co zawsze jest z siebie zadowolona i nie ma sobie nic do 
wyrzucenia? Co dzień, moja córeczko, wyrażaj Mi swoją skruchę. Patrz na swoje winy. 
Ofiaruj je Mnie, abym je zgładził. Przyznawaj się do swej słabości, do swych niepowodzeń. 
Mów do Mnie: 'Pomóż mi, mój Wielki Przyjacielu. Wiesz dobrze, że sama nic nie mogę, ale z
Tobą mogę wszystko'. I znów idź swoją drogą z ufnością we Mnie, codziennie, rozumiesz? 
Nawet jeśli nie widzisz żadnego postępu, wzmacniaj swą cierpliwość. Nabierz odwagi. Czy Ja
jej nie potrzebowałem wchodząc na Kalwarię? A czy oblubienica może różnić się od 
Oblubieńca? Będzie na Niego patrzeć, aby Go naśladować i rozradować Jego serce. Czy nie 
będzie to sposobem zbliżenia się do Niego? Nigdy nie oddalaj się z własnej winy, a kiedy 
dręczą cię roztargnienia, powracaj tak, jakby one nie istniały. Wkładasz swoje serce w moje i 
masz już tylko moją wolę".

1040. - 1942 - 16 kwietnia. - Mów Mi: "Niech moje zrozumienie ma prawdziwą Wiarę. Niech
moja pamięć ma prawdziwą Nadzieję i niech moja wola ma prawdziwą Miłość!"

Mówiłam Mu w ogrodzie: Usuwam trawę, abyś przyszedł przechadzać się po tarasie. A w 
małej uliczce: To jest podobne do Twego Nazaretu. Było to tak jakby On tam był. Myślałam 
o tym, co powiedział: "Tak mało rzeczy przeszkadza ci widzieć Mnie".

1041. - Nawiedzenie kościoła w Montrelais. - "Zjednoczyć się, rozumiesz, w tym jest całe 
życie. Nic innego tylko Ja. Prawda, jak słodkie jest życie duszy? Często nie zdajecie sobie 
sprawy z mojego działania. Ty wierz w nie. Ofiaruj się bezustannie temu Zjednoczeniu, a 
przez to zwiększy się moje działanie. Ty także nie zawsze będziesz o tym wiedziała, ale 
zmierzaj do ścisłego zjednoczenia się ze Mną w miłości; nawet gdyby to było twoim jedynym
rodzajem modlitwy, życie twoje nie miałoby piętna zwyczajności, lecz byłoby całkowicie 
nadprzyrodzone i wartość jego byłaby znana Ojcu. Pozdrawiaj moją delikatność przez własną 
delikatność myśli i wyrażania się; postępuj ze Mną tak, jakbym Ja się nie ośmielał - 
przychodź pierwsza. Próbuj. Ileż razy czekam na was, a wy nie przychodzicie. Przypominasz 
sobie? Kiedyś poczyniłaś przygotowania na przyjęcie kogoś, kogo kochałaś, a ta osoba 
powiedziała ci, że zapomniała... Cierpiałaś wtedy... Lecz czym są miłości ziemskie, a czym 
moja miłość?... Tak, proś Mnie o przebaczenie za spotkania, które nie doszły do skutku. 
Zapomnę o nich przez wzgląd na moje miłosierdzie. O, moja droga córko... Zawsze jestem 
gotowy przebaczać, przytulać was do mego serca, abyście zeń czerpali odwagę. Poprzez 
swoje najzwyklejsze czynności jednocz się ze Mną. W każdej chwili jesteś moją córeczką. 
Ten dzień, ten tydzień, ten miesiąc pełne są mojej miłości tak jak inne miesiące i lata. 
Kocham cię wtedy, kiedy ty nie myślisz o miłowaniu Mnie i przygotowuję ci łaski, o które 
Mnie nie prosisz: jedno spojrzenie, jeden gest ku Mnie, a dam ci wszystko, moje tak drogie 
Mi dzieciątko!..."

1042. - 1942 - 23 kwietnia. Nawiedzenie. - "Nie zawsze czujesz Mnie przy sobie, a jednak nie
opuszczam cię nigdy. Czasem zbliżam się więcej, tak jak wczoraj w ogrodzie, kiedy Mi 
powiedziałaś: 'Dzień dobry, umiłowany mój Boże'. Zdawało ci się, że niemal słyszysz moją 



odpowiedź. Ukrywam się dla dobra waszej wiary, która powinna zbierać zasługi. A czy ciebie
zawsze dziwi moja miłość? To szaleństwo Boga, oto wyjaśnienie. Wierz więc po prostu w tę 
miłość Istoty Wszechpotężnej i innego porządku niż wy. Poddaj się Jego wszechmocy, tak 
delikatnej i czułej. Daj się zwyciężyć Miłości i proś o łaskę. Weź moją miłość po to, by Mnie 
kochać, moja córeczko, i zachowaj ufność; wiesz, że jedyną rzeczą, której nie wybaczam, jest 
rozpacz, bo zrozpaczeni sądzą, że jestem okrutny i złośliwy, podczas gdy moja dobroć jest 
nieskończona!... Wiesz: nieskończona, nie mająca nigdy końca. To tak, jakbym był zawsze na
początku mojej dobroci. Ona nigdy się nie kończy. Ale niewielu myśli o tym. A jednak, cóż 
to za schronienie!... Przypominasz sobie tę noc, kiedy nie mogłaś zasnąć? Złożyłaś głowę na 
moim sercu i zaraz zasnęłaś i spałaś aż do rana. Jakiż służący obsłuży was lepiej ode Mnie, 
będzie tak wierny i przewidujący? Czy widziałaś by król służył tak swym sługom i jako 
zapłaty nie żądał niczego prócz odrobiny miłości... dowodu serdeczności, czułego spojrzenia?
Myśl moich dzieci jest Mi tak droga! To jakby słodka modlitwa. Umieśćcie Mnie choć raz w 
swych wspomnieniach. Kilka razy dziennie i nawet w nocy mówcie Mi: 'Żyję tylko dla 
Ciebie! Cóż warte jest życie bez Ciebie!' Życzcie Mi wielu serc, miłości świata, Chwały 
Imienia mego Ojca. Niech moje sprawy będą ponad waszymi. Bądźcie takimi, jakbyście 
wyszli z mego łona i dążyli jedynie do powrotu tam na wieczność. Bądź wygnanką, 
zagubioną na drogach ziemskich. Myśl tylko o niebie, gdzie oczekuję cię aby święcić nasze 
zaślubiny. Wyrażaj Mi swą niecierpliwość i swoje poddanie, twoje porywy hamowane na mój
rozkaz, twoje gwałtowne pragnienia nierozdzielne z moją wolą, a twoja pokora będzie cię 
coraz bardziej obmywać z plam i oczyści cię z grzechu. I twoje ostatnie dni przeminą, a ty 
przyjdziesz..."

1043. - 1942 - 24 kwietnia. - "Sprawiać przyjemność, to czynić dobro. Nie skąp go nikomu, 
zwłaszcza tym, którzy uczynili ci coś złego. Ażeby złączyć się ze Mną mów: 'Modlę się 
Twoją modlitwą, pracuję z Tobą pracującym, mówię Twoim słowem'. Włóż w to całą swoją 
czułość, moja córeczko".

1044. - 1942 - 30 kwietnia. - Mówiłam: Oto cała jestem przybrana w zasługi mego 
Oblubieńca. Boże mój, uczyń w moim sercu gniazdko miłości.

- "Miłość? Znajdziesz ją we Mnie wszędzie: w ranach moich stóp, w ranach moich rąk, w 
ranie mego serca. I we wszystkich ranach mego biczowania... i w niewidzialnych ranach, 
które Mi zadały grzechy ludzi wszystkich czasów... Wszystkie te rany płonęły miłością Boga 
kochającego swoje stworzenia... Mówiłem ci, że to szaleństwo Boga, którego każde 
poruszenie jest doskonałe. Zmieszaj swą biedną małą miłość z Miłością, którą Syn 
Człowieczy ofiarowuje Bogu Ojcu. We dwoje dokonamy wielkich rzeczy. Dziwisz się, że cię 
potrzebuję? Przypomnij sobie słowa św. Pawła: 'To czego brak Męce Chrystusa: waszego 
zjednoczenia współdziałającego'. Córko moja, rozważając moją miłość żyjącą w tobie, 
rozwiniesz swoją i oddasz Mi ją, abym ją powiększył. Czy nie pytałaś wiele razy: 'Co robić, 
aby zwiększyć w nas miłość?' Patrz często na moją miłość i proś ją. Cóż innego mogłabyś 
robić w życiu i jakiż jest cel bardziej godny ukochania?... Miłuj Mnie wszędzie, miłuj Mnie 
zawsze. Nie zniechęcaj się nigdy! Jeżeli nie czujesz odpowiedzi, to wiedz, że odpowiedź jest 
dana; zobaczysz to później. Kochaj tak jak małe dziecko i jak oblubienica. Kochaj Miłość..."

1045. - 1942 - 6 maja. - Po Komunii św. - "Nie uściskałaś Mnie dziś rano, ani wczoraj 
wieczorem. A przecież jesteś moim dzieckiem. Czy nie byłaś bardzo uradowana owego dnia, 
gdy mały chłopczyk, którego nie znałaś spojrzał na ciebie i wyciągnął do ciebie rączki? To 
wasze najprostsze gesty chwytają Mnie za serce. Nie obawiaj się".



1046. - 1942 - 7 maja, w kościele. - Mówiłam: Jakie to szczęście, że jesteś Szaleńcem 
Miłości, ponieważ daje nam radość to, że jesteśmy tak bardzo kochani!

- "A czy wiesz jak łatwo służyć Bogu w dziedzinie miłości? Wejdź w Niego jako odpowiedź, 
a wszystko będzie dla ciebie łatwe. Będziesz sobie przypominać, co On zrobił dla ciebie 
niegodnej i widząc ogrom różnicy wykazanej przez porównanie, co dzień będziesz dawała 
więcej - bez liczenia, bez oglądania się na swój własny interes, mając na uwadze jedynie Jego
sprawy. A wiesz jak On wynagradza najmniejszy wysiłek zrobiony dla Niego. Czyń więc 
wszystko dla twego Boga, On nie robi wyjątków: przy każdej okazji bierze wszystko, również
ciebie. Nie obawiaj się ofiarowywać siebie w ciągu dnia jako przedłużenia ofiary porannej, a 
we dwoje będziemy śpiewali Ojcu hymn chwały i miłości, którego będzie słuchał jak znawca,
chociaż ty dźwięków nie usłyszysz. Staraj się tylko praktykować miłość, a osiągniesz cel. Rób
z miłością wszystko dla twej Miłości: dla Mnie".

1047. - 1942 - 21 maja. Le Fresne. - W moim pokoju: Panie, czy w obszarze szalonej miłości 
nie ma też i mojej cząstki, bo kocham Cię choć Cię nie widzę?

- "Czy szaleństwo miłości stworzenia dorówna kiedykolwiek Bogu? Nie obawiaj się, że 
zrobisz tu zbyt wiele. Szukaj Mnie. Wzywaj Mnie. Znajdziesz Mnie. Odpowiem ci. Jeżeli 
jesteś moją oblubienicą, Ja okażę się twym Oblubieńcem. Dla zachęty do pracy w miłości, 
oblubienica musi wiedzieć, że daje radość. O, moja przyjaciółko, obyś się nigdy Mną nie 
znużyła. Ale niech twój rodzaj kochania będzie ciągle nowy. Nie zrażaj się, jeśli nie słyszysz 
mego głosu. Nigdy nie sądź, że jestem daleko od ciebie; jestem w twoim wnętrzu wraz z 
Ojcem i Duchem Świętym. Ofiarowuj się Nam. Oddawaj się. Poddaj się nie rozumiejąc 
dobrze, pozbywając się miłości własnej, myśli o sobie. Wszystko, co masz, pochodzi ode 
Mnie. Jesteś niczym. Niech to nic będzie moje! Wiesz, że szanuję wolność ludzką. Czekam. 
Później, kiedy zrozumiesz moją miłość, będziesz wracała na ziemię tylko na krótką chwilę, 
tylko po to, by Mnie pragnąć i cierpieć aż do końca świata. O, nie odmawiaj Mi nigdy 
niczego. Mów: 'Mój ukochany Oblubieńcze, tak jak Ty chcesz'. Ja będę szczęśliwy. Ta myśl 
będzie ci pomagać. Bądź w miarę swych możliwości zjednoczona ze Mną. Zbliżaj się 
nieustannie, odrzucaj wszystko, co mogło by nas rozdzielić: brak ufności i nadziei. Tak 
dobrze jest mieć nadzieję. Miej nadzieję na świętość. Jest możliwa, ponieważ żądam jej od 
każdej duszy. A więc? Wierz w moją pomoc. Wzywaj Mnie często, jeszcze częściej. Spójrz 
na różaniec, w którym tyle razy mówi się tę samą modlitwę. Trzeba przedłużyć wasze prośby:
biedna skończoność, która staje wobec Nieskończonego. A wymawiając swoje słowa jednocz 
się ze słowami, które Ja mówiłem do mego Ojca w owych nocach, całych spędzanych na 
kolanach przed Nim. Aby można było powiedzieć o tobie: to przyjaciółka Chrystusa. 
Zaszczyt z tego spadnie na Mnie, a ty zwiększysz moją chwałę. Ty zapominasz o tym, co 
czynisz, co mi mówisz, ale dla Mnie wszystko pozostaje teraźniejszością; odnajdziesz to 
kiedyś takie, jakie Mi ofiarowałaś. Bądź zawsze tuż blisko Mnie. To będzie twój gest 
miłości".

1048. - 1942 - 1 czerwca. - "Spędź ten miesiąc w moim sercu i co dzień mów trochę o Mnie. 
Choćby wymawiając moje Imię w jednym jedynym zdaniu. Moje serce będzie ci za to 
wdzięczne i wynagrodzi cię".

1049. - 1942 - 4 czerwca. Mówiłam: Chwała Wam, Ojcze, Synu i Duchu w moim sercu.

- "Proś często o naszą chwałę, bo nasza chwała to wasza miłość. Cóż mogłoby Nas 
wychwalać bardziej niż miłość naszych dzieci? I co mogłoby was uczynić szczęśliwszymi? 



Widzisz, wszystko, czego żądam od ludzi, jest dla ich szczęścia. Ale oni nie rozumieją tego i 
traktują Mnie jak wymagającego Pana. Mnie, najczulszego! Jak bardzo jestem wdzięczny 
tym, którzy Mnie pocieszają w tym ich karygodnym niezrozumieniu obojętności i w ich 
pogardzie. Pocieszaj Mnie dając Mi wszystko to, co jest tobą, pozwalając mi działać i mówić 
przez ciebie, myśląc tylko o Mnie żyjącym w tobie, o Mnie jedynym, dla którego powinnaś 
żyć. Żyć dla kogoś, to bardzo słodkie. Ale żyć dla swego Boga, to przerasta wszelką słodycz. 
Próbuj. Ja ci pomogę. Próbuj. Czy ludzi, których będziesz jutro przyjmowała przyjmiesz w 
moim Imieniu? Czy będzie to wynikiem czystej miłości braterskiej? Po to, by im 
wyświadczyć dobro? A kiedy chodzi o twoje dobro, czyń je dla przypodobania się Mnie, 
ponieważ wiesz, że pragnę twej świętości. Czy twoje serce nie uprzedzi wszelkich pragnień 
mego serca? W miłości wszystko jest tylko wymianą: ty stawiasz Mnie na swoim miejscu, a 
Ja biorę cię w Siebie. To takie proste i takie dobre. Lecz jak dać to do zrozumienia ludziom? 
Módl się w tej intencji. Oddawaj tych biednych ludzi mojej Matce. Ta biedna Francja, którą 
wzywam, a która ucieka. Moja Matka otrzymuje tyle tam, gdzie wy nie możecie dosięgnąć. 
Oddaj się Jej, aby Ona cię uświęciła i wzywaj Ducha Świętego".

1050. - 1942 - 6 czerwca. Msza św. - "Niektórzy skupiają się, wchodzą w moją atmosferę, ale 
nie posuwają się dalej. Ty idź dalej. Wnikaj w moje serce i czerp zeń Ducha; tak będziesz 
wielbiła".

Rozważałam ile czasu potrzebuje kwiat, aby wytworzyć nasienie.

- "To tak jak świętość, która często jest długotrwałym wysiłkiem".

Montrelais, w kościele. - "Abyś wierzyła w moją obecność nie jest konieczne bym był 
wystawiony w moim Najświętszym Sakramencie. Przekazuj Mi swą miłość przez drzwi. To 
Ja, twój Oblubieniec, twój Zbawca, twój Najczulszy. Czekam na ciebie zawsze. Spraw, bym 
nie czekał zbyt długo. A kiedy cię posiądę, pragnij ze wszystkich sił być taką, jakiej 
oczekiwałem. Obym nie był zawiedziony przez ciebie, moje dzieciątko!..."

1051. - 1942 - 7 czerwca. Podczas Mszy św. - "Porzuć swoje zwykłe, drobne roztargnienia. 
Zanurz się we Mnie. Na co czekasz, żeby lepiej czynić, lepiej odpowiadać? Czy zauważyłaś 
śpiew ptaków? Ich głos staje się inny w porze lęgów. A twój śpiew miłości czy nie zabrzmi 
inaczej, gdy łaska w tobie wzbiera? Czy nie znajdziesz wtedy akcentów bardziej 
przejmujących, bardziej wzruszających? Wypowiedz to, udowodnij Mi".

1052. - Moja biedna Miłości, przebacz mi, że nie jestem tym, czym pragniesz, abym była.

- "Moje serce i przebaczenie to to samo".

1053. - 1942 - 16 czerwca. Myślałam ze smutkiem, że teraz, kiedy minęło Boże Ciało, nie 
będzie już świąt. - "A czy mój Najświętszy Sakrament nie jest tu stale? Czy nie jest to moim 
wiecznym świętem, kiedy codziennie przychodzisz do Mnie? O, nie zmniejszaj niczego. Idź 
za moją Nieskończonością. We Mnie nic się nie kończy".

1054. - 1942 - 19 czerwca. W kościele. - "Powiem: 'Oto ta, która otrzymała tyle moich łask!' 
Obym mógł dodać: 'I która okazała Mi tyle wdzięczności'".

Nawiedzenie. - Uczyń poprzez Twą córeczkę ścieżkę światła i dobroci dla wszystkich.



- "Pozwól się przeniknąć, ogarnąć. Oddaj Mi siebie. Niech nic w tobie nie przeszkadza Mi 
posługiwać się tobą. Działam przez tych, którzy oddają Mi się cali. Oddaj Mi swój głos, 
swoje spojrzenie i idź z mocnym postanowieniem, że pozwolisz Mi działać, ponieważ 
zamieszkuję w tobie. Myśl o tym często. Przygotuj Mi w sobie nowe życie. Życie? To Ja ci je 
dałem, zwróć Mi je jako twój wdzięczny dar. Kiedy brałaś lekcje rysunku, twój profesor 
niekiedy posuwał do przodu twą pracę, upiększając ją. Ja czynię to na płótnie waszych dusz, 
kiedy Mi je oddajecie. Ale trzeba mi je powierzyć nie ufając własnym małym talentom. O, jak
wielkie dzieło dokona się w moich kochających rękach! Czy nie jestem spragniony waszej 
doskonałości? Biorę cię z miłości. Ty się oddajesz z miłości. Moja córeczko, niech miłość 
będzie na początku i na końcu każdego z twoich czynów, tak jak to było u Mnie. Nie słyszałaś
hymnu miłości, jakim było moje Życie. Wie o tym mój Ojciec. Wiedzą święci w niebie. 
Uwielbiaj, nie starając się zrozumieć, każde moje poruszenie miłości w Galilei, w Judei, na 
tych drogach, po których sama chodziłaś. Już wtedy cię kochałem. Kochałem wszystkich 
ludzi, bez wyjątku. Kochaj Mnie za nich, możesz Mi ofiarować pragnienie tego".

- Panie, niech wszyscy ich aniołowie stróże wychwalają Ciebie zamiast nich!

- "O, jak Mi brak oddawania Mi chwały w ludzkich sercach na ziemi!"

Po Komunii św. - "Aby wniknąć głębiej we Mnie, zaniechaj wszelkich spojrzeń na zewnątrz i
pogrąż się w mojej miłości bez dna, znajdziesz tam tyle dowodów, tyle wspomnień, tyle 
śladów gorącego płomienia i ulżysz memu żarowi. Przynoś ulgę... czy chcesz?"

1055. - 1942 - 20 czerwca. Na wsi. - Wchodząc po starych schodach i ofiarowując Mu każdy 
stopień: - Panie, jak możesz przyjmować takie drobiazgi?

- "To, co nazywacie drobiazgami, oddało jednak na moje usługi wasz rozum, pamięć i wolę. 
A to jest wasze 'ja'. W cokolwiek wkładacie siebie samych dla Mnie, przyjmuję to. Czy 
rozumiesz?"

1056. - 1942 - 25 czerwca. Kościół w Le Fresne. Nawiedzenie. - "Gdybyś mogła widzieć 
moją wspaniałość w tabernakulum... moją potęgę i moją słodycz i Straż Honorową Miłości, 
którą tworzą moi pełni gorliwości aniołowie!... Jakże wielkie byłoby w tobie uczucie 
szacunku i ukorzenia się a drgnienia twych pragnień wzrastałyby wraz z nową gorliwością. 
Ujrzałabyś, że wszystko, co nie jest moją miłością, jest niczym. Zrozumiałabyś, że największą
twoją przyjemnością byłoby sprawianie Mi przyjemności. Nie mogłabyś już nawet patrzeć na 
to, co nie jest Mną. Bo to Ja jestem Powabem, Ja jestem Urokiem i Czarodziejem. Ja jestem 
Niebem. Niebo jest w Tabernakulum, adoruj razem z tymi wszystkimi, którzy adorują w 
niebie. Kochaj wraz z nimi. Śpiewaj. Wysławiaj. Nigdy nie będzie tego za dużo, ponieważ 
dałem ci wszystko, co masz i dałem ci wszystkie zasługi, jakie posiadam. Czy znasz moje 
zasługi? Któż, jak nie Ojciec wie wszystko. I wiesz, że gdyby to było potrzebne, postąpiłbym 
znów tak samo. Twórz co dzień nowe pochwały. Niech twoja myśl nieustannie pogrąża się w 
skarbach ukrytych i nieskończonych. Niech twoje odkrycia rozpalą ogień, którego dotąd nie 
znałaś. Obyś mówiła: 'To byłeś Ty, Panie! Jak mogłam tego nie rozumieć! To, co we mnie 
najlepsze, jest zawsze Tobą!' A podczas gdy ty tak do Mnie mówisz, Ja w dalszym ciągu 
obsypuję cię łaskami, ponieważ serce moje jest nimi przepełnione dla ciebie, a dawanie 
przynosi mu ulgę. Tak mało trzeba z waszej strony, by zaczęło rozlewać łaski... Gdybyście 
wiedzieli... Poznajcie waszą potęgę, moje maleństwa. Poznawajcie Mnie lepiej. Wyjąkujcie 
mi słowa miłości, a Ja je uzupełnię. Wiesz, jak wielkie słońce igra w małych lusterkach? Kto 
może wytrzymać blask lustra? A czym byłoby ono bez słońca?"



1057. - 1942 - 30 czerwca. Po Komunii św. - "Dlaczego nie miałabyś nabyć zwyczaju coraz 
doskonalszego postępowania bez składania w tej sprawie ślubu, który mógłby wywołać w 
tobie niepokój. Po prostu miej wolę czynienia nie tylko dobrze tego, co robisz, lecz w sposób 
możliwie najdoskonalszy. Czy nie miałbym z tego większej chwały? A grzesznicy, czy nie 
mieliby w tym swego udziału? Nie obawiaj się. Idź odważnie, jesteśmy razem".

1058. - 1942 - 1 lipca. Chciałam kochać i uwielbiać Najdroższą Krew, ale byłam ciągle 
roztargniona i obojętna. - "Widzisz więc, że jesteś małą dziewczynką o bardzo krótkotrwałych
uczuciach. Jesteś nieudolna jak dziecko. Ofiaruj Mi swoją słabość. Proś bym Ja cię zastąpił, a 
nie będę się opierał".

1059. - "Tak, wyjdź po nią na dworzec. Nie opuszczaj nigdy okazji zrobienia przyjemności i 
sprawiaj ją tak, jakbym Ja to robił. Uprzejmość może zrobić tyle dobrego! Niekiedy jest to 
jakby początek cudu w jakimś sercu: rozczula się, bo okazało mu się dobroć".

1060. - 1942 - 10 lipca. Kiedy wątpiłam, że to On przemawia do mnie, tak nędznej. - "A 
dlaczego? Czy nie mam swobody mówienia do kogo chcę? Czy nie mogę wybierać? Moich 
apostołów? Moich przyjaciół? Czyż zawsze nie wybierałem? Zobacz w Ewangelii. Ciebie 
wezwałem do uprawiania życia wewnętrznego, by podkreślić jego prostotę i radość. Idź dalej 
zgodnie z tym, co zapisałem dla ciebie w moich planach. Czy jesteś zadowolona, kiedy każdy
gra dobrze swoją rolę? Ja jestem zadowolony, gdy dusza odpowiada temu, czego od niej chcę.
Jest wolna. Ale jeżeli z miłości ugina się pod mym ciężarem, sama znajduje swe szczęście i 
szybko postępuje po moich drogach. Wszystko, co czyni się dla Mnie, idzie do mego serca i 
wywołuje wylew łask. Umiem wynagradzać moje sługi tak, jak się płaci przyjaciołom: 
delikatnymi względami. Kto jest wierny, jeżeli nie Ja? Byłem wierny aż do śmierci. Co dzień 
zaczynaj na nowo, jak gdyby to był pierwszy dzień. Jesteś zawsze w momencie zaczynania. 
Nie przerażaj się tym, bo Ja tu jestem, bo Ja wiem. Czyż nie wiem wszystkiego? Ale lubię, 
kiedy się oskarżasz, kiedy Mi się tłumaczysz, to rozwija twą ufność we Mnie. A o czymże 
mogłabyś mówić ze Mną, jak nie o twojej nędzy? To biedak u drzwi Bogacza. Gdybyś mogła 
widzieć radość tych, których uzdrawiałem na drogach Judei! Opuszczali Mnie wyśpiewując 
chwałę Boga. Ty śpiewaj co dzień w swym sercu radosnym i rozdawaj Mnie w radości: 
Chcesz Mnie rozdawać, prawda? Szatan ma swych współpracowników, a czy Ja nie miałbym 
moich? A ponieważ żyję w tobie, czyż nie jest rzeczą prostą, że żyję przez ciebie? Twoje 
życie jest moim".

1061. - 1942 - 16 lipca. Nawiedzenie. - "Otwórz się przede Mną. Ukaż swą biedną duszę, jak 
chorzy w Judei kiedy przechodziłem. Opowiadaj. Błagaj. Ewangelia mówi: 'Uzdrawiał 
wszystkich'. Wyznawaj swą wiarę i ufność. Zwracaj się do mego Szaleństwa Miłości. Pragnij 
odpowiedzieć innym szaleństwem. Przypomnij sobie św. Franciszka z Asyżu, świętych 
misjonarzy, świętych męczenników. Czy nie wydawali się śmieszni w oczach świata? 
Wszystko było dla nich niczym, bo zatopieni byli w miłości swego Zbawcy. Nie obawiaj się. 
Idź ku Mnie wielkimi krokami. Będziesz suto wynagrodzona: nie cierpię mieć długów wobec 
was, choć nic wam nie jestem winien. O, moja droga córeczko, nie opuszczaj nigdy mojej 
myśli. Czyń wszystko dla mojej uważnej miłości. Bądź niezdolna do roztargnień wobec Mnie,
twego drogiego Oblubieńca. Wynajduj dla Mnie słowa, pieśni, twoje modlitwy, tak jak będą 
ci przychodziły na myśl. Bądź moją małą towarzyszką. Ja jestem twoim Towarzyszem. Nie 
opuściłem cię od chwili twego narodzenia i zanim się stałaś myślałem o tobie z tak czułą 
miłością. Dziękuj swemu Bogu za wszystko, co wyszło z Jego serca dla ciebie, moja córeczko
i pomyśl o tym, jak Mu to oddać, prosząc Mnie o pomoc".



1062. - 1942 - 23 lipca. - "Jestem tu, oczekiwałem cię. Kiedy rano przyjmujecie Komunię 
św., w dzień oczekuję waszego dziękczynnego nawiedzenia. Czy na to nie zasłużyłem? 
Pomyśl, przyjąć Komunię św. i nie podziękować... czy nie wydałoby ci się to brakiem serca? 
Ja oddałem się cały mym dzieciom: kto chce, bierze. A kto bierze, bierze całe niebo, 
ponieważ niebo to Ja. Nie przyzwyczajaj się do takiej łaski, niech to zawsze będzie Pierwsza 
Komunia. Nie wiedziałaś teraz, jak wykorzystać przebudzenie się w nocy: niech to będzie 
wezwanie miłosne do Komunii, którą przyjmiesz rano. Niech serce twoje wyciągnie do Mnie 
ramiona. Nadawaj Mi najczulsze imiona, mimo, iż robisz to przez sen. Niech twoje wnętrze 
drży porwane ku Mnie - Hostii, która została dla ciebie przygotowana w czasie Ostatniej 
Wieczerzy. Ta Komunia ma dla ciebie łaski, których nie miała wczoraj i nie będzie miała 
jutro. Jej miłość jest nieskończona i wieloraka. I oddaj Mi swoje biedne postanowienia. 
Cierpisz, że jesteś tak biedna. Oto nędzarka, która pokazawszy Gospodarzowi pałacu całą 
brzydotę swej sukni, otrzymuje od niego nową, najpiękniejszą. Pan nie dałby jej tej szaty, 
gdyby Mu nie pokazała swej nędzy. On jest pełen współczucia; serce Jego nie czeka na 
wypowiedzenie prośby o ratunek. I jest to właśnie delikatność. Ileż razy dałem ci to odczuć... 
Przypomnij sobie... zaledwie zrobiłaś pierwszy krok... wszystko wyszło naprzeciw ciebie, w 
takiej obfitości, że myślałaś: To On'. O, myśl często o mojej obecnej miłości. Jestem 
wszędzie. Połóż głowę na moim sercu... ponieważ to Mi sprawia przyjemność. A czy ty nie 
jesteś szczęśliwa? Więc? Ach, gdybyś znała Dar Boży i Tego, który do ciebie mówi!... 
Przyjdź więc do Mnie i przyprowadź innych w sobie. Czy nie mogę uzdrawiać na odległość? 
Wymień ich tylko. Wiesz, że niektórzy uzdrowiciele nie potrzebują widzieć chorego, ale 
kiedy Mi o nich mówisz, Ja ich widzę i czy nie jestem Wielkim Uzdrowicielem? Tak, ciebie 
także chcę uzdrowić z twej słabej wiary, z twego życia bardziej obok Mnie niż we Mnie, z 
twojego słabego widzenia mojej Obecności. Pomyśl: 'On nie jest nieobecny, mój Wielki 
Przyjaciel, mój Oblubieniec. Jest tylko niewidzialny i nieuchwytny, ale jest tu, ze swym 
Szaleństwem Miłości' a będziesz brała moją miłość by Mi ją ofiarowywać jako twoją. Czy 
chcesz tego? Już tej nocy... Teraz zaraz... Nieustannie!"

1063. - 1942 - 28 lipca. - "Jestem tym samym Chrystusem tu - co i w niebie. Staraj się być 
taką samą, jaką będziesz kiedyś".

1064. - 1942 - 30 lipca. - Oczekiwałam przyjaciół na dworcu i mówiłam Mu: - Gdybyś to Ty 
miał wysiąść z pociągu...

- "Myśl o Mnie wszędzie, bądź moją lampką. Taką jak na dworcu tu, taką jak na wielkich 
drogach i na drogach zapadłych: niech moja chwała będzie na każdym miejscu!"

1065. - 1942 - 6 sierpnia. - Przemień się! Przemień się dla mojej biednej duszy.

- "Pomnóż swoje spojrzenia na Mnie, kontempluj częściej, kochając więcej. Ujrzysz Mnie 
pod nowymi aspektami, nieskończonymi, miłującego cię zawsze, moje biedne dziecko. 
Przede wszystkim wierz. Przyzwyczajaj się do częstych aktów wiary w moją Obecność, w 
moją potęgę, a zwłaszcza w moją miłość, moją biedną czułą miłość tak mało znaną. O, staraj 
się zrobić jej przyjemność, masz tyle drobnych okazji... a Ja przyjmuję wasze małe rzeczy z 
tak wielką czułością! Ponieważ jestem Ojcem, Oblubieńcem, nie zaniedbuj niczego, troszcz 
się o moje serce. Jakież to powołanie, moja Gabrielo, troszczyć się o moje serce..."

1066. - 1942 - 18 sierpnia. - "Oczywiście! Przebaczam zawsze, jeżeli z żalem i wstydem 
wyznajesz Mi swoje zaniedbanie. Nie jestem jak ci, którzy wypatrują uchybień, aby je 
wykorzystać jako okazję do gorzkich wyrzutów. Ja jestem dobry. Spójrz, jak łatwo idą do 



Mnie. Zachowaj serce dziecka i przyjdź. Zrozum lepiej moją miłość. Oddaj się cała tej 
miłości. Uczyń z niej jakby ołtarz, który przybiera się kwiatami i światłami. Mów: mój Wielki
Przyjacielu, oto ofiara z miłości. Oto milczenie z miłości. Oto uśmiech z miłości. I niech 
wszystko, co czynisz, będzie świętem miłości. Będzie to dla Mnie pocieszeniem za wielu 
innych. A tylko miłość może pocieszyć Miłość".

- Panie, uczyń mi łaskę życia i umierania tylko dla przypodobania się Tobie.

- "A we Mnie zwracaj się zawsze do miłości. Gdyby jedna z twych przyjaciółek mówiła ci o 
twoich bogactwach, wpływach, inteligencji, czy sprawiłoby ci to wiele przyjemności? Ale 
gdyby chwaliła twoje serce, twą wierność, twą serdeczność, czy coś nie drgnęłoby w tobie 
ażeby kochać ją jeszcze więcej? Bo zobaczyłabyś w niej swą własną czułość. Wychwalaj 
więc moją miłość. Dziękuj jej. Nigdy nie będzie tego za dużo, bo jest nieskończona. 
Nieskończona to znaczy więcej niż niezmierna i nie wiesz, do jakiego stopnia miłość będzie 
cię kochać, nieść, unosić, bo życie, które otrzymaliście ode Mnie, jest tylko sprawą miłości. A
służba, jakiej się od was wymaga, jest tylko służbą miłości. Zrozumcie, jeśli potraficie, miłość
mego serca. Oddaj się Miłości, a pocieszysz Miłość. Wstąp na arenę odważnych, silnych. Już 
na to czas. Dojdź do tego, punktu, jaki ci wyznaczyłem. Uczyń Mi ten zaszczyt, że 
odpowiesz, że się zastosujesz, że powstaniesz na głos Oblubieńca. Jego radość będzie wielka, 
ponieważ jesteś wolna..."

1067. - 1942 - 19 sierpnia. - "Aby sobie dopomóc w przezwyciężaniu jakiejś wady, pomyśl, 
że nie podoba Mi się, gdy ją widzę w twojej duszy.

Staraj się sprawić Mi przyjemność w każdej okoliczności jak oblubienica, która stale dba o 
swój wygląd albo wkłada nową suknię, aby zrobić niespodziankę swemu Jedynemu, 
Umiłowanemu. Jestem bardziej wrażliwy na tę subtelną pamięć niż ktoś o najwrażliwszym 
usposobieniu. Nie sądź, że tracisz czas, gdy obmyślasz, jak Mi się podobać. A gdybyśmy tak 
zmagali się, prześcigając się w okazywaniu sobie nawzajem delikatnych dowodów pamięci? 
Jak Anioł z Jakubem... Bądź pewna, że Ja sam dostarczyłbym broni.

O moje dziatki, jakże was kocham... Pozwólcie się kochać. Starajcie się w to wierzyć. Dajcie 
sobą kierować... to już jest wiele. Tylu ludzi wytęża wszystkie siły, aby się ode Mnie 
uwolnić... Wynajdują pozory, aby dobrodziejstwa, które im zsyłam przypisać przypadkowi. 
Czy nie byłoby im milej, gdyby Mnie, Miłości, podziękowali za nie? Przecież wszystko ode 
Mnie pochodzi i wszystko wypływa z miłości i czułości mego serca...

Widzicie we Mnie Boga, ale dostrzegajcie także moje Człowieczeństwo i przybliżajcie się. 
Co was we Mnie przestrasza? Czy można się bać małego Dzieciątka w żłóbku? Czy można 
się bać Człowieka, rozciągniętego na ziemi, który pozwala przebić gwoźdźmi swoje ręce i 
nogi?..."

1068. - 1942 - 27 sierpnia. Na wyspie Melet, ofiarowałam Mu kwiat dla przybrania Jego 
tuniki. -"Tak adoruj Mnie. Myśl o Mnie wszędzie, bo jestem na wszystkich miejscach, a twoja
myśl jest dla Mnie słodyczą! Czy ty nie jesteś zawsze obecna przy Mnie? Nigdy więc nie 
będziesz mogła Mnie zaskoczyć, bo jestem tu i czekam na ciebie. Jak szczęśliwe jest 
spotkanie!... Kiedy się kocha, każda rozłąka jest długa... Czy wyobrażasz sobie, czym będzie 
prawdziwe, wieczne Spotkanie?... Myśl o tym często. Już teraz przygotuj swą duszę na to 
niewysłowione szczęście radości i wdzięczności. Wiesz, jak nosiłem grzechy świata? Wiesz, 
jak uchwycić moje zasługi? Jakże więc nie powiedzieć 'dziękuję'! Jesteście moim życiem, 



pochodzicie ode Mnie. Pozostawajcie we Mnie z całym zaufaniem. Czy nie bylibyście 
szczęśliwi będąc zależni od waszego najlepszego Przyjaciela? Czyż nie jestem kimś więcej 
niż przyjaciel? Ja, Zbawiciel? A cóż macie cenniejszego nad życie? Oddajcie Mi więc wasze 
życie. Chociaż otrzymaliście je ode Mnie, przyjmę je jako cenny hołd, moje drogie dzieciny. 
Odnajdziecie je we Mnie na wieczność. Wtedy dopiero zrozumiecie, czym jest życie krążące 
między Bogiem a Jego stworzeniem. Zbliżaj się do Mnie już teraz, jeszcze nie rozumiejąc. 
Oddaj się cała. Nie obawiaj się, że moja potęga przygniecie cię, ponieważ trzymam cię na 
swoim sercu. Gdybyś wiedziała jak moja siła szanuje twoją słabość! Otworzyłem ci ramiona 
zanim ty wyciągnęłaś swoje do Mnie. Moje wzruszenie uprzedza twoje, bo miłość czuwa". 

1069. - 1942 - 30 sierpnia. Po ulewie. - "Widzisz, jak te małe kałuże wody odbijają niebo. 
Kontempluj Boga w pokoju. Patrz tylko na Niego.

On jeden jest godny waszego spojrzenia i ty będziesz Go w sobie odbijać".

1070. - Po Komunii św., podczas gdy Hostia zstępowała do mego serca, starałam się jak 
płaszcz rozesłać pod Stopy Zbawiciela moje zrozumienie, pamięć i wolę. 

- "Chwila obecna. Wkładaj w nią całą swoją serdeczną uwagę. W całym swym życiu miej 
nabożeństwo do chwili obecnej. Nic z przeszłości. Nic z przyszłości, lecz pełna miłości 
chwila obecna".

1071. - 1942 - 2 września. Przejeżdżając przez Nantes, by grać na scenie w Joue-sur-Erdre, 
zauważyłam w kościele św. Mikołaja mały stolik do Komunii: - To tak jakby stół na dwie 
osoby.

- "Ale pokarmem jest sam twój Gość. Podziękuj Mi za to, że, poczynając od pierwszego razu, 
tak często żywiłem cię, poiłem... Ileż było tych miłosnych spotkań we dwoje! Ile Hostii w 
twoim sercu. Ofiaruj Mi je wszystkie, jak jedną, w moich intencjach, wiesz? Za mojego 
grzesznika... i w twoich intencjach. Wszystkie te Hostie zobaczysz w niebie. Jakież to 
szczęście, które nie będzie miało końca... A co zrobisz, by Mi podziękować za tyle 
zjednoczeń? Będziesz Mi ofiarowywać nowe Hostie aż do twej śmierci".

1072. - 1942 - 10 września. Kościół w Ingrandes. -

"Dlaczego miałabyś targować się o przysługi oddawane bliźnim? Przypomnij sobie, że to 
Mnie służysz w nich. To ci doda odwagi, a trzeba jej, by zostać świętą. Nie trać z oczu celu: 
świętość, to znaczy starać się Mnie dosięgnąć, należeć do Mnie całkowicie, a to takie proste, 
wierz Mi. Gdyby to nie było dla was możliwe, czy żądałbym tego? Przeżywaj w sposób 
święty chwilę obecną w mojej miłości, i to wszystko. Odrzuć kłopoty, imaginacje, 
komplikacje. Oddaj Mi swą duszę po prostu - Mnie, Prostemu. Czy sądzisz, że nie byłem 
bardzo zwyczajny w mojej modlitwie w Ogrodzie Oliwnym? A potem w rękach ludzi aż do 
Krzyża? Czy wyglądałem na Boga? Tak samo wy - wasza jedyna wielkość to miłość w was. 
Może się wcale nie ujawniać. Możesz trwać w moim sercu zawsze, nikt o tym nie wie, ale to 
stanowi chwałę Ojca. Czy życie wewnętrzne nie powinno górować nad życiem zewnętrznym?
Czy nie powinno zawsze nim rządzić? Królowa i służebna. A czy świat nie postępuje na 
odwrót: żyje zmysłami zamiast żyć bez zmysłów. Trzeba znajdować Mnie w Niewidzialnym. 
Nie omieszkaj więc traktować wszystkiego w sposób nadprzyrodzony - twoje noce i dnie. To 
już nie ty żyjesz w sobie. To Ja. Adoruj... Dziękuj... A gdy żądam od ciebie byś była 
zwyczajna, to chodzi Mi przede wszystkim o twoje stosunki ze Mną. Nie myśl, że potrzebne 



Mi są gesty czy język wyższy ponad wasz język i wasze zwykłe gesty. Któż jeśli nie Bóg jest 
tak blisko was!"

1073. - 1942 - 17 września. Le Fresne. - "Jak mógłbym mówić do ciebie, gdy Mnie nie 
słuchasz? Serce moje pełne jest po brzegi. Uczyń Mi tę łaskę i pozwól Mi wylać jego 
nadmiar. Ofiaruj Mi pragnienie przekazania tego strumienia łask każdej duszy żyjącej. Czy 
nie zbliżam się do każdej? Kto pomoże mi w tych spotkaniach? Mówiłem: 'Pozwólcie przyjść
do Mnie...' Mówię: 'Pomóżcie przyjść do Mnie tym, którzy Mnie nie znają... tym, którzy Mnie
źle znają... tym, którzy nie chcą Mnie znać. Oczekuję ich wszystkich z moją gorejącą 
Miłością'. Mów im o tym. Przekazuj to, co znasz sama. Niech pozwolą dotknąć się żalowi i 
już są w moim sercu. Nie dość odgadujecie serce waszego Zbawcy. Wyświadczcie Mu ten 
zaszczyt, by uwierzyć we wszystkie przymioty Jego miłości i miłosierdzia; wszystkie uroki 
przebaczenia - obficie i bezpowrotnie. Nie pamiętam win, kiedy je już przebaczyłem. 
Jesteście pod moim białym płaszczem".

1074. - Panie, ile namaszczenia jest we wszystkich Twoich słowach!

- "To są słowa dla moich dzieci. Dochodzą do ciebie pełne czułości. Przyjmujesz je na 
kolanach tak, jakbyś przyjmowała Mnie samego. Utrwal je na zawsze. Po tobie inni je 
otrzymają. Dobro przepływa i odradza się: wieczne odradzanie się Boga. Błogosławieni ci, 
którzy nad tym pracują!... Niech już teraz spoczywają na moim sercu jako umiłowani 
synowie".

1075. - 1942 - 24 września. - "Odrywaj się coraz bardziej od rzeczy ziemskich. Czy nie zbliża
się dla ciebie i dla Mnie chwila spotkania? Moje ostrzeżenia..." (Zemdlałam w kościele.) "Czy
one nie przypominają ci trzech dzwonków przed podniesieniem kurtyny? Przygotowuj się z 
radosnym pośpiechem do wystąpienia na tamtej, innej niż ziemska scenie. Ćwicz się w 
niecierpliwej miłości, która nareszcie osiągnie cel marzenia, najpiękniejszego marzenia, jakie 
możesz snuć, pewna, że zostanie ono spełnione ponad oczekiwanie. A Ja będę słuchał twoich 
wołań, przyjmę twoje ostatnie ofiary, usłyszę twoje pragnienia zjednoczenia, jak muzykę 
uwertury, w której streszcza się całe przedstawienie, bo wszystkie odruchy twego życia mogą 
być przedstawione w świeżym zapale ostatnich chwil. Czy nasze pierwsze spotkanie nie 
będzie Boską Komedią i czy nie jest warta tego, byś się do niej przygotowała przez ćwiczenie
się w najdelikatniejszej miłości. Ach, jakże Mi się podoba dusza, która już teraz stara się Mi 
przypodobać! Dusza która zalotnie wyzwala się z ciała... I jak potrafię patrzeć na nią oczami, 
jakie pragnęła u Mnie widzieć. Niech odtąd twoje Komunie starają się prosić Mnie o 
naprawienie twej przeszłości. Rozprzestrzeniam się w was, w waszych komuniach, w każdej z
waszych umiejętności, w waszej krwi i naprawiam was wedle waszego życzenia. Jestem 
nadal waszym Bratem Zbawicielem, bo moja miłość nie ustaje i nigdy nie przychodzę bez 
działania. Ja, który jestem prostym działaniem. Dziękuj więc za to, co robię z ciebie i oddaj 
się z silnym pragnieniem aby nic w tobie nie wymknęło się z mego uścisku. Proś wsparta o 
moje serce. Mów: 'Ukochana Miłości, daj mi jednego grzesznika dziennie, abym ja dała go 
Tobie'".

1076. - 1942 - 30 września. Kościół w Ingrandes. - "W Hostii serce moje bije, tak jak to 
czyniło na ziemi, tak jak to czyni w niebie. Nie ma kilku serc Chrystusa, jest tylko jedno. 
Wierz mocno w moją obecność tu, przed tobą. Pociesz Mnie, zbliżając swoje serce do mego. 
Spójrz jak jestem samotny w pustym kościele! Wiedziałem o tym, a jednak mimo wszystko 
ustanowiłem moją Eucharystię... Mogłaby jej kosztować tylko jedna dusza... Rozmawiaj z 
Hostią jak z twoim najbliższym Przyjacielem. Hostia słucha. Bądź pewna, że jesteś bardzo 



kochana. Otwórz się. Odpocznij. Opuść ziemię. Wejdź w Ducha. Pozwól się unieść. Czy 
chcesz przyjść? Mów Mi o twej niecierpliwości na myśl o spotkaniu się ze Mną, o twej 
wierności pozostania przy Mnie. Należysz do Mnie. Jak mogłabyś należeć do siebie? Czy nie 
jesteś szczęśliwa, że należysz do Mnie? Oddaj się. Oddawaj się ciągle coraz więcej, coraz 
częściej. Przedłużaj swoje wzloty. Oddaj się Mnie i oddawaj się innym dla Mnie.

(Byłam roztargniona.) - Widzisz, mój Jezu, jak moja myśl ucieka!

- "Mów Mi o tym. Upokarzaj się. Jesteś na moim sercu. O, gdyby znano potęgę pokory!... 
Przypomnij sobie, że w piekle są dziewice, ale nie ma tam pokornych".

(A kiedy się martwiłam, że mówię Mu zawsze to samo): - "To nic nie znaczy, ponieważ jest 
to miłość..."

1077. - 1942 - 8 października.  Kościół  we Fresne. Mówiłam: Jesteśmy tu sami tak, 
jakbyśmy się zamknęli na klucz.

- "Przez cały ten miesiąc różańcowy wzywaj moją Świętą Matkę, Matkę Bożą Miłości. Mów: 
'Matko Miłości, daj mi miłość!' Cóż możesz ty sama aby móc postępować na drodze, po 
której się biegnie. Daj się unieść ramionom potężniejszym, tak jak wtedy, gdy byłaś mała. Nie
wstydź się tego, że jesteś bezsilna i niedoskonała. Jeszcze się umniejszaj. Ja będę cię kochał 
od nowa. Nie trać z oczu drogi dziecięctwa duchowego i rozbudzaj swą ufność. Czy możesz 
zaufać? Przypomnij sobie... Czy nie wydaje ci się, że jestem tego godny? Moja przyjaciółko, 
nie stawiaj więc granic twym uczuciom wobec Mnie. Ja ich nie stawiam w stosunku do 
ciebie. Zbliżaj się stopniowo, z sercem pełnym ognia, do chwili śmierci. Nadaj tej śmierci 
słodsze imię. Nazwij ją spotkaniem i już wyciągniesz do Mnie ramiona, choć zaledwie 
będziesz mogła dostrzec Mnie w mroku czasu; wyciągnij do Mnie ramiona. To są 
zachwycające pragnienia niecierpliwego serca, które zamykam w moim sercu".

- Panie, bardzo źle umiem mówić do Ciebie, więc każ jednemu z Twoich aniołów uczynić z 
mych małych słów poezje...

- "Właśnie słuchając ciebie, czynię je wzniosłymi".

1078. - 1942 - 17 października. - Mówiłam Mu o uczuciach, jakie chciałabym mieć w chwili 
śmierci. - "Wymień Mi je teraz. Wezmę je takimi, jakie są. Nic nie jest zapomniane. Nic nie 
jest stracone".

1079. - 1942 - 20 października. Kościół w Ingrandes. - "Ależ u ciebie to znaczy u Mnie; 
urządź więc dobrze swój dom, ozdób go tak, jak coś należącego do nas obojga. Odnoś 
wrażenie, że nigdy Mnie nie opuszczasz; zmienią się przez to twój ubiór, twoje gesty. 'Jezus 
jest tutaj' wystarczy, że to sobie powtarzasz, abyś stanęła nieruchoma i zasłuchana. Czyń to z 
miłością, nie z obawą: wiesz, jednym z imion, jakie sobie nadaje Jezus jest Baranek Boży. 
Czy nie lubisz tego imienia? Przypominasz sobie? Wyraża ono słodycz mego serca, cichego i 
pokornego. A ponieważ w oczach Ojca, powinnaś być do Mnie podobna, ucz się tych dwóch 
cnót. Czyń nieustanne wysiłki. Mów sobie: 'Trzeba, abym się wznosiła!' Nie można wznosić 
się bez trudu. Wiesz, że zawsze pomagam, kiedy nie liczycie na siebie, lecz na Mnie. - Nigdy 
nic sama. Pracuj ze Mną, twoim Przyjacielem, twoim Bratem, twoim Oblubieńcem. O, moja 
Gabrielo, nie trać ani minuty miłości, a znajdziesz wieczność. Wysławiaj Boga. Chwal Go. 
Jednocz się z wielkimi artystami, aniołami, świętymi, których chór śpiewa dla Mnie stale. 



Zatrać swój głos wśród ich głosów. Ja będę umiał go odnaleźć. Wierz mocno, że wszystko 
pozostaje przede Mną jak wierny pomnik, nawet wtedy, gdy ty o tym zapomniałaś! 
Przypominasz sobie swoje życie? Ja znam je minuta po minucie, bo dla Mnie wszystko jest 
teraźniejszością. Miej intencję naprawienia wszystkiego, co Mi sprawiło przykrość. Dlatego 
kochaj, zawsze i nieustannie. Czy przestajesz oddychać? Niech twoje życie wewnętrzne 
regularnie tętni miłością. Ponieważ Ja na to dobrze odpowiem!..."

1080. - 1942 - 22 października. Kościół w Ingrandes. - Panie, jestem onieśmielona. - "Czy 
można być onieśmielonym wobec Ojca? Wobec swego Oblubieńca? Czy nie ma między nami
ścisłego związku? Czy nie znam ciebie całej? A jeśli znam cię tak doskonale, jak możesz być 
onieśmielona? Pozwól Mi działać i działaj sama. Otwórz swe serce z miłością. Mów: 'Weź 
wszystko, mój Boże!' I tak będzie dobrze, bo wszystko dla Mnie, to rzecz normalna, 
zobaczysz to później. Wymagam wszystkiego. Zasługuję na wszystko. Waszym 
nieszczęściem byłoby zachowanie czegoś dla siebie, czy to w dziedzinie materialnej czy 
intelektualnej. Wszystko pochodzi ode Mnie. Myśl o tym, moja córko. Daj Mi to, co Ja ci 
dałem. Dodaj do tego urok twego wewnętrznego uśmiechu. Widziałaś dziś rano, że ofiara 
uczyniona radośnie, nie jest już nawet ofiarą. Kosztuje to czego się odmawia. To się za sobą 
ciągnie. Weź swój krzyż na ramię i w drogę! Obok Mnie, zawsze coraz bliżej Mnie. każda 
myśl skierowana do Mnie to jak twoje spojrzenie w moim spojrzeniu. Włóż w nie ufną 
czułość. Ja też ufam tobie, choć jesteś taka mała. Więc ty możesz ufać Mnie, 
Nieskończonemu, Potężnemu. Pomyśl, że mogę ci dać wszystko. Ale lubię żebyście Mnie 
prosili i żeby wasze serca biły, bo jesteście mymi dziećmi".

(Myślałam o jakże bardzo krótkich ziemskich przyjaźniach.)

- "Ja jestem na zawsze. Wy Mnie opuszczacie, ale Ja was nie opuszczam. Oczekuję was na 
rozdrożach, jak uczniów z Emaus. Tak często pozostaję sam. Ci, na których czekałem, poszli 
inną drogą. Moje spojrzenie nie opuszcza ich w pragnieniu, by w chwili śmierci wyciągnęli 
do Mnie pokornie ramiona. Jakaż będzie wtedy ich radość i ich pokój! Zasną na moim sercu. 
Niekiedy całe ich złe życie zostaje wymazane, bo odkupiła je moja Krew. Módl się o te 
powroty. Sprawisz Mi tyle przyjemności...!"

1081. - 1942 - 29 października. - "Czy nie jesteś szczęśliwa, że podzieliłaś swój dzień na trzy 
części? Rano jesteś z moim Ojcem, w południe prosisz Go, by cię oddał Synowi. A 
wieczorem i na noc Syn oddaje cię Duchowi Świętemu. O błogosławiony dzień! Czy zdajesz 
sobie sprawę z tej łaski potrójnej i jedynej? Rozkoszuj się tak jak potrafisz schronieniem, 
jakie daje ci co dzień każda Osoba Trójcy nieskończenie świętej. I podczas gdy Ona obsypuje
cię łaskami, ofiaruj się cała. Nie zajmuj się już sobą. To Ona będzie działać przez ciebie. Ty 
masz w sobie tylko winy, niedoskonałe dobro. Całe twoje dobro płynie z Nieskończonej 
Istoty, która w tobie mieszka i kieruje tobą. Przypominasz sobie jakieś grzechy twego życia 
minionego, ale nie widzisz ich wszystkich. Lecz My je widzimy wszystkie, a mimo to 
mieszkamy w tobie, miłując cię nieskończenie. Upokorz się, dziękuj Miłosierdziu i kochaj 
Nas naszą miłością. Twoja jest taka krótka! Ale to, co posiada Jezus, należy do ciebie. Jakiż 
to skarb!... Jesteś bogata po to, by czcić Boga. Czy nie pragniesz, by Bóg z przyjemnością 
przebywał w twoim sercu? Przyoblecz się w Jezusa bez nieufności. Wierz z całego serca i po 
prostu. Tak właśnie My kochamy serca naszych stworzeń. O, mała córeczko Trójcy Świętej, 
idź zawsze naprzód, nie o własnych siłach, lecz o Naszych. Co dzień wznoś się wyżej niż dnia
poprzedniego. Kochaj u źródła. Sław Chwałę. Przenikaj tajemnice, które pragniemy ujawnić. 
Zbliża się koniec czasów. Potrzeba Nam nowych świętości. Wszystko powinno się spełnić. 
Nie trzeba by mówiono: 'Wieki minęły, a Bóg nie był chwalony w taki czy inny sposób'. Bóg 



będzie sławiony na wszelkie sposoby, bardzo różne, ale tworzące całość tak, jak tysiąc 
różnych kwiatów tworzy wieniec. Idź więc swoją drogą nie dziwiąc się jej. Oddychaj na niej 
miłością: 'Czy spotkaliście mego Umiłowanego? Powiedzcie mi, gdzieście Go widzieli?' - 
mówi Pieśń nad Pieśniami.

A Magdalena: 'Powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę'. Tak samo ty, moja 
przyjaciółko, szukaj Mnie w każdej czynności twojego dnia i zabierz Mnie w głąb siebie.

Dni stają się krótkie... Nie będziemy się już rozłączali a czy nie słodko jest braciom mieszkać 
razem? A małżonkom? O duszo tak bardzo mała..."

1082. - Wszystkich Świętych. Le Fresne. Położyłam bukiet róż u nóg Chrystusa na moim 
grobowcu. - "Oddam ci je później".

1083. - 1942 - 12 listopada. - "Zrozum dobrze, moja córeczko, że Ja już nie jestem na ziemi, 
jest tam twój bliźni i twoje pragnienia kochania Mnie, przyjmowania Mnie, służenia Mi, 
dawania Mi odpoczynku tak, jak to czynił dom Marty i Marii, mogą się urzeczywistnić w 
osobie bliźniego. Jak mile uśmiechałabyś się do wszystkich, gdyby dla ciebie wszyscy 
uosabiali twego Jezusa. Pomyśl o tym i nie szczędź swej uprzejmości. To Ja będę jej 
odbiorcą. Mam wiele odpowiedzi dla tych, którzy starają się przypodobać Mi. Niech twoja 
powolność w dołączaniu się do Mnie nie dziwi cię już, ale proś nieustannie o pomoc z Góry. 
Tam znajduje się cel i zainteresowanie twego serca. Nie pozbawiaj go tych wzlotów. Czy kres
nie jest już bliski? Czy twoje serce nie potrzebuje gorętszych i częstszych kontaktów z 
zaświatem? Kiedy się ma odbywać podróż określoną i wyraźną, czy nie sprawia przyjemności
przeżywanie jej naprzód i rozkoszowanie się jej horyzontami? Przeżywaj chwilę odjazdu, 
ponieważ masz się połączyć z Oblubieńcem: 'Czas już, byśmy się połączyli! Kiedyż ukażesz 
mi słodycz Twego Oblicza? Czy już nie dość długo wędrowałam przez pustynię? Czy nie 
mogę opuścić tej ziemi suchej i zimnej, aby rzucić się w Twoje ramiona? Ożyw moje 
pragnienia. Przyspiesz mój krok. Żadne więzy już mnie nie zatrzymują. Spraw by dusza moja 
wyrwała się z sieci swego ciała i aby to tchnienie, które mi dałeś, zatraciło się w Twym 
Boskim Bycie'. Będę słuchał twego głosu, bo Ja także przygotowuję w tobie to spotkanie. 
Powiesz: 'Gdzie jest mój Umiłowany?' Bo jeszcze nie będziesz Mnie widziała, Mnie, który 
jestem wszędzie, a więc także przy tobie. O, moja córko, w milczeniu bądź uważna. Ofiaruj 
się Ojcu otulona w moje zasługi. Błagaj o miłość Ducha Miłości i oddaj się bezpowrotnie tak,
jak na Golgocie". 

1084. - 1942 - 19 listopada. - "Zwracaj się często do mojej wrażliwości. Bo jestem wrażliwy, 
a większość uważa Mnie za obojętnego i dalekiego. Jestem bliższy wam, niż wy sami sobie. I 
wszystko to, co Mi mówicie z czułością, zachwyca i niesie rozkosz memu sercu. Wierz w to 
mocno. A wtedy częściej będziesz przychodziła do Mnie z miłością, nie widząc Mnie. Ale 
wierząc, tą pewną wiarą osiągniesz wielkie zasługi dla siebie i dla innych. I to takie łatwe 
zwracać się w swym sercu do Mnie jako do swego Jedynego: jedno spojrzenie, jeden uśmiech
wewnętrzny, to tak wiele dla Mnie i to takie proste dla ciebie. Dawaj. Wydaje się, że Ja 
żebrzę. Moja miłość chwyta się wszelkich sposobów. Daj temu Żebrakowi, który czeka i 
którego kochasz. Później role się odwrócą. To Ja będę dawał, a ty odnajdziesz swoje dary w 
moich. Jakich wymian możemy dokonywać!..."

1085. - 1942 - 26 listopada. Kościół w Ingrandes. -"Kiedy wchodzisz do mojego kościoła, 
pozostaw przy drzwiach wszelką troskę, wszystko, co zaprząta umysł. Jesteś u swego 
największego Przyjaciela. Cóż więc mogłoby cię dosięgnąć? Myśl o Mnie. Myśl o tym, by 



Mnie kochać, by Mnie pocieszać. Mów Mi wszystko, co najmilsze i najgodniejsze ucha 
twego Oblubieńca. Wypowiadaj Mi swoją duszę. Ja słucham. Cóż jest bardziej poufnego niż 
nasze dwa serca. Kto może je słyszeć. Nawet nie aniołowie. Ja jestem najbardziej dyskretny. 
Zwierzaj się z radości jaką daje ci Miłość. Nikt nie będzie znał twych słów. To milczenie jest 
jakby aksamitem wyściełającym szkatułkę. 

Przekrocz granice twego zwykłego sposobu mówienia. Twoje gorętsze słowa będą świeżymi 
kwiatami, na których spocznę w twojej tajemnicy, ty moje ukochane stworzenie. Daj Mi to, 
czego oczekuję od ciebie. Pozostań na moim sercu. Gdybyście wiedzieli, jak łatwo jest się Mi
przypodobać. Jestem całkiem małym Sędzią związanym przez miłość".

1086. - 1942 - 3 grudnia. Le Fresne. Gdy pozdrawiałam Jezusa w Hostii.

- "Wierz, że byłem już Hostią w Ogrodzie Oliwnym. Zjednocz się ze Mną. Mów: 'Moja 
biedna Miłości, jestem przy Tobie'. I przyjmę cię do mego serca. Ofiarujemy się Ojcu. Tak 
bardzo potrzebuję was w Ogrodzie Oliwnym! Byłem tak osamotniony w ostatecznej rozterce!
O, moja córko, tu, w moim sercu, módl się za grzeszników i wierz, że ich ocalasz, bo moje 
zasługi są nieskończone. Czy cię nie uszczęśliwi to, że Mi pomagasz? Oblubieńcy znajdują 
swe szczęście we wspólnej pracy. Jest to nową okazją do wypowiadania sobie miłości. Często
oblubienica tylko wpatruje się w pracującego oblubieńca. Ale on znajduje tyle uroku w 
miłosnej uwadze oblubienicy, że chętnie oddaje jej połowę swego trudu. A czy oblubieniec 
ziemski umie kochać tak jak Ja? Czy umie kochać ten, kto nie cierpiał? A któż cierpiał tak jak
Ja? O, moja córeczko, niech żadne twoje cierpienie nie wymknie się spod naszej kontroli".

1087. - 1942 - 16 grudnia. - "Dostrzegaj Mnie w zdarzeniach. To Ja nimi kieruję. Powinnaś 
kochać wszystko, co ci to kierownictwo ześle. Wyciągaj do Mnie ręce w wydarzeniach twojej
codzienności. Zresztą zbliżamy się do spotkania. Zacznijmy podawać sobie ręce z jednego 
brzegu na drugi: ze skraju czasu - na skraj wieczności.

Powiedz Mi, że chętnie przejdziesz z jednego brzegu na drugi, że serce twoje będzie skakać z 
radości i pragnienia, jak jagnię w dolinie. Powiedz Mi, że odtąd dni twoje będą upływać na 
przygotowaniach do wezwania przez powtarzanie aktów miłości względem twego Mistrza, 
twego Pana, twego Ukochanego".

Kościół we Fresne. - "Nie niepokój się. Te rzeczy, na które nie możesz nic poradzić, 
obchodzą nie ciebie, ale Mnie. Ty Mi je powierzasz i to wszystko. Czy są ci potrzebne okazje 
do wyrażenia zaufania? Wiesz, jak kocham wasze dziecinne zaufanie. To chwila, kiedy 
możecie okazać się maluczkimi a dla Mnie to okazja, by podjąć staranie o was, tak

jak oblubieniec zajmuje się kobietą, którą kocha; kobieta jest stworzeniem słabym, 
potrzebującym miłości i oparcia... Nie, to nie jest daremne. Nie, nie jesteś na złej drodze, 
tylko w mroku nocy. Tylko w poszukiwaniu po omacku wiary. Ja tego chciałem. Rzuć się w 
moje ramiona. Potwierdź, że wierzysz, że ufasz, że kochasz i oddaj Mi wszystko co jest w 
tobie. Ależ tak, mała Hostia w Tabernakulum może zawierać wszystko. Mały Jezusek 
Dzieciątko może zrozumieć wszystko. On się zbliża. Zachowaj dla Niego porywy miłości. 
Będzie to dla Niego podzięką. Istnieje jak gdyby linia między twoim sercem a moim, nie żeby
je rozłączyć, ale by je połączyć, by się stopiły w jedno. O, to stopienie się dwóch serc! Czy 
chcesz tego? To zależy od ciebie. Ja od dawna jestem już gotów... czy chociaż wierzysz w to?
O, moje dzieci, tak bardzo moje".



1088. - 1942 - 31 grudnia. - W kościele. - "Spójrz na wszystkie swe grzechy z kończącego się
roku i opłakuj je u mych stóp. Biedna córeczko, tak słaba! Widzisz, jak jesteś mała? Licz więc
na twego Wielkiego Przyjaciela. Bądź szczęśliwa Jego siłą. Wiesz, że da ci ją, jeżeli Go o to 
poprosisz. Bądź maleńkim, ufnym dzieckiem. O jak lubimy waszą ufność!

Niebo i czyściec nie mają tu żadnej zasługi. Jest to radość ziemska. Daj Nam ją. Czy nie 
jesteś gotowa sprawić Nam przyjemności? Budzisz się w Ojcu, zasypiasz w Duchu... Słuchaj 
uważnie, co On ci mówi przed zaśnięciem. Tam nie ma już roztargnień z zewnątrz. Oddaj się 
cała temu błogosławionemu zjednoczeniu. Włóż w nie całą swoją ufność tak jakbyś umierała 
co dzień. Ile udanych prób mogłabyś zrobić by przygotować się na chwilę śmierci, chwilę 
naszego spotkania.

Przygotuj swą radość, ponieważ to Ja przychodzę! Niech ci od niej bije serce. Ja umieszczę te
uderzenia serca w mej czystej Miłości: To moja mała oblubienica zbliża się do Mnie. Ja 
zaśpiewam kantyk, którego twoje wargi nie będą mogły wypowiedzieć.

Spójrz także na łaski, które otrzymałaś w tym roku i podziękuj Miłosierdziu, które zbliża się 
do najbiedniejszych.

Zaczerpnij z tego wielkiej pokory i przytul się do Mnie mocno".

Rok 1943

1089. - 1943 - 1 stycznia 1943r. - Wieczorem, w moim pokoju: jakie hasło na rok 1943?

- "W naszych sercach. Ty będziesz przebywać w moim sercu, a Ja w twoim".

1090. - 1943 - 3 stycznia. Paryż - Kościół św. Teresy w Auteuil. - "Prawda, że ona miała rację
powierzając Mi dziecięctwo swej duszy? Czy nie jest prawdą, że umocniłem ją w rzeczach 
większych? Powierz Mi swoją małość. Zagub się w mojej mocy".

1091. - 1943 - 7 stycznia. Kościół w Ingrandes. - "Uwielbiaj Mnie razem z Trzema Królami. 
Włóż w to całą swoją miłość. Tak jak te osoby światowe, które mówią sobie: 'Uwielbiam 
cię...' Ale ty uwielbiasz swego Boga, swego Jedynego, swój Cel. Włóż więc w to całą swą 
duszę a ponieważ jesteś niczym, oddaj się Temu, który jest Wszystkim. Wznosisz się kiedy 
uniżasz się przede Mną. Otaczam cię ze wszystkich stron. Nic z ciebie nie wymyka Mi się i Ja
czuwam. Czy nie dziwisz się czasem, że tyle rzeczy ci się udaje? To dlatego, że Ja tu jestem 
w mojej córeczce, która Mi się powierzyła. Zachowuj swój tryb życia, jest to cena, za którą 
nabywasz moje łaski i staraj się często umniejszać wobec innych. O, jakie to dobre 
ćwiczenie... powtarzaj je często. Nie przepuszczaj okazji do upokarzania się. Już zapadł 
wieczór. Pospiesz się przed nocą. Lecz odpoczywaj często na moim sercu. O ileż lepiej 
pracuje się, gdy się jest tam! Spróbuj".

1092. - Przy przebudzeniu. - "Wiesz, że przed Bogiem wszystko jest teraźniejszością: moje 
życie na ziemi, moja męka, moje ofiary. Niech cię to zachęci do ofiar zjednoczonych z 
moimi. Twoje także będą zawsze obecne przed Bogiem".



1093. - 1943 - 14 stycznia. - "Tak, aby uzyskiwać nawrócenia cuda są mniej potrzebne niż 
słowa, które docierają aż na krańce świata. Ale trzeba jeszcze aby serce człowieka uznało 
swoją nicość. Proś Mnie o takie usposobienie grzeszników do pokory. Cóż piękniejszego 
możesz zrobić w dniach, jakie ci pozostają do spędzenia na ziemi, niż pomagać Mi w ocalaniu
grzeszników. Tylu ich jest!...

Pomagaj Mi ratować grzeszników. Jest ich tak wielu... Czyż nie to stanowiło moją największą
boleść w Getsemani? Widziałem ich wszystkich naraz. Brałem ich grzechy na Siebie - co za 
wstyd!... Konałem za nich. Umierałem za nich.

Jakże pragnę, by oni wiedzieli, iż cały jestem przebaczeniem, że wymagam od nich, aby ze 
swej strony byli przebaczeniem i miłosierdziem dla braci. Że życie ich powinno być odtąd 
poświęcone Bogu i oddane pokucie. Że znajdą w tym więcej radości niż jej znajdowali 
dawniej w swoich błędach.

O, gdyby wiedzieli, co to znaczy żyć w mojej miłości... Czy ty tego nie wiesz? Cóż może cię 
dosięgnąć? Jesteś w moim sercu. Mieszkaj w nim zawsze. Dokąd mogłabyś pójść, aby ci było
lepiej, dokąd? A Ja jestem jak ojciec, który mocno tuli w objęciach swoje dziecko z obawy, 
aby mu się nie wymknęło dla jakiejś błahostki. Przebywanie z synami człowieczymi jest 
zawsze moją rozkoszą.

Możesz Mi więcej mówić tych twoich serdecznych słów, gdy jesteś w samotności ze Mną. 
Możesz wtedy częściej na Mnie spoglądać, jeżeli naprawdę jesteś przekonana o mojej 
obecności. Wraz z tym spojrzeniem otrzymam twój uśmiech".

1094. - 1943 - 21 stycznia. - W kościele. - "Czy żyjesz tylko dla Mnie? Czy Ja jestem na 
początku i na końcu twych myśli? Czy gromadzisz zapasy dla własnej korzyści? O moja 
córko, cóż mogłabyś zyskać, gdybyś nie żyła całkowicie dla Mnie? Oddaj Mi wszystko, a 
odnajdziesz wszystko i więcej jeszcze. Ja niczego nie zachowałem dla siebie, czy pamiętasz? 
Czy oblubienica nie powinna naśladować Oblubieńca i zjednoczyć swą ubogą miłość z Jego 
bogatą miłością?

Otulaj się zawsze Mną. Przy każdej sposobności zacieśniaj nasze więzy. Ja ciebie nie 
opuszczam, ale ty? Czy jesteś tak blisko twego Jedynego Przyjaciela, jak tylko możesz? 
Trzeba żeby w śpiewie wszystkie partie harmonizowały ze sobą, a jeżeli tego zapragniesz, 
twoje życie stanie się jednym hymnem. Czy to nie łatwe, skoro Ja jestem Ideałem? Któż 
mógłby cię zmusić do pozostania w materii ziemskiej? Czy nie możesz wymknąć się zgodnie 
ze swą wolą? Czy nie możesz wybierać swoich myśli? Tych, które wyrażają uniesienie ku 
Temu, który umarł dla ciebie straszną śmiercią? Żyj tylko dla Mnie. Kiedy będziesz musiała 
umrzeć, umieraj radośnie, ponieważ to będzie dla Mnie, by mi podziękować za moją śmierć i 
pomóc w nadejściu mego królestwa.

Moje dzieci, nie wiecie o wszystkim, co możecie osiągnąć kiedy zjednoczycie się ściśle ze 
Mną. Nie lękajcie się, nawet w chwili śmierci, zwłaszcza w chwili śmierci: to chwila 
ostatecznej ufności, to ogólna ekspiacja za całe życie, to drzwi, które mają się otworzyć. A Ja 
jestem za nimi. Niech ta myśl zrodzi niecierpliwość - jakże Mi ona będzie miła! Jestem tak 
wrażliwy na poruszenia waszych serc! Trzeba w to wierzyć. Trzeba wierzyć Miłości. Czy 
zawiodłem ciebie kiedy? Czy nie znalazłaś Mnie wielkim? A znasz Mnie tak mało... Czymże 
będzie spotkanie twarzą w twarz! Szukaj Mnie w Ewangelii, w przyrodzie. Kiedy się 



usuwam, szukaj Mnie nadal. Wiesz dobrze, że skończy się to spotkaniem... O! Moje drogie 
dzieci!"

1095. - W kościele w ... - "Zbliż się do Mnie. Szukałaś Mnie w Ewangelii, szłaś za Mną w 
moim życiu na ziemi, szukaj Mnie nadal. Ta troska o Mnie, jaką możecie żywić, sprawia Mi 
radość. Przypominasz sobie tę żonę, która przywoływała męża, gdy tylko wracała do domu, 
jak gdyby nie mogła obejść się bez jego obecności? Tak samo ty szukaj swego Wielkiego 
Przyjaciela. Zatrać się we mnie, zachowam cię w moim wiekuistym łonie. Kto mógłby 
odgadnąć naszą zażyłość? Czy nie macie życia zewnętrznego i życia wewnętrznego, a każde z
nich czyż nie jest jednakowo wolne? Nie zna się dobrze pierwszego i wcale nie zna się 
drugiego, a liczy się właśnie drugie, moja córeczko: to wasze bezpośrednie spojrzenie na 
waszego Zbawcę. To życie jest Królową, tamto niewolnicą. A kiedy zbliżacie się do śmierci, 
życie zewnętrzne unicestwia się stopniowo, podczas gdy wewnętrzne nasila się dochodząc do 
swego Celu. Córko moja, oddaj Mi swoje życie wewnętrzne, aby żyło żywiej. Proś moją 
Matkę i nieznanych świętych, by przyszli ci z pomocą. Nigdy twoja troska, by zbliżyć się do 
mego serca nie będzie zbyt wielka. Jakże niewielu żyje z Trzema Osobami Boskimi jak w 
rodzinie... a przecież Ja jestem waszym Dobrem, waszą Drogą. Żyjąc we Mnie jesteście w 
nich. Bądź więc po prostu szczera i czuła! One tak cię kochają! Jak mogłabyś bać się kochać 
Je? Ogranicz więc twoje pragnienia do jedynego pragnienia: żyć i umrzeć w jedynej miłości 
Trzech Osób Boskich. Choćby tylko po to, by podziękować Im, za Ich miłość. Chociażbyś 
miała wiele innych motywów... niech twoja obecna samotność będzie przeżywana miłośnie i 
bez wysiłku obok twoich Trzech. Czy pamiętasz? Wieczorami wymykałem się z tłumów i 
uchodziłem w miejsce samotne, aby się modlić. Cała moja dusza szła do Ojca w wielkim 
odprężeniu po pracy dnia. Zawsze naśladuj swego Oblubieńca, umiej wypoczywać w Bogu, 
znajdować w Nim szczęście i spokój. Już to jest wysławianiem Jego Chwały. Tylu ludzi 
uważa Boga za nudnego... a ty?"

1096. - 1943 - 27 stycznia. Po Komunii św. Mówiłam: Jan chrzcił, bo był chrzcicielem. Ty 
uzdrawiałeś, bo byłeś Zbawicielem; a jaki jest mój znak, Panie? - "Być miłą dla wszystkich 
by wysławiać moją dobroć".

1097. - 1943 - 30 stycznia. W moim pokoju. - "Dlaczego mielibyście ofiarowywać Mi tylko 
wasze doświadczenia? Czy nie sądzisz, że wasze radości sprawiłyby Mi taką samą 
przyjemność? Jeżeli dołączycie do nich tę samą miłość: twoje najmniejsze radości z twoją 
największą miłością".

1098. - 1943 - 4 lutego. - "Niech w twoim głosie, twoich słowach, w tobie całej wszystko 
będzie czarujące, ponieważ żyjesz tylko dla Mnie".

- Panie, chciałabym być tego pewną!

- "Powtarzaj Mi to często, aby nawet w stosunku do ciebie nie było żadnych dwuznaczności i 
to Mi sprawi przyjemność. Dla czego, albo dla kogo miałabyś żyć? Wszystko inne przemija, 
Ja jeden pozostaję. Ja jeden potrzebuję twego życia. Tak, moja miłość schodzi aż tak nisko. 
Potrzebuje swych stworzeń w ich sercach. A przy tym czy nie jestem jednym z was, czy sam 
nie nazwałem się Synem Człowieczym? Potrzebuję czułości moich braci. Prosiłem o nią 
Piotra, Jakuba i Jana podczas mej agonii. Jak wiele daję duszom, które pod działaniem mojej 
łaski wypowiadają Mi swoją miłość! Lecz o ileż więcej daję tym, które przychodzą do Mnie 
nie czekając na moje zaproszenie i które nie umiałyby żyć bez mego czułego towarzystwa! 
Bądź jedną z nich, moja córko! Umieść Mnie jak gdyby przed swoją twarzą a wszystko i 



wszystkich będziesz widziała przeze Mnie. Wtedy stanie się to świętem mego serca, 
ponieważ twoje serce nie opuści już mojego, zgodnie z hasłem na ten rok, pamiętasz? W 
naszych sercach: Ja u ciebie, ty u Mnie.

Myśl często: On jeden potrzebuje mego życia, bez względu na to, do jakiego stopnia 
potrzebowali by go inni. Nikt poza Mną nie pragnie go tak mocno, czy wiesz? Czy znasz 
pragnienie Boga, jego siłę? Wyjdź mu naprzeciw, a ono cię napełni".

1099. - 1943 - 11 lutego. Kościół we Fresne. - "Twoja uprzejmość, która wysławia dobroć, 
nie odnosi się wyłącznie do bliźniego, odnosi się do wszelkiego związku, jaki będziesz miała 
z Bogiem. Nazywa się Boga 'godnym miłości' i tak jest. Taką z Nim bądź. Jak ta wymiana 
będzie słodka! I jak twoje dowody miłości będą dobrze przyjęte... zobaczysz później. 
Przyzwyczaj się, jak niewidomi, poruszać się w ciemności: miej zaufanie do mojej ręki, która 
cię prowadzi. Największą obrazą, jaką mogłabyś wyrządzić memu sercu, byłoby zwątpienie o
nim. O, moja droga córko, taka mała, taka słaba, myśl często: 'Czym byłabym bez mego 
Wielkiego Przyjaciela! On jest wszystkim, a ja jestem niczym...' Upokarzaj się z powodu 
swoich upadków. Pomyśl, że Ja je odkupiłem sam upadając w strasznej drodze na Kalwarię. 
Niech to cię zachęci do miłości! Czy nie jest powiedziane, że tylko miłość się liczy? I że jest 
tylko jedno nieszczęście: to, że się Boga nie kocha. Pragnij być użyteczną w sprawie Bożej z 
wszystkich twych słabych sił. Pragnij nie pracować nigdy dla siebie. Zniknij sama w sobie. 
Pragnij nie wspominać nigdy o sobie, chyba dla opłakiwania swych niewierności. I czyń akty 
wiary w obecność Bożą, gdziekolwiek się znajdujesz. To cię pobudzi do miłowania Go, do 
mówienia z Nim sercem do Serca. Ponieważ jestem tutaj, rzuć się w moje ramiona z radością.
O, nie zapominaj o radości! Ona upiększa twoją miłość".

1100. - 1943 - 13 lutego. Po Komunii św. - "To, czego nie udaje ci się uzyskać samej - 
powściąganie słów, myśl o mojej Obecności - uzyskasz łatwiej mając pomoc mojej Matki. 
Proś Ją o pomoc. To Jej właśnie powierzyłem Magdalenę i święte niewiasty. Jak one, nie 
opuszczaj Jej".

1101. - 1943 - 17 lutego. - "To zaniechanie podróży, ten odpoczynek, którego żądają od 
ciebie, ofiaruj Mi jako pierwsze przygotowanie na śmierć. Nie ukazywać się już na ziemskiej 
scenie, lecz wejść w moje odwieczne łono. Rozpocznij swoje drugie narodzenie - to 
prawdziwe - które nie zazna śmierci. Włóż w to całą miłość, do jakiej jesteś zdolna. Ja dam 
resztę".

1102. - 1943 - 18 lutego (gdy wchodziłam do kościoła). - "Czekałem na ciebie. Usiądź w 
milczeniu u moich stóp. Mówię: w milczeniu - aby uciszyła się wszelka myśl, wszelkie 
wspomnienie rzeczy ziemskich. Chcę, żebyś całkowicie była dla Mnie. Czy chcesz tego 
także? Niczego nie zabieram siłą. Czekam... tyle razy czekam...

Czy  pamiętasz  tego  obłąkanego  biedaka, który codziennie wychodził na drogę, by spotkać 
swoją córkę, już dawno zmarłą? Ja czekam na swoje dzieci. Wiele z nich już dawno umarło 
dla życia w łasce. Módl się, żeby Mi sprawiły tę radość, że uwierzą wreszcie w moje tkliwe 
miłosierdzie. Inne wprawdzie żyją życiem Ojca, ale rozpraszają je troski i zabiegi o 
zdobywanie pieniędzy.

Moi powiernicy, którzy Mnie najlepiej zrozumieli, których pożera gorliwość o mój dom, ci, 
którzy pragną być Mi najdrożsi, jak Jan, Łazarz, Magdalena, piją u samego źródła wodę, która



nigdy nie wysycha. Czy nie zauważyłaś, że słowa płynące z moich ust są zawsze czymś 
nowym dla twoich uszu? Czy nie znajdujesz w nich mocy, która cię zadziwia?"

- Tak, Panie, lecz ciężar Twych łask trochę mnie przeraża... Jak odpowiedzieć na nie godnie?

- "Czy Dobroć Zbawiciela zmarłego w hańbie kiedykolwiek kogoś przestraszyła? Nic w tobie
nie może odpowiedzieć na moje łaski, prócz całości twego uczucia. Choć twoje serce jest tak 
ubogie, Ja pragnę go całego! Mówiłem ci: 'Potrzebuję twego życia'. Dzisiaj mówię ci: 
'Potrzebuję twego serca'. Uważasz za dziwne, że Bóg może ci mówić takie słowa? Ale tak 
jest. Jak wytłumaczyć pragnienie Boga? Czy tłumaczysz sobie Szaleństwo Krzyża? 
Szaleństwo Hostii?... Przypomnij sobie: Bóg jest Miłością i Bóg hamuje, powstrzymuje swą 
miłość z powodu waszych słabych osądów. Czy przypominasz sobie, że kiedy powiedziałem: 
'Dam wam Ciało moje na pokarm' wielu odeszło ode Mnie? Wybieram takie słowa, które 
możesz zrozumieć; potrzebuję twego biednego serca".

1103. - 1943 - 25 lutego. Kościół we Fresne. Kiedy omal nie wyraziłam się w sposób 
śmieszny. -"Widzisz różnicę między poruszeniem natury, a poruszeniem Łaski, która 
przemienia naturę. Wzywaj Łaski. Pohamuj swoją instynktowną pochopność. Będzie to 
miłosnym znakiem poddania się jak małe dziecko, które zanim coś zrobi, spogląda na swą 
matkę by uzyskać jej zgodę. I będzie to dowodem, że kochasz Mnie więcej niż siebie. 
Pomnażaj te dowody... Jakież to będzie słodkie! Czy czułość nie ma zręcznych pomysłów 
podtrzymujących jej życie? Dojdź do tego, by to, co cię najwięcej kosztuje, nie kosztowało 
cię już nic w radości ofiarowania Mi tego. Czuwaj nad porywem swej miłości. Gdybyś 
rozpaliła wielki ogień, a tysiączne zajęcia oddaliły cię od niego, nie podtrzymywałabyś go; 
wielki ogień straciłby swą siłę i w końcu zgasłby. Rzucaj często w swą miłość ofiary, radosny
podziw, spojrzenie kontemplujące, westchnienia, które Mnie dosięgną. Żal z powodu 
przeszłości, gorące pragnienia mojego Królestwa. I wzywaj Mnie często, bo pragnę tylko 
przychodzić. Ale jak nieśmiały biedak, jak delikatny aspirant, pozostaję na progu: 'Czy myślą 
o Mnie w tym sercu, które zbawiłem?...' Iluż pozostawia Mnie tak latami, nie zapraszając 
abym wszedł w ich progi... Lecz jeżeli głos, który uważam za pełen czaru, mówi Mi z serca 
pokornego: 'Zamieszkaj u mnie, Panie mój', uwierz, że wchodzę z całą pomocą potrzebną tej 
duszy, niemal dziękując jej za pozwolenie abym jej pomógł. Nauczcie się sprawiać Mi 
przyjemność i nigdy nie liczyć na siebie. Piotr dlatego trzykroć się Mnie zaparł, że zbytnio 
liczył na siebie. Proś o moją pomoc, moje biedne, jakże słabe dziecko. Wiesz, że jesteś 
niczym, a Ja jestem wszystkim. Kiedyż wreszcie będziesz miała pełne zaufanie do twego 
Boga? Czy zamykasz oczy, kiedy podajesz Mi rękę? Czy oddałaś Mi ster? Czy boisz się, 
kiedy Ja tu jestem? Jestem tu zawsze i kocham cię. Więc?"

1104. - 1943 - 2 marca. Kościół w... - "Kościół jest pusty, ale ty tu jesteś. Zastąp wszystkich, 
którzy 'nie mają czasu'. Weź ten czas i daj go Mnie. Czy nie sądzisz, że gdy znajdziesz się w 
ciemności, przypiszesz temu czasowi przeszłemu znacznie większe znaczenie? Na ziemi 
jesteście bogaczami, którzy nie znają swych bogactw: ten czas może wam kupić chwałę, 
miłość, wzrastającą znajomość Boga, zasługi i zasługi... ale ten cenny czas tracicie. Córko 
moja, niech wszystko twoje będzie moje. Ofiaruj Mi swoje godziny jak bukiet kwiatów dla 
mego Królestwa, dla mojej czci. Spójrz na Mnie z uśmiechem, kiedy bije zegar: 'Jeszcze 
jedna godzina dla Ciebie, mój Umiłowany'. Nie sądzisz, że będę umiał ją pobłogosławić? 
Moje dnie i noce były dla mego Ojca i dla was; nic nie zachowałem dla Siebie. Ty oddaj Mi 
wszystko, bo oblubienica obraziłaby Oblubieńca, gdyby nie odpowiedziała na miłość".



1105. - Niedziela Zapustna. Le Fresne. Patrzyłam na Niego z głębi chóru, wystawionego 
ponad ołtarzem. - "Ktoś na Mnie spojrzał..."

Tak jak wtedy, kiedy powiedział w tłumie: "Ktoś Mnie dotknął..." I dał mi odczuć wiarę.

1106. - 1943 - 11 marca. Kościół we Fresne. - "Czy jesteś Mi wierna? Myślę o wierności w 
rzeczach drobnych. Wiesz, drobiazgi, małe okazje, nie zaniedbuj niczego w mojej służbie. 
Bądź zawsze gotowa miłować Mnie, czyniąc moją wolę w tym dniu, w tej godzinie, w tej 
chwili obecnej, które moja Opatrzność ofiarowuje ci po tylu jeszcze innych... uczyń wysiłek...
To tylko pierwszy odruch woli, potem to już idzie samo, lecz potrzebny jest ten pierwszy 
wysiłek nad sobą, przeciw sobie, przy błaganiu o łaskę a złe nawyki stopniowo ustąpią. Potem
powierz Mi ogród swej duszy. Usunę chwasty, których powyrywać nie masz siły. Dam wzrost
rzadkim gatunkom. To Ja je posadziłem. Będę wiedział, jak się z nimi obchodzić. Ty byś je 
poprzewracała. Oddaj Mi wszystko z ufnością, jestem dobrym Ogrodnikiem. To czas 
szczepienia na silnych gałęziach. Czy nie uważasz, że będziemy mieli jeszcze czas na 
zobaczenie kwiatów i owoców? Przypominasz sobie Pieśń nad Pieśniami: 'Podtrzymujcie 
mnie kwiatami, otoczcie mnie owocami'. Ona to mówiła, by podtrzymać swą słabość i wydać 
się piękniejszą w oczach swego Oblubieńca. A Ja wyróżniam duszę, która chce uradować 
moje oczy swoją pięknością. Niech przyjdzie do Mnie, niech się okryje mymi zasługami. 
Niech weźmie moją miłość aby Mnie kochać. Moją pokorę, moją cierpliwość tak łagodną, a 
kiedy już Mi wszystko zabierze, powie Mi: 'Umiłowany, spójrz, mój ubiór jest bogaty, a moje
serce gorejące!'... Przejrzę się w niej jak w zwierciadle, pociągnięty wonią jej pokory. Gdy 
ona nazywa siebie moją służebnicą, Ja nazywam ją moją oblubienicą. Podczas gdy ona całuje 
moje stopy, Ja przyciągam ją do mego serca. Moje serce zwierzy jej swe tajemnice. Ona 
powierzyła Mi już swoje: są to jej grzechy, które jej ciążą. Do zmycia ich ma moją krew. 
Może słyszeć w pokoju miłosne uderzenia mego serca, a jeżeli uśnie, to Ja będę nad nią 
czuwał".

1107. - 1943 - 18 marca. Kościół we Fresne. - "Upokorz się. Czy boisz się upokorzenia wraz 
ze Mną? Skoro Ja znam twoją duszę? Ale lubię, abyś Mi o niej mówiła, rozważając swoją 
słabość. Ja jestem silny. Czy nie pragniesz powierzyć Mi swej duszy? Rozważ swoje słabości,
swoje krótkie okresy wytrwałości... Do kogóż masz się zwrócić po lekarstwo, jeżeli nie do 
twego Zbawcy. Czy w dalszym ciągu nie zbawiam mych stworzeń? Rzuć się w moje ramiona.
Razem zrobimy dobrą robotę, jeżeli Mnie do tego zaprosisz... Jakże chciałbym być twoim 
Zaproszonym. Nikt nie przybędzie z takim pośpiechem. Zapraszaj Mnie wszędzie... Do 
stołu... Tyle razy zasiadałem do stołu w ciągu trzech lat życia publicznego, dzieląc posiłek z 
moimi lub z faryzeuszami. Zapraszaj Mnie do twoich ogrodów. Będziemy rozmawiali... 
Wydadzą ci się wtedy jeszcze piękniejsze. Przypomnij sobie, że to Ja stworzyłem wszystko, 
kwiaty i motyle, które cię zachwycają, i to dla waszej radości. Wonna natura jest dla was, dla 
ciebie. Czy moje czarujące podarki nie są delikatne i wspaniałe? Czy wielu myśli o 
podziękowaniu Mi dziś za ten radosny dzień wiosny?... Ty cichutko wypowiedz mojemu 
sercu radość swego serca. Twoje słowa będą dla Mnie zapłatą. Jak bardzo jesteś szczęśliwa 
umieszczając Mnie w samej głębi twego istnienia... Powiększaj, powiększaj częstotliwość 
przystosowywania się do twego Wielkiego Przyjaciela. To ciebie wzmocni, a Mnie sprawi 
przyjemność. Bądź pociechą, jaką nieśli Mi aniołowie w Getsemani. Moja pociecha? Było nią
to, że skorzystacie z tej straszliwej agonii i z mojej krwi spływającej na ziemię, że 
zaczerpniecie z niej potężną moc. Zauważyłaś dziś rano, że wiele roślin rośnie zanim ofiarują 
niebu swój kwiat. Czyń tak, nie ustawaj w dążeniu do Boga, a czułym słowem twórz jakby 
pocałunek. Nie jest to zuchwalstwo, to prostota dziecka. Czy nie mogłabyś nabrać tego 
zwyczaju? Czy zrobisz Mi ten zaszczyt? Zapytaj jutro św. Józefa, jak masz się zachowywać 



wobec Mnie w rodzinie. Powierz mu twe życie we Mnie, a on, tak czuły, nauczy cię. 
Pamiętaj, że należysz do rodziny Bożej. Bóg kocha cię nieskończenie. Staraj się zbliżyć 
jeszcze bardziej. Choćby przez westchnienie, milczenie w Nim, odpoczynek na Jego sercu: 
ambicją mego serca jest dać ci odpocząć. Upokorz się, moja droga, tak słaba, córeczko".

1108. - 1943 - 22 marca. Po Komunii św. - "Zmartwychwstawaj w miłości w każdym z 
twoich czynów. Wznoś się. Wyjdź ze swego zwykłego grobu. Ogrzej twój chłód. Patrz tylko 
na Boga. Strać z oczu ziemię".

1109. - 25 marca. Kościół w Ingrandes. Miałam mało czasu na odwiedzenie kościoła. - 
"Najważniejsze jest byś była wierna. To jest istotne uczucie. Chodzi o intensywność miłości, 
a nie o ilość minut. Oddaj Mi lojalnie uderzenia twego serca. Nie patrz ani w prawo ani w 
lewo. Spraw Mi tę przyjemność, bym był jedynym twym celem. Tak jak święte niewiasty 
żyjące w czasie mego pobytu na ziemi, których wszystkie myśli dążyły do ich Chrystusa. 
Kochaj Mnie, a wszystko się dokona, wszystko zostanie wypowiedziane. Ty wiesz, jak się 
kocha? Trzeba trzymać się zawsze blisko Ukochanego".

1110. - 1943 - 29 marca. Gdy połykałam Hostię św. - "Mów: 'Oto moje Serce zstępuje we 
mnie'".

Czyszcząc srebro mówiłam do Niego: Myję twoją zastawę.

- "Tak, wszystko, co jest twoje, jest moje".

1111. - 1943 - 1 kwietnia. Kościół we Fresne. - "Wybrałem cię, aby zaświadczyć, jak proste i 
radosne jest życie miłości, język miłości, rozmowa miłości. Wszystko zawiera się w tym, by 
Mnie uważać za Ukochanego, gdyż wtedy wszystko w duszy zmierza do Mnie. Przyciągam 
wszystko z niej do Siebie. 'Kiedy zostanę podniesiony, pociągnę wszystko do Siebie'. A to 
wszystko stanowi siły duszy: pamięć, zrozumienie, wola, które otwierają się już tylko na 
Mnie, albo na moje sprawy. Nie miej już chęci na to, co przemija. Zakorzeń się w wieczności 
z mojego powodu, oto życie miłosne duszy i to jest łatwe, bo ma ona moją pomoc. Jak 
mógłbym nie pomóc jej, skoro porusza się we Mnie. Czy nie cierpiałem przewidując 
cierpienia moich? Czy serce moje nie posiada pełni delikatności? Kto może Mnie zwyciężyć? 
A kiedy twoje życie nazwało Mnie swym Umiłowanym, twoje myśli tworzą mój orszak. 
Twoje słowa pełne są czułości, twoje westchnienia stają się coraz gorętsze. Nic cię nie 
zaprząta prócz Mnie. Słuchasz tylko mego głosu, szukasz tylko mego upodobania. Powtarzaj 
Mi, że oddałabyś życie za rozszerzenie mego Królestwa... i bądź łaskawa dla Łaski. Komu 
miałabyś dawać swoje uroki, a skoro je otrzymałaś, jak mogłabyś nie dać ich Mnie? 
Pomnażaj je. Niczego nie zachowuj. Włożyłem złote wieńce na twą głowę tylko po to by je 
otrzymać od ciebie w darze miłości. Ty wymyślisz sposób, w jaki Mi je ofiarujesz: na tym 
polegają niuanse odróżniające poszczególne dusze. O, niech twoja dusza będzie dla Mnie 
słodka, jak miejsce odpoczynku i schronienia. Mało mam schronisk na ziemi... gdybyś 
wiedziała, do jakiego stopnia dusze zajęte są przede wszystkim zyskiem i dobrobytem... Jak 
niewielu ludzi otwiera Mi drzwi swych serc! Gdy serce jest już pełne, nie ma tam miejsca dla 
Mnie, który umarłem dla nich. Zaproś swego Umiłowanego by zamieszkał w tobie w nocy i w
dzień, i bez szukania słów zwracaj do Niego najlepsze, najpoufniejsze i najbardziej ukryte 
zakątki twego serca. Twój Umiłowany lubi tajemnice. Zwierzy ci swoje. Będziesz ich 
słuchała długo, bo one rozbrzmiewają w duszy, a ich dźwięk nie jest podobny do żadnego 
innego dźwięku: to Głos Boga, Boga Miłości".



1112. - 1943 - 8 kwietnia. Kościół w Ingrandes. - "Nic bezużytecznego, ani w słowach, ani w 
gestach. Nic poza Mną. Wszystko w twym sercu ma być ofiarowane Mnie i Ja rozporządzę 
wszystkim. W ten sposób będziesz moją współpracowniczką, bo w moim życiu nic nie było 
bezużyteczne: nawet spojrzenie, nawet myśl. Moim celem było: Mój ojciec i wy. Tak samo ty
żyj dla królestwa Bożego i dla zbawienia twych braci. Już tak mało pozostało ci życia na 
ziemi. Daj Mi wszystko jako wynagrodzenie za wszystko, co sobie zachowywałaś podczas 
swej beztroskiej młodości. Nie myśl, że starzejąc się tracicie piękno swych dusz. Przeciwnie, 
jest to często moment rozwoju wspaniałości, kiedy miłość i mądrość spotykają się, aby być 
bliżej Boskości. Trzeba kochać, kochać bez miary i nieustannie. Trzeba wejść w zażyłość z 
moimi cierpieniami znanymi i nieznanymi, pozdrawiać je jako dobrodziejstwo, które ciebie 
ocaliło. O, moja droga córeczko, zbliż się bardziej do Mnie, mów Mi do ucha słowa 
tajemnicze: to twoje serce przelewa się w moje. Nigdy nie słyszę zbyt wiele. Ty nigdy nie 
zwierzasz się nadmiernie. Powiedz wszystko. Oddaj wszystko bardzo pokornie. Podobnie jak 
Jan, który zawsze zajmował ostatnie miejsce, a który tak Mnie kochał! I ty Mi dasz radość i 
pociechę tak jak Jan. Nie sądź, że jest wielu takich, którzy myślą o pocieszaniu Mnie, którzy 
zgadzają się na niewygody, by dać Mi dowód miłości. A przecież dowód miłości sprawia 
wam przyjemność. Cóż dopiero Mnie, najczulszemu, najserdeczniejszemu, 
najwrażliwszemu!... Nie, nie działasz w próżni, gdy się poświęcasz. Zobaczysz to później i 
rozradujesz się tym, żeś Mi dała radość. Gdybyś Mnie dobrze rozumiała, żyłabyś ze światem 
stworzonym tak, jakby nie istniał. A oczy twoje otwierałyby się szeroko tylko na twego 
Wielkiego Przyjaciela, twego Stwórcę, twego Zbawcę, twój cel jutrzejszy. Spotkanie nastąpi 
jutro, więc raduj się".

1113. - 1943 - 15 kwietnia. Kościół we Fresne. - Kiedy szłam, powiedział mi: - "To za 
grzesznika. Tak, kiedy przebiegasz kilometry, czyń tak, jakbyś szukała grzesznika, aby go 
przyprowadzić do Mnie. Zjednocz się ze Mną. Wiesz, wtedy, kiedy w upał szedłem do studni 
by spotkać Samarytankę! Zjednocz się we wszystkim, a Ja będę w tobie. Wierz mocno, że 
kiedy oczarowujesz i sprawiasz przyjemność, to nie jesteś ty, to Ja jestem w tobie. Proś Mnie 
o to. Pragnij. O, gdyby dobre pragnienia mogły przykryć masę złych pragnień 
zeświecczonego świata... jaka to byłaby pociecha dla mego serca. Ty, która rozmyślasz o 
mojej agonii, ty, która widziałaś cząsteczkę siły mego bólu, myśl więcej niż inni o 
pocieszaniu Mnie. Jeśli poznałaś moją miłość, dlaczego nie miałabyś bardziej kochać? Droga 
moja córeczko, nigdy nie uczynisz za dużo w kwiecistej tajemnicy ogrodu twej duszy 
miłującej swego Zbawcę. Jestem Panem tego ogrodu. Umiem zbierać i oddychać głęboko 
ukrytymi aromatami. Daj Mi upojenie. Daj odpoczynek. To tak jakby przerywała się tortura 
Ogrójca, bym mógł zaczerpnąć sił z twojej delikatnej miłości. Widzisz jaką posiadacie moc 
nad moją wrażliwością. Korzystaj z tego. Nie bój się. Ja Sam zapominam, że jestem Bogiem, 
kiedy staję się dla was Maleńkim, moje słabe dzieci..."

1114. - 1943 - Wielki Czwartek. Fresne. Myślałam o tym, że nawiedziłam Najświętszy 
Sakrament dwa razy rano, dwa razy po południu i że przyjdę jeszcze wieczorem. - "Czy 
sądzisz, że jeden dzień w roku ze Mną to dużo? Moja Eucharystia jest przez wszystkie dni i 
noce wśród was. Jestem tu pełen czułości, bogaty w łaski do rozdawania. Powiedz Mi więc, 
że jeden dzień od ciebie to nie długo. Przypomnij sobie święto mego serca...

Świętem mojego serca było ustanowienie Najświętszego Sakramentu wśród mych apostołów, 
ku którym skłaniałem się w trudny do wypowiedzenia sposób. Wstępowałem w nich, w 
każdego, do jego najskrytszego wnętrza. Przepełniałem ich taką słodyczą, że wielu z nich 
płakało.



Wśród tego szczęścia okrutna boleść: obecność zdrajcy. Tak bardzo kochałem Judasza... Jaki 
ból, moja córko! Wyobraź sobie, że twoja wybrana przyjaciółka, zachowując pozory 
serdeczności, sprzedaje ciebie za marne grosze twoim wrogom... Judaszu, jeśli pragniesz 
trzydziestu srebrników, czemu nie poprosisz o nie mojej Matki? Ona sprzedałaby raczej samą 
Siebie, byleby mi oszczędzić śmierci... Przyjąłem jego pocałunek na policzku... Wiele przez 
Judasza cierpiałem już wtedy, gdy uprzednio widywałem go w ogrodzie Getsemani".

- Panie, czy mogę Cię zaprosić do moich pięknych ogrodów, aby przebywanie w nich 
przyniosło Ci pociechę?

- "Ty jesteś duszą tych ogrodów. Moimi kwiatami są myśli twojej duszy. A kiedy widzę twoją
gorliwość w ratowaniu grzeszników, zapominam o udrękach Ogrójca. Kiedy Mnie darzysz 
miłością swego serca, zapominam o nienawiści i chciwości Judasza.

Gdy pełna współczucia obejmujesz w duchu moją nędzę robaka, moją brzydotę trędowatego, 
moją hańbę biczowania, mój wstyd skazańca, moją męczarnię Ukrzyżowanego - wszystko to 
oddala się ode Mnie, a Ja oddaję się tobie, która Mnie wzywasz.

W ten wieczór Wielkoczwartkowy użyj słów nowych i mocnych, aby Mi wyrazić twoją 
miłosną wdzięczność za tyle przyjętych Hostii... Z nas dwojga szczęśliwszy jestem Ja.

Żyj pod moim spojrzeniem, jako wysłanniczka ambasady, która idzie do innych w moim 
imieniu".

1115. - 1943 - Wielka Sobota. Kościół we Fresne. - "Zmartwychwstań... Zmartwychwstań 
razem ze Mną. To znaczy: bądź inną, lepszą. Bądź bliższą, coraz bliższą Mi. Błagaj Mnie i 
licz na Mnie".

1116. - 1943 - Wielkanoc. Kościół we Fresne. Podczas Błogosławieństwa mówiłam: Biedna 
moja zmartwychwstała Miłości. (On żywo): - "Moja miłość nigdy nie umarła. Kochałem was 
zawsze".

1117. - 13 maja. - Godzina święta na wsi. - "Uważaj się zawsze za nic i za niezdolną do 
niczego. Gdybym nie przebywał w tobie, czym byłabyś? Gdybym do ciebie nie mówił, co 
mogłabyś powiedzieć? Ja ciebie poruszam, Ja ciebie prowadzę. W jak wielkiej rozterce 
żyłabyś beze Mnie! Czy nawet rozważanie moich boleści, które cię zasmucają, nie jest 
słodyczą, ponieważ one świadczą o mojej miłości do ciebie? Trudno ci uwierzyć w taką 
miłość. A jednak poddaj się! Powiedz sobie: 'To prawda, wierzę, że gdybym była jedyną 
potrzebującą zbawienia, Ty zechciałbyś ciepieć i umrzeć w taki sposób, ponieważ jesteś cały 
miłością bez miary'. Czy nie sądzisz, że takie słowa uszczęśliwiłyby Mnie? Bo widzisz, po 
tych wszystkich cierpieniach najgorsze jest to, że jest się nieznanym, zapomnianym w tylu 
lodowatych sercach. Moje serce jest ogniskiem gorliwej miłości i oddania dla was. Jak 
niewielu myśli o tym i zwraca się do niego! Błagaj Mnie o nich. Twoja modlitwa będzie 
jakby powodem przyznania nowej łaski, i Ja ci za nią podziękuję. Czy nie sądzisz, że będę 
umiał podziękować? Co uczynię? Przywiążę cię do Siebie mocniej, jak ramię mego Ciała i 
będziesz wiedziała, że krąży w tobie moje życie; czegóż bym nie dał temu, kto przyprowadzi 
Mi grzesznika? O radości Pasterza odnajdującego swe biedne jagniątko! Aby to zrozumieć 
należałoby znać siłę mojej miłości. Proś Mnie często, abyś mogła zrozumieć głębiej, co dzień 
bardziej posuwać się naprzód w pojmowaniu Mnie.



Czy wiesz, że jestem Wielką Księgą? To, co w niej znajdujesz, nie tylko oświeca cię, 
przenika, lecz także daje ci jakby przeżyte doświadczenie. Nie mogę ciebie przenikać bez 
odżywiania cię. Ujrzyj w tym moją miłosną gorliwość o twoje postępowanie w łaskach. Chcę 
abyście byli świętymi, ponieważ mój Ojciec jest święty. Dlatego trzeba być prostym i mieć 
tylko jedną myśl: Miłować Boga, rozszerzać Jego Królestwo, pomnażać Jego chwałę. Teraz 
droga jest ciemna, lecz później, w radościach błogosławionych, zobaczysz żniwa, o których 
nie wiedziałaś.

O moja córeczko, przyspieszaj kroku. Wiesz ile Ja zrobiłem przez trzy lata? Przypomnij sobie
dni trudów, moje noce pełne modlitwy, moje uczynki miłosierne, moje pokuty.

Pójdź ze Mną".

1118. - 1943 - 19 maja. - Wahałam się czy załatwić pewien sprawunek dla chorego. - "Jeżeli 
nie będziesz uczestniczyć w noszeniu ciężarów innych, nie jesteś godna aby mieć braci".

1119. - 1943 - 20 maja. Kościół w Ingrandes. - "Rozgrzej swą miłość. Rozgrzej swą miłość. 
Nie zgub ani jednego kroku. Idź zawsze naprzód. Wejdź dalej. Czytanie o mojej męce nie 
wystarcza. Weź ją w siebie. Gdziekolwiek jesteś, podejmuj moje cierpienia. To są upragnione
cierpienia... chciane... oczekiwane. To moja miłość do was... do ciebie. Kiedy się to 
przecierpiało... czego można odmówić? Proś Mnie, abyś odpowiedziała na tę miłość twego 
Boga, a Ja rozpalę w tobie nowy ogień, który cię zadziwi. Nie będziesz go przypisywać sobie;
pomyślisz: 'To On mi go daje!...' i będzie to prawdą. Nie ma w tobie żadnej siły. Powiedz Mi 
to, abym cię wsparł. Gdybyś widziała chorego lubującego się swoją chorobą, nie starałabyś 
się go wyleczyć. Ale jeżeli on ciebie woła, podajesz mu rękę. A kiedy okazuje ci 
wdzięczność, przyciskasz go do serca. Otwórz Mi swoją tajemną komnatę, abyśmy mogli 
rozmawiać o naszej świeżej miłości. Słowa będą te same, ale ileż więcej dadzą: nie będziesz 
już mogła wyobrazić sobie ani jednej chwili beze Mnie. Tam gdzie będzie twój Skarb, będzie 
twoje serce. Wreszcie, tak już dawno pragnę ciebie! Proś, abym był dla ciebie wszystkim... a 
ty żebyś była cała dla Mnie. Czy pamiętasz? Powiedzałaś Mi to tam, w Corte. Teraz trzeba, 
żebyś to przeżyła. Jeżeli nie masz Mi nic do powiedzenia, przyjdziesz patrzeć na Mnie w 
tajemnej komnacie. Nigdy nie będziesz na Mnie czekała, bo Ja już tam będę. A Ja będę 
wiedział, czego oczekuje to spojrzenie i dam ci to. Więcej jeszcze. Jeżeli nie będziesz umiała 
wypowiedzieć się, pozostaniesz u mych stóp, jak Magdalena, a Ja będę w tobie czytał. Pilnuj 
swego miejsca w tajemnej komnacie. Ileż sekretnych radości zachowuję tam dla ciebie... Nie 
mam wielu takich komnat na świecie. Wybieram najnędzniejszą. Jak niegdyś".

1120. - "Gdybyś powoziła dwukonnym zaprzęgiem, musiałabyś często hamować tempo, 
wołając: 'hola! hola!' Podobnie nie dziw się, że musisz kontrolować odruchy swej popędliwej 
natury, a będziesz to robiła przede wszystkim dla Mnie".

1121. - 1943 - 23 maja. Po Komunii św. - "Wiesz, że nie często zdarza się okazja, byś mogła 
rzucić się do wody dla ratowania tonącego.

Powinnaś więc poświęcać się dla bliźnich w drobnych okazjach, z miłości ku Mnie. Drobny 
gest. Trochę serdeczności. Miły uśmiech. Zawsze patrzę na twoją intencję. Intencja. Czy 
Mnie rozumiesz? Będę wyrozumiały, jeśli wykonanie niezupełnie się uda".

1122. - 1943 - 27 maja. - Na wsi, w kościele. - "Czy zrozumiałaś moją miłość? Czy często o 
niej myślisz? Czy myślisz nieustannie? Staraj się więcej w nią wierzyć. Czy to nie rozkosz 



dać się przenikać moją miłością? Czy żyjesz nią? Czy ją pozdrawiasz przy przebudzeniu? A 
wieczorem czy zasypiasz w jej ramionach? Miłość i Ja to to samo. Jak wielu ludzi ma żałosne
pojęcie o Bogu, żałosne pojęcie o Chrystusie! Dlatego brak im entuzjazmu w przeżywaniu 
życia. Niegdyś człowiek żył dla swego króla i był to bardzo drogi cel. Lecz czy nie sądzisz, że
żyć dla Boga byłoby celem przenikającym w inny sposób i jakby światłem czułości? Ja jeden 
mogę zaspokoić wasze serca. Biedni ludzie, żądacie szczęścia od tych, którzy go nie 
posiadają... Czy przychodzisz do Mnie, kiedy chcesz kochać? A gdzież miałabyś iść? 
Umiłowałem cię od wieków, nie możesz tego zrozumieć: od wieków. Uwierz i podziękuj, a 
potem otwórz się dla Mnie, jak kwiat przyzywa słońce i rozwija się przez nie. Otwórz się 
przeze Mnie i rozdawaj Mnie, to przedziwna praca duszy, która łączy swoje siły z Bogiem. 
Wynikiem tego jest słodka i wierna dobroczynność.

Twoja dusza o wielu obliczach będzie się zwracała z tym samym namaszczeniem ku Bogu i 
ku swoim bliźnim: Nie opuszczasz Mnie aby iść do nich, niesiesz Mnie wszędzie, wiesz 
dobrze, że jestem w tobie; Stwórca żyje w swym stworzeniu, jesteś stworzona na obraz i 
podobieństwo moje, jesteś więc zdolna kochać wszystkich z wyjątkiem siebie: sobie dawaj 
tylko to, co konieczne. To co najlepsze i najpiękniejsze ofiaruj innym dla Mnie. Jakże będę 
cię błogosławił w mym sercu i o ile lepiej będziesz w nim mieszkać? Ja ci pomogę i także ty 
pomożesz Mi uzupełnić moją mękę, wiesz, twoją część. Krzyże na waszych grobach 
wyobrażają krzyż, jaki każdy musiał nieść za swego życia. One uzupełniają mój Krzyż: i w 
taki sposób zawsze stanowimy jedno. Chciałem, aby tak było, moi umiłowani bracia. Już 
zawczasu jednocz swoją śmierć z moją. Ja umarłem dla ciebie, ty umrzyj dla Mnie".

1123. - 1943 - 10 czerwca. - Rocznica mojej pierwszej Komunii św. - "Ile ich już było od 
tamtego czasu! Czy możesz zliczyć, ile razy oddałem ci się cały? Czy możesz poznać miłość, 
jaką w to włożyłem? Musiałabyś znać naturę Bożą.

Dziękuj spoglądając na Mnie często, to znaczy: myśl o Mnie. A jak mogłabyś myśleć o Mnie 
nie mówiąc do Mnie? A mówiąc do Mnie czynisz sobie dobro, bo Ja mam stosowną 
odpowiedź. Odpowiedź twego Boga warta jest tego, byś do Niego mówiła z miłością 
największą do jakiej jesteś zdolna. Szukaj jej. Posługuj się nią. Nie wstydź się kochać Mnie i 
mówić Mi o tym. To Ja cię do tego pobudzam.

Jestem dyrygentem orkiestry, zbieram harmonijne dźwięki twej duszy z ich słodyczą i ich 
gwałtownością, kieruję je ku memu Ojcu dołączając do nich mój głos. A w chwili twej 
śmierci będę twoim łabędzim śpiewem, bo tobie zabraknie siły: nie będziesz już miała 
więzów na ziemi ani spojrzenia w zaświaty. Będzie to samotność Golgoty: zjednoczysz się 
bardziej niż zwykle z moim opuszczonym sercem, i będziemy razem w chwili Przejścia.

Zdawaj Mi sprawę ze swej uprzejmości, tak żebyś co dzień miała do zaprezentowania jedynie
słowa miłości, które sprawiają przyjemność. Skończ z duchem złośliwości. Czy on jest 
moim? Czy spotkałaś się w Ewangelii z wypadkiem, abym był cierpki? Jak wielkie dobro 
możesz zrobić pełną uroku rozmową, cierpliwą dobrocią. Moja córeczko, bądź podobna do 
Mnie. Bądźmy Jednem. Czy chcesz tego? Proś moje serce, aby twoje nigdy nie wymykało się 
jemu, które pragnie cię uwięzić. A jeżeli zamkniesz się mocno w moim sercu, jak mogłabyś 
nie być miłą? Milszą nad wszystkich? O, pozostań we Mnie, który wzywam cię nieustannie. 
Zwracaj się do Mnie. Proś, jeżeli masz coś do uproszenia. Nikt nie obsłuży cię lepiej ode 
Mnie".



1124. - 1943 - 12 czerwca. - "Czuwaj nad swym dwukonnym zaprzęgiem - twoim ciałem i 
twoją duszą. Hamuj i powstrzymuj".

1125. - 1943 - 15 czerwca. - "Chociaż to nie jest bardzo dobrze wykonane, chociaż jest trochę
krzywe, miałaś intencję podobania się Mi, odkupienia przeszłości, nawrócenia grzesznika, 
uwolnienia duszy z czyśćca. Ja tak to ujmuję, nie według doskonałości twego dnia, ale wedle 
miłości z głębi twego serca dla mego serca".

1126. - 1943 - 16 czerwca. - Na wsi, w czwartek. - Dziękuję, Panie mój, że kiedyś, w ów 
czwartek stworzyłeś dla nas sakrament Eucharystii.

- "Córeczko, w Trójcy Świętej moja nieskończona delikatność od dawna przygotowywała w 
mym sercu ten dar dla ludzi".

- Czy to prawda, że jest to rzeczywiście dar Boga?

- "Cóż mogłem dać, co byłoby bardziej osobiste? Bogatsze? Droższe? Tylko Siebie samego!

Kiedy oddajesz się innym, myśl o naśladowaniu twego Wielkiego Przyjaciela. W stosunki z 
ludźmi wkładaj najsubtelniejszą delikatność. Stwórz nowy sposób sprawiania przyjemności, 
nie myśląc o sobie samej. Uważaj się za nic. Czy nie jest to łatwe wtedy, kiedy w bliźnim 
widzi się przede wszystkim Mnie? Nawet jeżeli nie jest on do Mnie podobny, jest jednak 
Mną, ponieważ wszyscy są moimi stworzeniami i wszyscy są przeze Mnie zbawieni, jeżeli 
chcą tego. Rozważaj w Ewangelii wszystkie moje subtelności: w słowach i czynach, w 
stosunku do moich przyjaciół i do moich grzeszników: Także i was nie potępię. 'Dlaczego 
naprzykrzacie się tej kobiecie?' Gdybyś znała dar Boży! 'Piotrze, prosiłem za tobą'. 'Jeżeli nie 
odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was'. 'Dziateczki moje'. 'Przyjacielu, po coś 
przyszedł!'... 'Ojcze, przebacz im!' 'Dziś będziesz ze Mną w raju'.

Widzisz, że nie tylko dobroć była w moich słowach. Była także miłość. Miłość! Jakaż ona jest
wspaniała... Proś Mnie, abym ci ją dał dla twoich bliźnich. Gdy ją posiądziesz, zobaczysz 
wielką różnicę, w prostocie, w bogactwie i w promieniowaniu poprzez ciebie. Proś Mnie o 
miłość. Ja ją posiadam i daję komu chcę. Ale trzeba prosić o nią i brać ją z mego serca. 
Prawda, że chcesz tego?"

1127. - 1943 - 7 lipca. - "Zjednoczenie. Nalegam na zjednoczenie. Dlaczego mielibyście 
pozostawać sami, skoro w każdej chwili możecie być we Mnie. Być we Mnie to tak jak być w
niebie, bez wizji i rozkoszy. Ćwicz się więc w jednoczeniu się ze Mną, w okazywaniu Mi 
uwielbienia i czułości. Czegóż nie uczyniłabyś, gdybyś mnie naprawdę widziała? Rzuciłabyś 
się do mych stóp, przycisnęłabyś Mnie do serca. Dziękowałabyś Mi za moje cierpienia i za 
moje dobrodziejstwa. Prosiłabyś Mnie o przebaczenie ci pewnych win dobrowolnych i 
mówiłabyś Mi słowa miłości. Czyń tak, jakbym był dla ciebie widzialnym. O, jakie to dobre 
ćwiczenie w wierze! Daje ono nadzieję i miłość. A jeżeli jesteś pewna mojej Obecności jak 
mogłabyś nie pragnąć zjednoczenia z Tym, który cię kocha najwięcej? Tym, który jest pełen 
uroku... Tym, który nazywa się Miłością? Czy kiedykolwiek znałaś kogoś, kto by się tak 
nazywał? Kogoś, kto posiadałby Nieskończoność? Czy możesz sobie wyobrazić Siłę nie 
mającą ograniczeń? Jakie sprzeciwy mogłabyś wysunąć przeciw oddaniu się tej Sile, skoro 
Ona jest Miłością i Dobrocią? Na co czekasz, aby wznieść się ponad swoją przeciętność? Proś
Mnie o pomoc i ratunek. 'Choćby mnie zabił, ufać Mu będę'. O, jakże Mnie poruszają te 
piękne słowa Hioba,... czy można oprzeć się całkowitej ufności dziecka? Bądź takim małym 



dzieckiem. Wzruszaj Mnie pragnąc pełnej świętości. Pragnij tego, co ci się wydaje 
niemożliwe. Wtedy Ja zaczynam interweniować. Czy nie mogę cię wziąć na moje ramiona? 
Ja, Olbrzym? Nie opuszczaj Mnie... Nie opuszczaj Mnie nigdy. Nawet spoczywając śpij na 
moim sercu. Gdybyś mogła pojąć znaczenie, jakie przywiązuję do zjednoczenia... Rozumiesz,
kiedy sami z siebie, bez żadnej presji przychodzicie do Mnie, to takie wasze przylgnięcie do 
Mnie przynosi Mi zaszczyt i chwałę. To trochę tak jak zaproszenie do małżeństwa. 
Przypominasz sobie? Byłaś dumna i wzruszona. Ja też czuję to samo i nawet więcej, bo 
jestem najwrażliwszy, najbardziej kochający".

1128. - "Patrz na Mnie jak na Istotę żyjącą, miłującą cię ponad wszystko, co mogłabyś sobie 
wyobrazić w twych największych pragnieniach. I rozważ, że ta Istota żywa, która oddała za 
ciebie swe życie, oczekuje z mocą chwili naszego spotkania. Czy nie okazałabyś Jej swej 
radości i twej własnej niecierpliwości? 

Patrz na Mnie często tak, jak na realną osobę, która jest bardziej niż blisko ciebie, która jest w
tobie. Ktoś obecny. O, ta Obecność... Jakież to źródło radości... A obecność umiłowana jest 
tak cenna jak życie. A Ja jestem najpiękniejszy, bo jestem Pięknem. Najmądrzejszy Duch jest 
we Mnie. Czy mocno wierzysz, że jestem łagodny i miłosierny, chociaż jestem tak Wielki? 
Czy wierzysz, że moje oblicze jest pełne uroku i słodyczy? Proś Mnie bym rychło odkrył 
przed tobą twórcze Piękno. W każdym z mych rysów odczytasz miłość. Powiedz Mi, iż 
żałujesz, że Mnie zasmuciłaś. Pomyśl, jak niewiele rzeczy przeszkadza ci w oglądaniu Mnie. 
Trwaj we wzruszeniu pod moim spojrzeniem spoczywającym na tobie. Czy nie masz Mi 
czegoś do powiedzenia? Czy dasz Mi słodycz twej miłości? Jakżesz uśmiecha się Oblubieniec
do oblubienicy, która przygotowuje się do wyjawienia Mu swej czułości. A jeżeli ona o tym 
mówi, to Tym, który podpowiada jej słowa, jestem Ja, bo jestem Miłością i jestem w tych 
słowach. Złóż Mi przynajmniej hołd twej dobrej woli i pragnij sprawić Mi przyjemność. 
Pragnij być moją drogą towarzyszką, moją uważną oblubienicą. A ponieważ tu na ziemi nie 
mam już Matki, bądź nią także. Zastąp Jana i Magdalenę. A jednocześnie bądź sobą. Tą, którą
chciałem mieć w tym stuleciu, w tym czasie, w tej ziemskiej chwili, moją biedną małą 
oblubienicą".

1129. - 1943 - 22 lipca. - Panie mój, tak bardzo chciałabym zastąpić Ci na ziemi Magdalenę, 
bo wiem, że Jej miłość była Ci bardzo miła.

- "Ofiaruj Mi tę miłość Magdaleny, bo dla Mnie wszystko jest aktualne, a przez świętych 
obcowanie także i dla ciebie. Z trudem przychodzi ci uwierzyć w te skarby, jest to wynalazek 
twego Boga. Przekracza on wasze ziemskie wyobrażenia. Posługuj się Jego wspaniałością. A 
przede wszystkim wierz w nią. Wszystkie moje wynalazki są dla dobra moich dzieci a nie dla 
Mnie. Upokarzaj się tak, jak Magdalena w wierze i miłości. Często powtarzaj Mi w tajemnicy
swe winy. Opłakuj je. Znasz ucho mego serca? Znasz mój sposób słuchania? A jeżeli twoje 
serce bije, kiedy Mi się zwierzasz, to cóż powiedzieć o moim, które przyjmuje te zwierzenia? 
O, moja córko, niech miłość wyrywa cię z twego zwykłego sposobu bycia i tak jak 
Magdalena umiej być kobietą nową aż do wyrzeczenia się wszystkiego. Ona była tak bogata 
w dobra tego świata. A w grocie nie miała już nic. Oczekiwała Mnie. Czekała na ostateczną 
chwilę. Wśród tylu pokut największą jej pokutą było życie. Mów razem z nią: 'Kiedy Cię 
wreszcie ujrzę, Mistrzu? Pospiesz się, Boski Ogrodniku i zerwij ten kwiat, który rozkwita 
tylko dla Ciebie'. Ja zbieram te pragnienia, te miłosne westchnienia. Ofiarowuję je Sam sobie,
jak wznoszący się dym kadzidła. Kadzidła żywego, wonniejszego. Ofiara, która podoba się 
Bogu, to serce złamane boleścią. Najgłębszą boleścią, jaką możesz odczuwać, jest to, że nie 
dość Mnie kochasz. Zbierz więc całą miłość świętych i daj Mi ją jakby to było pierwszy raz. 



Poproś Magdalenę by ci pomogła, ona umiała bardzo miłować. Przybliży swe życie 
samotnicy do twego życia osoby samotnej. Zaproś ją, a Ja przy was dwóch znajdę intymne 
miejsce zwierzeń i rozmów, które wyrażać się będą jedynie milczeniem". 

1130. - 1943 - 29 lipca. Kościół we Fresne. - "Córeczko moja, czy nie rozumiesz, że troski, 
jakie ci zsyłam, są na twoją miarę, dostosowane do twoich możliwości? Są to łaski, które 
wiążą cię z twoim Umiłowanym. Dziękuj Mu za drobne przykrości, jak za kwiaty, które twój 
Narzeczony składa na twoim sercu ze świeżą czułością. Czy nie uważa On ciebie za 
piękniejszą, kiedy cierpisz ze słodką cierpliwością zjednoczoną z Jego cierpliwością? Czy 
twoja dusza nie nabiera wtedy jakby nowej twarzy, odzwierciedlającej Jego rysy? Bądź giętka
i posłuszna w moim ręku. Upokarzaj się zawsze, jako ta, która zasłużyła na niepowodzenia. 
Ja, Niewinny, wycierpiałem wszystko. Czy nie chciałabyś wycierpieć wszystkiego by 
uzupełnić nasze zjednoczenie? Czy uważasz je za wystarczające, czy nie chciabyś by było 
ściślejsze? Czy twoja miłość powiedziała ostatnie słowo? Przejdź we Mnie, a opuść siebie. 
Czy nie zyskasz na tej zamianie? Jest wiele rodzajów mieszkań: czy mieszkanie w bliskości 
Oblubieńca nie jest najsłodsze? A jeżeli to zrozumiałaś, dlaczego nie miałabyś zamieszkać 
tam na zawsze? Cóż mogłoby cię tam dosięgnąć? Jesteś w ramionach Jedynego, któremu 
wszystko powierzyłaś: twoją cześć, twój majątek, twoje serce. On użyje tego wszystkiego dla 
twego dobra, dla twego uświęcenia. To jedyny wielki cel: miłować, podobać się Bogu... Cóż 
znaczy cała reszta, moja droga córeczko! Bóg... gdy Go ujrzysz! Jak będziesz pragnęła służyć
Mu, kochać Go, uwielbiać Go bez ociągania się i z całego serca. O, nie bój się cierpień, one 
sprawiają, że się wznosisz, sprawiają, że bardziej Mnie kochasz, a Ja czekam na ciebie tam za
zakrętem: jak ona pokona przeszkodę? Czy poprosi Mnie o pomoc? Czy w serdecznym 
porywie miłości dziecka odda Mi nareszcie całe swoje zaufanie? O, jak wielki jest pokój 
duszy całkowicie Mi oddanej!"

1131. - 1943 - 20 sierpnia. Joué-sur-Erdre. - "Gdziekolwiek jesteś, jesteś we Mnie. Jesteś we 
Mnie. Nic nie może nas rozłączyć prócz winy. Nie przekroczysz kręgu mojej miłości, która 
cię otacza. Obejmij ją. Obejmij Mnie. Tak często służyłem ci w wylewności mojej miłości! 
Czegóż nie uczyniłem dla ciebie, moja droga córeczko! A jeżeli cierpisz, to cierp ze Mną. 
Wszystkie te wahania temperatury poznałem tak jak ty, na wielkich drogach. Zawsze jednocz 
się ze Mną. Jak bardzo kocham takie nastawienie ducha: być gotową do zjednoczenia. Czy to 
nie akt miłości? Czy to nie poryw? Ja biorę waszą wiarę, wynagradzając ją łaską. A jeżeli 
oddajesz się łasce, odpowiadam jeszcze większą łaską. W ten sposób ze szczebla na szczebel 
możecie w krótkim czasie osiągnąć stopień, jakiego byście się nie spodziewali. Gdyż moje 
dary nie ustają, a radością moją jest udzielać się bez końca".

1132. - 1943 - 26 sierpnia. Kościół we Fresne. Rozważałam wszystkie swoje braki. - "Nigdy 
nie zniechęcaj się, ale proś Mnie o to, czego już nie oczekujesz od siebie. Widzisz, że nie 
jesteś zdolna do odrobiny wytrwałości. Widzisz, że błądzisz we wszystkim: rozszerz  swą 
ufność. Wierz, iż to, czego ty nie zrobisz, uzupełni twój Wielki Brat, ale trzeba Go o to 
poprosić. Przypomnij sobie, że będę dla was tym, czego oczekiwaliście. Oddaj się bez 
ograniczeń, a Ja będę dawał ci bez ograniczeń. Czy tak nie jest lepiej? Ale trzeba, abyś 
pogodziła się w swym sercu z tym, że jesteś niczym, że do niczego nie jesteś zdolna. Pozostań
jednak na moim sercu i wierz w moją niezmierzoną miłość. Myślisz: 'On mówi mi zawsze to 
samo'. To dlatego, że jeśli chodzi o moją miłość, nie przestaję się powtarzać ponieważ ona nie
przestaje kochać. A wy tak słabo w to wierzycie! A wasza ufność jest taka nikła! Kiedy 
ujrzycie, będziecie żałować, że nie wierzyliście mocniej. Zbliż się. Zbliż się póki jeszcze czas.
Żyj tylko przeze Mnie, tylko dla Mnie. Wspomagaj moje Królestwo. W tym celu ofiaruj Mi 
każdy swój dzień, każdą chwilę obecną. Oby nadeszło Królestwo Boże, waszego Ojca! Oto 



twoja jedyna troska. Cała reszta dana ci jest jako dodatek, moja droga córeczko. Dałem ci 
wszystko, co posiadasz. Czyż nie stać Mnie na to, aby jeszcze podwoić moje dary? Czy 
stałem się mniej bogaty? Albo czy zmniejszyła się moja miłość? Mogę cię uświęcić w jednej 
chwili, ale lubię twoją powolną i cierpliwą pracę, która cię utrzymuje w pokorze. Zdobywaj 
miłosną pokorę. Ona cię podniesie. Zniechęcenie nigdy nie podniosło żadnej duszy.

Idź, idź naprzód. Ja szedłem drogą Kalwarii. I pomimo tylu trudów - doszedłem. Patrz na 
Mnie. Nabierzesz nowej odwagi. I wyświadczysz Mi ten zaszczyt, by w potrzebie przywołać 
Mnie na pomoc".

1133. - 1943 - 16 września. Kościół w Mesnil. - "Szukaj Mnie. Jestem tam gdzie i ty. Ale 
jeszcze trzeba, byś Mnie znalazła. Włóż swoje serce bezpośrednio w moje. Upokarzaj się z 
wielu powodów. Przyciągnę cię tak upokorzoną bliżej do Siebie. Czy nie sądzisz, że byłem 
pokorny? Naśladuj swego Oblubieńca, aby On odnalazł się w tobie. To pragnienie wypływa z
mojej miłości i z mojego pragnienia zjednoczenia. Próbujcie to zrozumieć i próbujcie 
zjednoczyć się jeszcze bardziej, jednoczyć się zawsze. Czy nie jest to owocem miłości? Jak 
lepiej moglibyście okazać Mi waszą miłość? Jak, kochając Mnie, moglibyście znieść życie 
dla was i waszych interesów?

Mów Mi często: 'Stworzycielu mój, wypełnij swoją wolę co do mnie. Niczego innego nie 
pragnę, jak tylko, żeby królestwo Twoje spełniło się we mnie, tak jak w niebie'. A Ja porwę 
ciebie z większą gwałtownością, niż ptak drapieżny swą zdobycz, albo jak płomień, który 
pożera.

Daj się pochwycić w biegu. Zamiast uciekać, rzuć się w moje ramiona i zaniechaj kierowania 
sobą. Chciałbym, żebyś, jak ślepa, dała Mi się prowadzić.

Moje barki nie są jeszcze dostatecznie obciążone, domagają się większych ciężarów. Zajmij 
swoje miejsce: jestem Dobrym Pasterzem. Wymień Mi dusze, które chciałabyś do Mnie 
przyprowadzić... Przez wzgląd na ciebie będę je usilnie przywoływał. Nie obawiaj się, że 
przyprowadzisz ich za wiele, oczekuję ich jeszcze więcej.

A ty, otwórz na oścież swoje serce. Wejdę doń i już nie wyjdę, chyba, że sprzykrzy ci się 
Przyjaciel, który umarł, by cię zbawić. Gdybyś Mnie wypędziła, pozostanę u twoich drzwi".

1134. - 1943 - 30 września. Le Fresne. Kiedy żałowałam, że nie mam ciężarówki, by ocalić 
moje rzeczy przed skutkami bombardowania Nantes. - "Dlaczego się niepokoisz? Czy nie 
jestem tu aby czuwać? Czy nie wiem, czego potrzebujesz, co będzie najlepsze dla twojej 
duszy? Powierz Mi wszystko. Ufaj. Czy przestałaś być moją córką? Czy Ja przestałem być 
twym Ojcem? Nie ma nierówności w pochodzie mego kochania. Jestem niewzruszony. Taki 
oddałem się tobie i takim pozostaję".

Myślałam o uciekinierach, którzy schronili się u mnie. - "Nie sądź, że to przypadek. Ja ich 
wybrałem. Wyświadcz im całe dobro, jakie leży w twojej mocy, z dyplomacją apostołki 
zdecydowanej osiągnąć swoje cele. Polecaj ich Mnie. Módl się za nich. Cierp za nich. Czy Ja 
nie cierpiałem za wszystkich? Naśladuj Mnie. Poszukuj podobieństw z twoim Oblubieńcem. 
Miej moje oblicze na twej twarzy. Ojciec będzie tym ujęty i obsypie cię łaskami. Czegóż nie 
uzyskasz w ten sposób? Dlaczego prosisz o tak mało? Przyjdź do Nas, córko moja, ulżyj 
Naszym pragnieniom czynienia miłosierdzia. Wierz mocno, że ci, którzy tworzą twoje 
otoczenie, są tu po to, byś prosiła o łaski dla nich. Idę krok w krok za tobą. Jak mogłabyś 



kiedykolwiek sądzić, że jesteś sama? Ja prowadzę wszystko w twoim życiu. Pozwól unieść 
się przez moje serce".

1135. - 1943 - 7 października. Kościół w Montrelais. Kiedy Mu dziękowałam za uchronienie 
mnie od bombardowania: - "Tak, dziękuj Mi zawsze. Tyle ci daję! A gdybym dał ci 
cierpienie, czy podziękowałabyś Mi? Powinnaś czynić wszystko dla dobra dusz. Nie wątp o 
tym i wierz mojej miłości. Ufaj mojej miłości. Kochaj moją miłość. Jeżeli będziesz ją 
kochała, przyjmiesz wszystko jako pochodzące ode Mnie i wszędzie będziesz działała dla 
Mnie. Jeżeli będziesz ufać mojej miłości, nie będziesz już liczyła na siebie. Będziesz Mnie 
oczekiwała w każdej trudnej sytuacji. Będziesz myślała: 'Ja już nic nie mogę, ale mój 
Oblubieniec może wszystko'. I pozostaniesz ufna i spokojna. I podejmiesz swoje zadanie 
miłości, szczęśliwa, że trudzisz się dniami i nocami aby Mnie pocieszyć. Mówisz sobie: 
'Gdybym była pewna, że Go pocieszam!' Pamiętaj, że będąc Bogiem jestem także 
Człowiekiem i że można Mnie pocieszać tak, jak pociesza się człowieka. Nie dziw się, że 
spotykasz przeciwności, nie jesteś stworzona do odpoczynku na ziemi, lecz do odpoczynku w 
niebie. Tak to jest. Przyzwyczajaj się widzieć swój cel w wieczności. Nic z tego, co przemija, 
nie ma znaczenia, chyba w tym, co je łączy z tym celem. Osądzaj wszystko według Mnie i 
przeze Mnie, moje sądy nie zawsze są takie jak wasze. I zaczerpnij z mego serca miłosierdzie,
które okażesz wszystkim, co się do ciebie zbliżą. Ujawnij je uśmiechem, znakiem przyjęcia. 
O, te kontakty dusz... ileż dobra może z nich wypłynąć. Lecz niech myśl moja będzie 
zatknięta w twoim sercu jak sztandar".

1136. - 1943 - 15 października. Kościół w Ingrandes. - "Moja córko, nie traćmy ani minuty. 
Czas na ratowanie tak wielu dusz jest krótki. Wiesz, że zbawienie zdobywa się nie tylko przez
modlitwy, lecz także przez uczynki najzwyklejszego życia, przeżywanego dla Boga. Ofiaruj 
Mi wszystko w zjednoczeniu z moim życiem ziemskim. Jakież to bogactwo! Przyodziej w nie
biednych grzeszników, z których większość nic o nim nie wie. Ty dowiedziałaś się tak wiele i
tyle otrzymałaś. Zadaj sobie trud dla nich. Będziesz pocieszała moje pełne tkliwości serce i 
będziesz płaciła Sprawiedliwości. Ofiaruj Mi wszystkie krzyże na ziemi, są teraz liczne, a 
niewielu myśli o przedstawieniu ich Mnie jako wynagrodzenie za winy. Ty, która wiesz, 
pomóż, aby nic nie zostało stracone. Dawaj Mi serca. Dawaj Mi dusze. Ja zawsze ich pragnę".

- Panie, chcę umrzeć za zbawienie dusz.

- "W ten sposób będziesz naśladowała swego Oblubieńca. O, upodobnij się do Mnie możliwie
jak najbardziej. Mów: 'Zrobię to, czy tamto tak jak On'. To cię podwyższy i przybliży. Wiesz, 
że nasza czułość, mojej Matki i moja, była na ziemi tak wielka, że mieliśmy tylko jedno serce.
Próbuj zjednoczyć swą wolę z wolą twego Wielkiego Przyjaciela. I udzielaj się innym aż do 
ostatecznych granic twych sił z takim miłosierdziem jak Ja to czyniłem. O, to życie publiczne 
wśród tak wielu ludzi tłoczących się dla interesu. Rzadko tylko spotykałem miłość. 
Przychodzono do Mnie z egoizmu, a Ja do każdego podchodziłem z czułością. Naśladuj 
Mnie. Nie oszczędzaj się. Nie uskarżaj się. Idź radośnie: to dla Mnie. Czyż nie jest to wielkim
powodem do radości? Jedynym powodem. Oczywiście nie możesz o tym myśleć nieustannie, 
ale choćby rano: 'Wszystko będzie dla Ciebie, mój Wielki Przyjacielu'. A w dzień od czasu do
czasu małe: 'To dla Ciebie', które rozgrzeje twoje serce i zaspokoi moje".

1137. - 1943 - 3 listopada. - "Niepokoisz się tą godziną rozmyślania, obawiając się, że źle ją 
wypełnisz. Ale skoro jesteśmy razem, licz na to, że Ja uzupełnię twoje braki. Czy nie jest to 
naturalne między przyjaciółmi? Czy nie zrobiłabyś tego samego z kimś, kto byłby ci drogi? A
więc pomyśl, że to Ja, twój Bóg, twój Zbawca! I to właśnie lubię, twoją ufność. Czy i ty nie 



lubiłabyś jej ze strony małego, słabego stworzenia? O, jak bardzo pragnęłabyś, aby 
przywołało cię na ratunek, ciebie, która mogłabyś mu pomóc. Wiedz, że w każdym czynie 
mogę ci pomóc i że pragnę tego z głębi mego serca pałającego miłością. Tak bardzo troszczę 
się o waszą doskonałość... Jesteście moimi członkami... Niech moje Ciało będzie 
doskonałe!... Trzymaj swą wolę w zjednoczeniu z moją. Bądź tym, czym chciałem, abyś była.
Wkładaj w to całą swą pilność, całą twą miłość. O, jak piękne jest życie zjednoczonych serc! 
Ja jestem gotów, czekam na was by dokonać zjednoczenia. Waszą rzeczą jest widzieć Mnie 
we wszystkim i przyłączyć się do Mnie. Nie zatrzymujcie się w drodze. Zbliżcie się i bez 
obawy wejdźcie w moje serce: to wasz dom ojczysty. Wasz dom odpoczynku. Wasz dom 
szczęścia. Wejdźcie. Jesteście u siebie i jesteście oczekiwani. Czy nie słodko jest być 
oczekiwanym? Zastawiono dla was ucztę. Tą ucztą jestem Ja Sam. Służebnicą jest miłość. 
Niech twoja czułość wprawi cię w stan możności bycia najgorliwszą i najbardziej oczarowaną
uczestniczką. Uczta ta nie kończy się nigdy. Odbywa się najpierw w tajemnicy i półmroku 
sekretów. Rozświetla się przy śmierci. Dusza widzi wtedy, kto ją przyjął, kto ją kocha i kto jej
strzeże".

1138. - 1943 - 11 listopada. Kościół we Fresne. - "Tak, dziękuj Mi za zwycięstwo w r. 1918. 
Dziękuj Mi za doświadczenie obecne, jeszcze nie skończone. Wszystko leży w dziedzinie 
miłości. O, gdyby ludzie umieli używać swych cierpień jako zadośćuczynienia za winy 
narodu i na ubłaganie nawrócenia swej ojczyzny, ziemi swoich ojców. Przynajmniej ty, 
córeczko, złóż ofiarę zamiast tych, którzy o tym nie myślą. Czy nie żyjesz w dziedzinie 
miłości? Jakież życie mogłoby być ważniejsze od tego? To życie samego nieba. Wzmocnij 
swoje spojrzenia pełne miłości, niech one będą wytłumaczeniem i jak gdyby uzupełnieniem 
twych czynów, oddechem twej duszy. A słowo miłości łatwo pójdzie za miłosnym 
spojrzeniem. To jest życie we dwoje, które jest tylko jednym bytem. Jeżeli popełniłaś jakiś 
błąd, to mówisz Mi: 'Moje Drogie Wszystko, mogłam być wierniejsza dzisiaj. Przepraszam 
Twoje serce'. I upokarzasz się w wielkiej szczerości. I choć o tym nie wiesz, ja przyciskam cię
do mego serca, które pała miłością, to jest łaską i łaska moja wystarcza ci. Czy wierzysz w to?
Trzeba, żebyś zakotwiczyła się w tym jednym pragnieniu: żyć tylko dla Mnie. Życie twoje 
wypełni się. Od tak dawna czekam na to szczęście, żeby ci dać więcej. Pomóż Mi. Proś Mnie 
o to. Wyciągnij do Mnie swe puste ręce. Niech Ja zajmę dużo miejsca, całe miejsce. 
Rozumiesz, jesteś na wygnaniu. Oczekujesz powrotu Ukochanego. Nadsłuchuj z dala. 
Powiedz Mu: 'Zbliż swój oddech do mego, który pochodzi od Ciebie. Twoje mieszkanie 
będzie moim mieszkaniem, nie będę już umiała żyć nie idąc krok w krok z Tobą i nie łącząc 
swego głosu z Twoim'. Czy nie mówi się: 'Otwórz moje wargi'? To po to, by Duch mówił 
przez was, Dzieci Boże".

1139. - 1943 - 18 listopada. Kościół we Fresne. - "Tak, proś Mnie bym był twoją dobrą wolą, 
ponieważ wiesz, że nic nie możesz beze Mnie. Nie możesz nawet wymówić mego Imienia z 
miłością, jeżeli Ja nie przyjdę ci z pomocą. Moja biedna córeczko! Ale z drugiej strony wiesz,
że niczego nie brak w mojej pomocy, kiedy Mnie o nią prosisz. Jak mógłbym odmówić 
jednemu z moich dzieci. Moje serce roztkliwia się, zanim przemówi. Jest takie słabe, moje 
dzieciątko! Gdybyś znała Miłość, która cierpiała i umarła haniebnie za was... Gdybyś znała 
Jej siłę i Jej czułość. Ja niosę was lepiej niż matka. Prowadzę wasze dusze drogami, jakich 
potrzebują. Moim celem jest wasza świętość. Świętość polega na tym, by zawsze być 
gotowym dla Mnie. Blisko Mnie - jakby nowi Chrystusowie. O, moi drodzy bracia, myślcie o 
waszym Wzorze, o waszym Starszym Bracie, który żył zwyczajnie po to, byście Go 
naśladowali. Byłem tak prosty, że znano Mnie tylko przez trzy lata, wraz z małym orszakiem 
dwunastu uczniów apostołów, Jakież to krótkie życie, moja córko - 33 lata dla ocalenia 
wszystkich czasów... Miłość do Mego Ojca kierowała wszystkimi mymi czynnościami. Wy 



tak samo wzbogacajcie wasze czynności i nawiązujcie kontakt ze Mną. Wiesz dobrze, że 
wszystko, co moje, jest dla was. Ale trzeba przyjść i wziąć. Jestem tak szczęśliwy dając. 
Zyskałem tylko po to, żeby stracić. Nie chcę nic zachować dla siebie. Przypomnij sobie, jak 
będąc mała serdecznie prosiłaś swą matkę. Czy nie będziesz miała jeszcze więcej czułości, 
kiedy będziesz mówić do Mnie? Znajdź w swym sercu taki poryw, który nie byłby w niczym 
podobny do tego, co dajesz innym. Proś mnie o ten poryw dla Mnie. Uczyń go bardziej 
poufnym, głębszym, ufniejszym i hojnym aż do śmierci. I powtarzaj go. O, gdybyś mogła 
dojść do śmierci idąc od jednego porywu miłości do drugiego. Jakież to byłoby bezpośrednie 
przygotowanie, moja córeczko!" 

1140. - 1943 - 25 listopada. Kościół w Ingrandes. - "Ofiaruj Mi nawet swoje oddechy. Nie 
tylko cielesne, ale także tchnienie myśli twej duszy. Wydaje się to niczym, ale jest całym 
twoim życiem. A całe twoje życie należy do Mnie, bo Miłość ma wszystkie prawa zdobywcy.
Jak smutne byłoby to dla nas, gdyby coś z ciebie miało Mi się wymknąć. O, moja dziecino, 
zaciskaj co dzień więzy, które nas łączą. Bądź moją radosną więźniarką. Niektórzy znajdują 
w mojej słodkiej niewoli przedsmak takich rozkoszy, że mogliby powiedzieć: 'Obfituję w 
radości w pośrodku moich utrapień'. Bo Ja wiernie towarzyszę moim wiernym. Żywię ich 
siłami i pociechami, a oni tak pragną cierpieć dla Mnie. To, co oni znoszą dla Mnie, ja 
znosiłem przed nimi, gdyż wycierpiałem wszystko w cierpieniach moich przyjaciół. Czy ty 
nie cierpisz, kiedy widzisz, że cierpi ktoś, kogo kochasz? Czy Ja nie jestem najczulszym z 
czułych przyjaciół? Wierz w to mocno, bo to prawda. I niech to zachęci cię do miłowania 
Mnie więcej: każdego dnia o jeden stopień więcej. Powoli i łagodnie, bez wstrząsów dla twej 
duszy. Coraz częstsze święte pragnienia. Małe westchnienie miłości, ciepłe spojrzenie. Mniej 
czasu bez pamięci o Mnie; wierność bardziej uśmiechnięta, milczenie pokory, sprawianie 
przyjemności przez wzgląd na Mnie. I dziękować Mi, dziękować nieustannie. Tyle dla ciebie 
czynię, ukochana córeczko... Czy widzisz to? A to wszystko, czego nie widzisz! O nie wątp. 
(Głosem wzruszonym): Nie wątp we Mnie!..." 

1141. - 1943 - 3 grudnia. Kościół we Fresne. - "Niech ten miesiąc będzie poświęcony 
dziękowaniu Mi. Podziękowanie miłosne miłe jest memu sercu bardziej niż możesz sądzić. 
Wiesz, jak jestem wrażliwy mając dla was najwyższą czułość; nie dziw się więc, jeżeli z 
radością słucham słów waszej wdzięczności. Niewiele z waszych spraw drga we Mnie. 
Gdybyś miała doskonalszą znajomość Boskości, zrozumiałabyś to. Często sądzicie Boga 
wedle ludzkich cech. Przypomnij sobie, że jesteś niczym. Że jesteś niegodna moich łask. 
Pozwól swemu sercu rozpłynąć się z miłości w rozważaniu tego wszystkiego, co dałem ci w 
tym roku... rozpłynąć się w pragnieniach zbliżenia się do Mnie, do mojej świętości. Twoje 
pragnienia sprawiają Mi przyjemność. Nie miej żadnych domysłów co do skuteczności tych 
wysiłków, lecz proś o moją pomoc. I nawet w dziedzinie duchowej wyrzecz się swojej woli. 
Będziesz wtedy w prawdzie, a to droga szybka. Ja Sam, który byłem Bogiem, pełniłem tylko 
wolę Ojca, który Mnie posłał. Jest to oczywiście tajemnica, ale wierz w nią. Stopniowo 
będziesz znajdowała szczęście w unikaniu tego, czego pragnęłaś, jeśli nie będzie to zgodne z 
moją wolą. Pragnij umocnienia się w doskonałości, będzie to życiem w moim mieszkaniu. A 
jesteś na ziemi tylko po to. 'Jakże słodko jest braciom mieszkać społem'. Myśl, że zawsze 
jesteś na początku drogi; jesteś taka maleńka, szukaj mojej ręki. Trzymaj ją zawsze na sercu, 
ono potrzebuje siły i mądrości. Dokąd masz się zwrócić? 'Panie, do kogóż pójdziemy?' 
mówili Mi moi apostołowie. A ty dokąd pójdziesz? Moje biedne dziecko! O, przychodź do 
Mnie zawsze i nieustannie. Czyżbyś bała się przeszkadzać Mi? Mnie? Twojemu Bogu? U 
Mnie panuje zawsze pokój miłości. Bierz i spożywaj. Wciel się we Mnie. Nie broń się przed 
moją miłością".



1142. - 1943 - 9 grudnia. Kościół we Fresne. - "Nie opuszczaj twej Matki Niepokalanej. Ona 
też ciebie nie opuści. Kocha cię nawet więcej, niż kochała cię twoja droga mama! Ona więcej 
wycierpiała by cię zrodzić. Wycierpiała moją śmierć. Królowa Męczenników. A ponieważ 
kocha się więcej, gdy się więcej wycierpiało, to wyobraź sobie czułość, jaką Ona ma dla 
ciebie. Nic nie mogłoby Jej powstrzymać, nawet twoja niewdzięczność. Dziękuj Jej. Kochaj 
Ją. Przede wszystkim mów jej o tym. A te rozmowy zbliżą cię do Mnie. Dokąd Ona cię 
zaprowadzi, jeżeli nie do Mnie? Jest zbyt pokorna, by przypisywać sobie to, co należy do 
Mnie: Ona, która żyła tylko dla Boga. Proś Ją by cię nauczyła, jak masz żyć tylko dla Mnie. 
Złóż w Niej całą swą ufność. Ona pomoże ci iść wzwyż: z trudem wchodzi się na górę 
doskonałości. Orientujemy się, że schodzimy w dół wtedy, kiedy myślimy, że idziemy w 
górę. Kto cię oczyści? Kto oświeci twój umysł jeżeli nie ci, którzy posiadają to światło: 
święci i Królowa wszystkich świętych. Bądź przy Niej bardzo maleńką. Ona była tylko 
kobietą, ale Kobietą, drugą Ewą, nazywała się pierwszą Kobietą. Moja Matka to Kobieta, 
która zgniotła głowę węża. Żyj z nami po prostu, rodzinnie, tak jak w Nazarecie. Nic z naszej 
zażyłości nie będzie przed tobą zamknięte. Daję wam wszystko, co posiadam, nawet miłość 
mojej Matki. A kiedy czujesz się słaba lub samotna, przyjdź między Nas Dwoje. Nie 
potrzebujesz być przedstawiona... Znamy cię od tak dawna, lepiej niż ty znasz samą siebie. 
Nasze biedne dzieciątko, upokorz się przed naszą wielką miłością dla ciebie. Kochaj Nas by 
Nas pocieszyć za innych..."

1143. - 1943 - 16 grudnia. - "Nie pozostawaj długo bez poszukiwania Mnie w pobożnej 
książce lub wewnątrz siebie. Trzeba dmuchać na ogień, trzeba go podsycać, trzeba go 
odnawiać często, bo inaczej spostrzegasz, że gaśnie. Tak samo jest z waszą pełną miłości 
pamięcią o Wielkim Przyjacielu. Nie opuszczajcie Go. Podtrzymujcie starannie codzienny 
płomień. Dni będą przechodziły i, w sposób naturalny i bez wysiłku, doprowadzę was do 
ostatecznego rozpłomienienia. Czy widziałaś apoteozy? Dlaczego twój koniec życia nie 
miałby być taki? Odżywiaj naszą miłość. Patrz na moje łaski. Wspominaj moje cierpienia. 
Rozważaj wszystkie moje przebaczenia, względy jakimi cię otoczyłem. Może po pewnym 
czasie, poświęconym na wpatrywanie się w moją miłość, twoje serce rozpali się i zechce 
odpowiedzieć. Może mogłabyś Mnie prosić o pomoc. Takie pełne pokory błaganie ożywiłoby
pragnienie, a pragnienie jest bezpośrednim wołaniem, któremu nie mogę się oprzeć. Pamiętaj,
że nic, nic dobrego nie może zaistnieć w tobie beze Mnie. Czymże ty jesteś? Uciekaj się 
często do twego Ożywiciela. Nie wstydź się tego. Czy Ja nie wiem? A kiedy spostrzeżesz 
winę, opłakuj ją na moim sercu nie łzami oczu, lecz smutkiem twej duszy. Tam znajdziesz 
siłę, by postępować lepiej, lepiej mówić, lepiej milczeć, nauczysz się prawdziwie boskiej 
miłości bliźniego: bliźni zajmuje tak wielkie miejsce w życiu... a Ja jestem Bliźnim; wielką 
winą byłoby, gdybyś go źle traktowała i oczerniała go. Jak wielkie dobro możesz mu 
wyświadczyć po prostu 'niczym' chodzi tylko o twój sposób bycia. Pomyśl, jak zbliżyć się do 
niego, jak mu odpowiadać. Czy postępujesz tak, jak gdyby on był Mną? Stworzonym na mój 
obraz i na moje podobieństwo?

Przede wszystkim nie pogardzaj! Nie pogardzaj nikim. Nawet największymi grzesznikami! 
Raniłabyś Mnie. Mogą nawrócić się i w moim Domu być wyżej od ciebie.

O, moje drogie dziecko, jak bardzo zależy Mi na tym, byś była lepsza; bądź uważna wobec 
Mnie, wiesz, że w stosunku do każdej duszy postępuję tak, jakby tylko ona jedna była na 
ziemi. Wiesz dobrze, że moja miłość przelewa się z mego serca, choć ją ukrywam w 
milczeniu, abyście mieli całą zasługę wiary. Twój Oblubieniec patrzy na ciebie przez kraty... 
bądź tego pewna... Patrz na moje Oblicze skrwawione za twoje grzechy i zobacz, że nie 
możesz nie zacząć Mnie miłować tak, jak chcę być miłowany - ponad wszystko. Spójrz na 



moją biedną twarz człowieka bitego przez rozgniewanych niewolników i przypomnij sobie, 
że jestem twoim Bogiem".

1144. - 1943 - 24 grudnia. Kościół we Fresne. Mówiłam: - Panie, przechadzaj się we 
wszystkich moich myślach nocą i dniem. - "Tak, dawaj się przeniknąć jak gąbka wodą, stój 
przede Mną. Czyżbyś bała się opuścić siebie, aby wdychać Mnie? Wiedz, że kiedy 
opuszczasz siebie, jest to z korzyścią dla ciebie. Kiedy szukasz siebie, to tracisz. Dąż coraz 
bardziej ku twemu Mistrzowi. On cię stworzył. Wie, z czego jesteś zrobiona i jak możesz Mu 
służyć. Jaki jest twój udział w uświęcaniu świata, bo każdy z was współpracuje z dziełem 
zbawienia. Jak wielka byłaby kara gdybyś tego dzieła nie podjęła! Gdybyś nie odpowiedziała 
na wezwanie skierowane do ciebie. Oblubienica bierze udział w pracy Oblubieńca. Im więcej 
wkłada w to miłości, tym mniej jej to ciąży. Dla tej pracy miłości ofiarowujesz wszystko co 
robisz, o czym myślisz, czyniąc jak umiesz najlepiej, by Mi się podobać, by być ze Mną, by 
nie zostawiać Mnie samego, bo na ziemi często jestem sam. O, jak chętnie schroniłbym się w 
wiernym sercu, aby tam zamieszkać z mym Ojcem. Wtedy serce to uległoby przemianie - 
znalazłoby się w stanie słodyczy i uszczęśliwionej prostoty. Przyzwyczaj się żyć we Mnie. 
Spróbuj. Zaczynaj od nowa, nieustannie. My ci pomożemy. O, jaka to delikatna praca! O, 
nasza pomoc dobrej woli... Moje drogie dzieci, nigdy nie jesteście same, kiedy w Nas 
złożyliście ufność. Z jak wielką czułością niesiemy was... Z czułością nieskończoną... Jest to 
nieskończona delikatność, która zadziwiłaby was, gdybyście mogli ją widzieć, i może nawet 
zgorszyłaby was. Bóg tak kochający swoje stworzenie... Tak, i więcej jeszcze. Miłość jest 
naszym bogactwem. Wierz mocno w to święte Szaleństwo i oddawaj się Mu nieustannie, bo 
Bóg kocha bez przerwy, moja córeczko!..."

1145. - 1943 - 30 grudnia.  Kościół  we Fresne.  - "Rozumiesz, że nigdy nie jesteś sama. 
Niech to będzie dla ciebie wielką siłą. Siłą do przemawiania do Mnie, ponieważ tu jestem. 
Siłą do działania, bo mogę ci pomóc, szczególnie wtedy, kiedy przemawiasz do innych. Proś 
Mnie, bym Ja mówił przez ciebie, nigdy ty sama. Jakież to będzie dla ciebie szczęście. Czy 
kiedykolwiek zdołasz Mi podziękować? Małżonkowie ziemscy często są zmuszeni rozstawać 
się. Ja jestem w sercu mojej oblubienicy. Może Mnie w nim zawsze kontemplować. Może Mi 
otwierać swą duszę wedle swych odczuć i ukrywać się w moich ranach. Pij z nich długimi 
haustami dla swego uświęcenia. Przepajaj wszystkie swoje władze. Czerp ze Mnie. Bierz ze 
Mnie i ofiarowując moje zasługi Ojcu, proś Go, by zapomniał o twych grzechach. Nie dość 
prosicie o przebaczenie. A jednak wiecie dobrze, że otrzymacie to przebaczenie, jeśli 
będziecie o nie błagać. Jakąż większą radość mógłbym mieć prócz tej, że wam przebaczam! 
Czy policzyłaś w Ewangelii? Przebaczyłem kobiecie cudzołożnej, Chananejce, paralitykowi, 
Magdalenie, Piotrowi, moim katom, łotrowi. Przebaczyłbym Judaszowi, gdyby przypadł do 
moich kolan. A Samarytanka... i tylu nie zapisanych w Ewangelii. Twój Bóg ma serce, które 
przebacza. Wypłakujcie przede Mną swoje błędy, jeden po drugim. Patrzcie na moje oczy, 
które je przed wami opłakały. Jednoczcie wasz ból z moim bólem. Czy nie jest to 
najmniejsze, co możecie zrobić? Wy, którzy sprawiliście, że płakałem?"

Rok 1944

1146. - 1944 - l stycznia 1944. - Przed komunią. - "Hasło na ten rok: Miej nadzieję we Mnie".

1147. - 1944 - 6 stycznia. Kościół we Fresne. - "Rozważ radość Mędrców Epifanii. Ci, którzy 
Mnie odnajdują, posiadają największe szczęście, jakie można mieć na ziemi, moja córeczko; 



trzeba Mnie jednak szukać, nie raz czy dwa, ale nieustannie, bo wasza słabość nieustannie 
traci Mnie wskutek roztargnień życia codziennego. A oczy, które na Mnie patrzą, zaczynają 
patrzeć w inną stronę... i uwaga, której oczekiwałem, kieruje się na zupełnie inny przedmiot. 
Wtedy oddalam się... a wy powinniście poszukiwać Mnie na nowo. Szczęśliwe poszukiwanie!
Bo jesteście pewni, że Mnie odnajdziecie. O, gdybyście mogli Mnie zachować tak, jak Ja was 
zachowuję w Sobie! Czy wiesz, że nie opuszczam cię ani na chwilę, moje małe stworzenie, 
uczynione moimi rękami? Wiesz, że pomimo twych braków jesteś moim umiłowanym 
dzieckiem. Czy więc za wiele wymagam, gdy oczekuję od ciebie życia wewnętrznego ze Mną
we wszystkich chwilach twego dnia? Żebyś oddała Mi wszystko, nie wracając do siebie? 
Żebyś zakorzeniła się w moim sercu, działając tylko po to, by Mi sprawić przyjemność i 
pocieszyć je nie pozwalając rozdzielić naszych dwóch serc. Czy to za dużo prosić cię, byś 
trochę zapomniała o sprawach tego świata i żebyś już naprzód żyła życiem tamtego świata? 
Żebyś więcej przebywała w towarzystwie świętych i aniołów, którzy pomogą ci zbliżyć się, 
nauczyć się języka miłości nieba. 'Chwała, cześć i błogosławieństwo naszemu Bogu, po 
trzykroć Świętemu'. Ileż może być wariacji na ten temat... Życie w niebie! Spoglądaj na nie 
często, ponieważ to życie jutra, ponieważ ono tylko się liczy, bo to Ja, Ja do ciebie mówię. A 
wiesz, jak bardzo pragnę dać wam to niebo, ponieważ wszystkie moje cierpienia zniosłem dla
tego celu. Gdybyś o tym wiedziała, stałabyś się świętą tylko po to, by zaspokoić to 
pragnienie. A Ja towarzyszę twym wewnętrznym poruszeniom, tak jak skąpiec uczestniczy w 
grze, w której może wygrać.

A gdy twoja dusza sama delikatnie zwraca się do Mnie, nie ma zwycięzcy szczęśliwszego ode
Mnie; jesteś owocem mego potu w Getsemani, jesteś jakby odpowiedzią, a Ojciec mój patrzy 
na ciebie".

1148. - 1044 - 13 stycznia. Kościół we Fresne. Mówiłam: - Uwielbiam Ciebie, Prawdo. - 
"Tak, jestem Prawdą. Grzech jest kłamstwem, błędem, ciemnością. Każda cnota jest prawdą. 
Pragnienie Dobra, praca dla Sprawiedliwości, Prawdy. Zobaczysz później, że tylko Prawda 
się liczy, bo liczy się tylko Bóg. Nie przywiązuj więc żadnej wagi do tego wszystkiego, co nie
jest Mną. Pomimo pozorów przyjemności, szczęście jest tylko we Mnie. Stwarzając 
człowieka umieściłem w jego wnętrzu poczucie prawdy, bo stworzyłem go na mój obraz. Gdy
grzeszy on przeciw swemu sumieniu, traci moje podobieństwo i staje się nikczemny. Dusza, 
która przez ofiary i wysiłki stara się zbliżyć do Mnie, zyskuje jakby nowe podobieństwo do 
Mnie. Są tacy, którzy tak mocno naśladowali słodkie Oblicze Chrystusa, że ukazali się w 
niebie jakby drugi On. Jakąż chwałę przynoszą z sobą! Bo każdy z waszych czynów ma swój 
oddźwięk w niebie lub w piekle. To są wielkie prawdy. Rozważaj je na moim sercu. Trzymaj 
się pod moim spojrzeniem, moja córeczko. Idę za tobą, bo cię kocham".

1149. - 1944 - 20 stycznia. Kościół we Fresne. - "Widziałaś, jak szczęśliwy był ten biedny 
piesek, kiedy go głaskałaś? Czy zgorszyłabyś się gdybym z jego radością porównał moją 
radość gdy zbliżasz się do godziny mego konania. Zrozumiałabyś to, gdybyś znała obojętność
świata, chciałem powiedzieć 'całego', tak mało bowiem jest na nim moich bliskich przyjaciół. 
Jak wielkim więc bogactwem jest dla Mnie serce, które przychodzi dotrzymać Mi 
towarzystwa w tej godzinie boleści! Nie bój się być zbyt czułą. Nie obawiaj się, że powiesz za
dużo twemu Umiłowanemu. Oskarżaj się. Mów Mu: 'Kiedy uleczysz mnie, mój Wielki 
Przyjacielu z tego czy z tamtego?' Tyle jest w tobie rzeczy niegodnych Mnie! Stawaj się mała 
myśląc o nich. Ukryj całą swą brzydotę w moim sercu. Wiesz, że ono jest szpitalem: czasem 
ze szpitala wychodzi się uleczonym. Miej wielką ufność, ponieważ Ja jestem twoim Wielkim 
Przyjacielem. Znasz hasło na ten rok: 'Miej nadzieję we Mnie'. Nigdy nie wyczerpuje się moja
pomoc. Nigdy nie brak Mi troskliwości. Jestem nieskończony i jestem Miłością. Zagub się 



więc we Mnie. Powierz Mi kierownictwo. Bądź małym, niewidomym dzieckiem, które skacze
radośnie, ponieważ trzyma się je za rękę. O, umiej być radosną, ponieważ należysz do Mnie. 
Rozszerz swe serce w pokoju. Zachowaj swe spojrzenie dla mego spojrzenia. Niech żadne 
zajęcie nie zaprząta cię całkowicie prócz troski i starania o moje Królestwo w duszach".

- Co uczynić, Panie, by Ci je przyprowadzić wszystkie, jak stadko gołębi?

- "Módl się, mów o Mnie. Nie odczuwaj fałszywego wstydu wymieniając moje Imię. Z 
wymawiania mego Imienia spływają łaski. Czy nie wiesz o tym? Jak rzadko pojawia się 
słowo 'Bóg' w tylu słowach wypowiadanych jednego dnia przez świat!... A jednak wszyscy 
poruszają się we Mnie i Ja ich wszystkich zbawiłem. Czy nie byłoby naturalne, gdyby o tym 
myślano? Ty wynagradzaj, moja ukochana córeczko! Kiedy byłaś mała i twej niani Jenny 
wyrządzono przykrość, jakżeż umiałaś ją pocieszyć!... Czy Ja nie jestem kimś więcej? Czy w 
twoim wnętrzu, w twej najtajniejszej głębi nie ma języka nie znanego innym, a 
zarezerwowanego dla Mnie? Nie trzeba będzie żadnego słowa. Posługuj się słodyczą, 
miłością, wdzięcznością, porywem, niecierpliwym oczekiwaniem spotkania ze Mną. 
Poddaniem się, pragnieniem mojej chwały, cieszeniem się moim szczęściem w łonie mego 
Ojca. Zapomnij o wszystkim. Myśl tylko o Mnie. Czy coś innego, ktoś inny mógłby cię 
odciągnąć? Ja jestem. Bądź moją".

1150. - 1944 - 27 stycznia. Kościół we Fresne. - Panie, oto jestem przed Tobą, gotowa słuchać
Twych słów. - "A jakich barw nabiorą moje słowa, jeśli nie barw miłości? Wydaje się, że się 
powtarzam, lecz czy miłość nie jest zawsze nowa? A miłość Boga... którą będziecie żyć w 
wieczności. Wyobrażasz sobie jej siłę i słodycz? Urok i przenikanie tej miłości? Nie, nie 
możesz sobie tego wyobrazić, ty, skończona, wyobrazić sobie Nieskończoność. Widziałaś w 
mej męce owoce tej miłości, które przerastają wszystko, czego mogłaś oczekiwać. Czy 
śmiałabyś myśleć o śmierci Boga dla Jego stworzenia? I to o takiej śmierci!..."

W moim pokoju. - Panie, słucham Cię.

- "Czy mogłabyś pomyśleć, ośmielić się myśleć o śmierci Boga poniesionej dla swego 
stworzenia, i to takiej śmierci! Tak samo nigdy nie pojmiesz delikatnej, cennej i nadmiernej 
czułości mojej miłości. O, moja córko, gdyby święci mogli z tobą rozmawiać, jakże pilno 
byłoby ci pić z nimi ze strumieni Boskiej miłości... Poświęć ostatnie dni twego życia na 
przygotowanie do wejścia w świat niebiański.

Pamiętasz, kiedy miałaś osiemnaście lat i wchodziłaś w świat... ziemski? Ile włożono w to 
starań? Czymże to było wobec twego wejścia do innego świata... Niech to będzie 
przedmiotem twojej nieustannej troski. Dbaj o swój wygląd zewnętrzny, nigdy nie będziesz 
zbyt piękna. Pożyczaj od tych, którzy cię tak bardzo kochają ich najpiękniejsze diamenty: 
moje zasługi, zasługi mej Matki, aby okryć nimi twe ubogie łachmany. Staną się jak gdyby 
płaszczem dworskim w chwili twego wejścia: 'Kim jest ta, która wstępuje oparta na ramieniu 
swego Umiłowanego?'

Nie pozostawaj samotną: czy znasz na ziemi kogoś, kto byłby ci bliższy ode Mnie? O, jak 
mocna jest myśl o mojej obecności! Mówi się o obecności Boga, ale ty myśl o obecności 
Wielkiego Przyjaciela, tego Jedynego, Niezrównanego, o wizji jutra, o obecności Wiekuistej 
Miłości w tobie, dokoła ciebie. Jesteś jak gdyby zanurzona we Mnie w dzień i w nocy. Czyż 
nie jest dla ciebie słodka owa pewność, że jesteś zatopiona nie w obojętności, ale w miłości? 
Otwórz szeroko swe serce, swą nadzieję. Okaż Mi swą radość".



1151. - 1944 - 3 lutego. Kościół we Fresne. - "Czy wierzysz mocno we wszystko, co Mi 
mówisz? Zagłębiaj się, zagłębiaj w wierze. Żyj coraz intensywniej. Mów do Mnie tak, jakbyś 
Mnie widziała, skoro wiesz, że tu jestem. Gdziekolwiek się znajdziesz, odnajduj Mnie. Czy 
nie jesteśmy razem? Kiedy Mnie kochasz, to kochaj Mnie żywego. Żyjącego w moim Ciele 
uwielbionym. Złóż hołd temu Ciału, które za twoje grzechy było śmiertelnie zranione. Otocz 
Je staraniem. Daj Mu odpocząć. Zachowaj Je przy sobie dniem i nocą. Było wleczone po 
ziemi jak robak, straciło swą piękność z waszego powodu. Gdybyś Je widziała po zdjęciu z 
Krzyża, na kolanach mej Matki... Moje członki zniekształcone... To już nie było moje 
Oblicze... a spojrzenie zgasło. Przeżyłem ostatnią godzinę tak jak wy. Jednocz już teraz twoją 
śmierć z moją. Bądźmy razem, zwłaszcza w chwili ostatecznej. Wiesz jak w chwili 
niebezpieczeństwa członkowie rodziny rzucają się sobie w objęcia. Ty będziesz się jeszcze 
silniej tuliła do Mnie, gdy przyjdzie koniec twego życia. Będzie to uniesienie doskonałe, 
ofiarowanie wszystkiego, co cię otacza, z miłości do mego serca, na którym się oprzesz. O, 
moja córeczko, jak krótkie jest życie ziemskie. Wszystko zatrzymuje się w połowie drogi. 
Czy czujesz wyraźnie, że wasze mieszkanie jest gdzieindziej. Dlaczego przywiązaniem do 
rzeczy ziemskich opóźniać się w drodze do życia przyszłego, które nadejdzie już jutro? Czy 
nie masz ochoty Mnie zobaczyć, lepiej Mnie poznać? Proś Mnie o to pragnienie. Mogę ci dać 
wszystko, czego ci brak, ale ty nie prosisz. Zwłaszcza nie obawiaj się znudzić Mnie, 
przeszkadzać Mi. Jesteś moim dzieckiem. Nic z twojej strony Mnie nie męczy. Widziałaś 
niedawno tę młodą matkę, która ci powiedziała: 'Kiedy trzymam moje dziecko w ramionach, 
zapominam o ziemi'. Czymże jest jej miłość macierzyńska w porównaniu z moją miłością? To
Ja daję jej tę miłość. Miłość, jaką żywię do was, jest miłością Boga. Wiesz, mówiliśmy: To 
Boskie Szaleństwo'. Nie bój się więc. Proś. Pragnij Miłości i dziękuj Jej. Sama nazywaj się 
dzieckiem Bożym. Przyniesie ci to nowe uczucie".

1152. - 1944 - 10 lutego. Kościół we Fresne. Dziękowałam Mu za to, że tak dobrze czuwał 
nad moją przeprowadzką z Nantes do Le Fresne. - "Tak, dziękuj Mi, jest Mi to miłe. Nie 
mówisz w próżnię. Wierz, że twoje serdeczne słowa padają na moje tak czułe serce. Wierz, że
jestem, bliski twego życia. Wierz w miłość, jaką w to wkładam wierz, że zawsze jesteśmy 
razem. Czy nie przyjmujesz Mnie co rano? A czy potem każesz Mi odejść? Nie, nie jesteś 
godna, abym był w twoim domu, ale jestem w twym domu. Postaraj się nie zostawiać Mnie 
tam samego. Tak lubię twoje małe słówka!... One są tobą, rozumiesz? To twoje życie i ty 
Mnie weń wprowadzasz. Ja ci udzielam mego życia: to też nazywa się łaską i nasze 
zjednoczenie zacieśnia się. Widywałaś małżeństwa, które choć są małżeństwami, wcale nie 
żyją w przyjaźni. Niech tak nie będzie z nami, moja Gabrielo, lecz niech w twym sercu Ja 
będę twą najdroższą myślą. O, prosta wiara... Jak ona jest dla was cenna! Czy nie jest ona 
szczęściem waszego życia na ziemi? Pamiętaj, że ziemia, to coś bardzo krótkiego. Już teraz 
często podnoś oczy ku niebu. Nie bój się. Umieraj zawczasu z miłości. Opuszczaj wszystko w
duchu radości. Przychodzisz do Mnie. Ramiona moje są otwarte, a ty jesteś moim dzieckiem. 
Ja cię zbawiłem, to jest wieczną prawdą. Czegóż mogłabyś się lękać? Czy to nie chwila 
ostatecznej ufności? O, mała córeczko, otwieraj się wobec świętych, którzy umieli umierać w 
pełnym miłości spokoju".

1153. - 1944 - 17 lutego. Kościół we Fresne. Myślałam o wszystkich Jego łaskach: - Panie, 
jakże mnie nimi obsypujesz. Co mogę zrobić by Ci podziękować? - "Coraz częściej 
dotrzymuj Mi towarzystwa. Nie możesz wiedzieć, czym jest dla Mnie to, że jestem 
traktowany jak najbliższy przyjaciel. To tak rzadkie! Znajduję w tym rozkosz, tak jak istota 
ludzka. A czy nie lubisz, gdy ktoś odpoczywa przy tobie? Kiedy cię pragną, kiedy ci 
powierzają sekrety? A więc... Ja! Taki wrażliwy! Szukaj Mnie i nie pozwalaj Mi odejść. 
Dotrzymuj Mi wiernego i radosnego towarzystwa. Dziś rano po Komunii św. rozmyślałaś o 



moich rozbitych członkach. Pozdrawiałaś moje niewysłowione cierpienia. Nazywałaś Mnie: 
'Królem Męczenników'. Trwałaś przy Mnie, we Mnie. Rób to w ciągu dnia. Bierz sobie jakiś 
okres mego życia na ziemi i trwaj przy Mnie. Dla Mnie czas nie istnieje. Czy wierzysz w to? 
Będziesz więc przy Mnie tak jak apostołowie, a Ja będę taki szczęśliwy! Moje życie może w 
ten sposób aż do końca świata przedłużać się w życiu serc. Dziecko moje, czy chcesz użyczyć
Mi swego serca?"

- Panie, usuń z niego to, co Ci się nie podoba.

- "Zawsze będziesz popełniać niedoskonałości. Będziesz nierówna i to będą okazje do 
upokorzenia się. Ale miłość odkupuje wszystko. Ćwicz się w tym często, zaczynaj od nowa, 
idź dalej, rozwijaj się. Czy ktoś kiedy mówił Mi za dużo o miłości? Czy ktoś żałował, że 
Mnie bardzo kochał? Przyzwyczajaj się do godzin miłości, do biegu miłości, do wypoczynku 
miłości. I dojdziesz do śmierci z miłości. Rób jak gdyby próby tego w usługach, jakie 
świadczysz bliźnim pamiętając, że bliźni to Ja i że bliźni zabiera więcej niż połowę życia. 
Moja droga córko, staraj się wreszcie poznać trochę Miłość".

1154. - 1944 - 24 lutego. Kościół w Ingrandes. - Mówiłam: - Jak poznać Miłość? - "Staraj się 
widzieć Mnie we wszystkich zdarzeniach, małych i wielkich. Mówię 'małych', bo to zwykły 
bieg twego życia i biorąc wszystko z mojej ręki zrozumiesz Opatrzność Bożą. Jakże ona ci się
wyda słodka i kochająca... A jednak będziesz ją widziała tylko powierzchownie. Wznieś się 
wtedy aż do serca twego Boga. Przypomnij sobie Jego niezmierzone cierpienia, znane 
wcześniej przez Niego, przyjmowane z góry jedno po drugim, z góry przecierpiane. Oparta o 
Jego serce, zagłębiaj się często w tych rozważaniach. Czy nie sądziesz, że to rozpali twoją 
ubogą miłość? Powierz to Mnie. Przynoszono Mi chorych, kaleki. Czy twoja miłość do Mnie 
nie jest i chora i kaleka? Czy nie umiałem wskrzeszać? O, gdybyście wierzyli w moją potęgę, 
mielibyście więcej nadziei. Ty wierz w miłość i to wystarczy. Ależ tak, pomogę ci, proś Mnie
o to. Widzisz, uczę cię, jak masz postępować. Podpowiadam ci twą rolę. Ukaż się bez obawy 
na scenie miłości: Ja będę Tym, który ci odpowie".

1155. - 1944 - 2 marca. - Moja biedna Miłości! - "Tak, biedna, uboga w waszą miłość tak 
rzadką i niedoskonałą. Jak łatwo policzyć tych, którzy obecnie na ziemi kochają Mnie 
naprawdę tak, że opuszczają wszystko dla Mnie. A kiedy rozważam liczbę ludzi, jestem ubogi
i ogołocony tak jak w moim życiu ziemskim: tylko mała grupka bliskich... O, moja córko, 
staraj się współczuć z tym ubóstwem mego serca i zaspokoić je. Tak mało Mnie znają... Kto 
wierzy w to, że jestem czuły? Kto myśli o moim miłosierdziu? Ty wejdź we Mnie 
opuszczając  siebie.   Powiedz  Mi,  że to jest trudne i że liczysz na moją pomoc. Kiedy na 
Mnie liczysz, już tu jestem. Ufając Mi, mogłabyś dojść do wielkiej świętości. A kiedy 
zawierzasz swoim małym sposobom, to wegetujesz w swej zwykłej nędzy. A twoja ufność 
byłaby gestem zaszczytnym dla Boga, dla ciebie zaś dowodem pokory. Jestem naprawdę 
twoją 'biedną' Miłością... Przypomnij sobie moją agonię. Miałem trzech towarzyszy ale sen 
Mi ich zabrał. Przypomnij sobie mój Krzyż, był tam tylko jeden z Dwunastu. A jednak 
wszyscy przyjęli Komunię. Ty bądź Mi wierna: staraj się Mnie pocieszyć. Stań między Mną a
nimi. Proś by ogień mego serca zapalił świat. Oczekuję modlitw, by dokonywać nawróceń i 
zmieniać usposobienia.  Nie bój  się modlić zbyt dużo. Mów do Mnie w prostocie swego 
serca, pewna, że zostaniesz wysłuchana, oczekiwana, miłowana. Czy nie czujemy się silniejsi,
kiedy wiemy, że jesteśmy kochani? Czy to nie zmienia naszego słownictwa? O, 
najpiękniejsza Miłości!"



1156. - 1944 - 6 marca. Po komunii. - "Jeden stopień więcej w miłości, jeden stopień więcej 
w nadziei i wierze, do tego nie jesteś zdolna sama z siebie. Oczekuj tego ode Mnie. Proś 
każdego dnia za pośrednictwem jego patrona. Dziś są to święte Perpetua i Felicyta, których 
więzienie widziałaś w Kartaginie. A skoro jesteś moim dzieckiem, wysłucham cię. Dzieci 
rozwijają się stopniowo i to jest zupełnie naturalne. Miej cierpliwość dla swojej słabości. 
Twoje ciało należy do Mnie. Troszcz się o nie, ponieważ jest moją własnością. Wykonuj 
swoją pracę, ponieważ to moja praca. Odpoczywaj by dać Mnie odpocząć. A kiedy 
rozmawiasz z bliźnim, to jest to moje życie publiczne".

1157. - 1944 - 9 marca. Kościół we Fresne. - "Nie niepokój się nigdy o nic, tylko obawiaj się 
Mnie obrazić. Wszystko jest w moim ręku, jestem Najpotężniejszy. Nie bój się kierować swą 
uwagę tylko na Mnie i moje sprawy. Przywołaj swą wyobraźnię, by szła tylko moją drogą. 
Ześrodkuj wszystko na Mnie. Niech twe zdolności będą ci posłuszne. Czerp z mojej siły. Ja 
czerpałem z niej na pustyni broniąc się przed głodem. Nie pozwalaj sobie na wybryki 
niezależności, ale mów Mi, że chcesz być moją małą służebnicą. A Ja ci odpowiem: Nie będę 
cię nazywał moją służebnicą, ale moją przyjaciółką. W ten sposób zbliżysz się do Mnie 
bardziej przez prosty wysiłek czystej i miłosnej intencji. Czy rozumiesz? Kocham cię i chcę 
cię mieć blisko: prawda, że skierujesz swoje ścieżki wprost do Mnie w wiernym 
przyzwyczajeniu? Dostrzeżesz, iż to jest proste, że twoja dusza stanie się bardziej radosną. I 
jak roślina, która żyje tylko światłem słońca, będziesz nieustannie szukała mego oblicza. O, 
jaki to piękny duet, który tworzy jedną harmonię... Mój Ojciec słucha... niech wszelkie dzięki 
będą Mu oddane. O, moja droga córeczko, możesz wiele zrobić dla Jego Chwały w czasie, 
jaki ci pozostaje przed wiecznością. Ofiaruj się Mu często, jako posłuszne narzędzie. 
Wypowiedz Mu twe pragnienie, by Jego Wola spełniła się w tobie. Wypowiedz Mu twą 
niecierpliwość, by Jego Królestwo nadeszło. Jak dobre są życzenia dzieci! Bądź zupełnie 
szczera. Umocnij swą myśl w Jego Myśli. Czy nie jest ci tam dobrze? Czego mogłoby ci 
braknąć, kiedy żyjesz w Jego przyjaźni. O, ta niewzruszona radość Miłości Boga!"

1158. - 1044 - 16 marca, kościół we Fresne. - "Czyń, co możesz. Ja nie żądam od ciebie 
więcej. Czyń wszystko z miłości, tak w spoczynku jak przy pracy, w radości i w smutku. Bo 
Ja jestem zawsze ten sam. A wszelki stan stworzenia powinien skłaniać się ku Mnie. Jest to 
sposób uznania Mnie za sprawiedliwego i miłosiernego. Nie możesz sobie wyobrazić, jak 
bardzo Mi się podoba wasze staranie o upodobnienie się do Mnie. Nie sądź, że sama jesteś 
dobra. Nie sądź, że sama jesteś pokorna. To moja dobroć i moja pokora przenikają cię. A ten, 
kto jest do Mnie podobny, podoba się Ojcu. Przypominasz sobie: 'Ten jest Syn mój miły'. I 
każdy z was jest 'Jego' synem umiłowanym, kiedy istnieje podobieństwo. Czy ty sama nie 
jesteś skłonna kochać kogoś, kto ma twarz lub głos przyjaciółki, którą kochałaś? Pomnażaj 
nasze podobieństwa w twych stosunkach z Ojcem, w twych stosunkach z bliźnim. Myśl 
często o twym Wielkim Bracie, o którego szczegółach życia czytasz nieustannie. Działaj tak 
jak On: ta sama prostota, ta sama miłość do dzieci i maluczkich. Nie bój się. Idź naprzód. Ja 
będę z tobą. Najważniejsze jest, byś miała intencję naśladowania Mnie. Widzisz, intencję 
trzeba stale oczyszczać, utrzymywać ją przede Mną, jak małą lampkę przed sanktuarium. O, 
ta intencja sprawiania Mi zawsze przyjemności, dotrzymywania Mi towarzystwa, pocieszania 
Mnie. Przed chwilą ofiarowałaś Mi jeden z pierwszych fiołków mówiąc: 'może nikt nie 
pomyślał, by dać Ci go dzisiaj?' Było to nic i było dużo dla Mnie, który na ziemi jestem 
usuwany na bok. Ja! Król Nieba! Wiara!... Jak ona jest prosta i dobra... Dziękuj Mi, że ci ją 
dałem. Pracuj nad pomnożeniem jej: to będzie tak, jakbyś sprawiała mój wzrost w tobie".

1159. - 1944 - 23 marca. Kościół w Ingrandes. - "Zamknij całą siebie: nic już ze świata: tylko
Ja. Rozpal swą miłość. Pragnij. Wzywaj. Wołaj Mnie na ratunek. Wiesz dobrze, że przybędę. 



Chcę, abyś w swej uprzejmości okazywała więcej uroku. Chcę, żebyś pracowała dla dobra w 
niezliczonych formach, dla każdego bliźniego i z wdziękiem, jakiego nigdy nie zapomnę. 
Również po to, aby upodobnić się do Mnie, a nie ze światowej chęci podobania się. Bądź 
ponad to. Ja sam wystarczę, by wypełnić twoje serce. Gdybyś wiedziała, uwierzyłabyś. Wierz
nie wiedząc. Wierz wiedząc, że sprawiasz Mi przyjemność i że to ściąga na ciebie łaski... 
Wznoś się częściej. Dosięgaj Mnie. Szukaj Mnie w niebie. Znajduj Mnie w twoim sercu. 
Niech między nami panuje zawsze wiosna miłości; odnawianie czułych spotkań i 
niewysłowionych rozmów. Słowa, które będziesz wypowiadała, zostaną ci przeze Mnie 
podszepnięte, aby niczego nie brakowało w ich wyrazie. A jeżeli nie masz Mi nic do 
powiedzenia, będziesz na Mnie patrzeć. Tyle miłości może być w spojrzeniu... i w uśmiechu. 
Ważne jest to, byśmy sobie odpowiadali. Żeby nie było obojętnego milczenia, zastojów w 
życiu wewnętrznym. A więc proś często o moją pomoc, bo ty... Poznaj swą nicość. Zobacz 
swój stan. Upokorz się i wyciągnij do Mnie ramiona: trzymając cię na mym sercu sprawię, że 
pokonasz przeszkodę".

1160. - 1944 - 30 marca. Le Fresne, - "Czasem bardziej dziękujesz Mi za moje łaski doczesne
niż za me dobrodziejstwa duchowe. To zawsze Ja przychodzę i w jednych i w drugich. Ale 
czy w sprawach duchowych nie jest to przyjście bardziej znaczące? Czy nie jest, jak bliska 
przyjaciółka, którą zaprosiłbym do mego mieszkania, by jej okazać moje najdelikatniejsze 
względy i odsłonić jej jakieś tajemnice mego serca. Lubisz zwierzać się wiernej przyjaźni... A
Ja, dlatego, że jestem Bogiem, nie mam mieć radości z serdecznych zwierzeń? Odpoczywaj 
niekiedy we Mnie. Ja cię pochwycę na krótką godzinę".

- Miłości moja, niech każdy dzień będzie dla Ciebie świętem!

- "Pozostań ze Mną. Przypominasz sobie św. Jana Chrzciciela? Nie potrzebował niczego, nie 
troszczył się o nic prócz mego Królestwa. Jedyną jego myślą byłem Ja, Chwała Boża, 
Królestwo Boże. Naśladuj czystość jego intencji, jego życia, jego jedynej miłości. Wiesz 
chyba, że oddaję mu to w niebie i że jego umartwienia otrzymały swą nagrodę? Umiem 
odpłacać, bo umiem kochać. Powiedz Mi, że jesteś tego pewna. Proś Mnie o moją mądrość. 
Staraj się kochać bardziej z moją pomocą. Zwłaszcza nie zniechęcaj się. Życie duchowe jest 
zawsze zaczynaniem od nowa. Wasz biedny mały umysł, tak słaby bez mojej pomocy. Czy 
zrobisz Mi przyjemność prosząc często abym ci jej udzielał? Czy Ja nie lubię dawać? Otwórz 
swe serce na oścież. Miej nadzieję. Pragnij. Bowiem twój Wielki Przyjaciel jest z tobą..."

1161. - 1944 - Wielki Czwartek, kwiecień. Le Fresne. Przed tabernakulum. - "To miłość, moja
córeczko, to miłość doprowadziła Mnie tutaj. Dostrzegaj ją zawsze i przede wszystkim we 
Mnie. Niech pierwszą twą myślą po przebudzeniu będzie miłość twego Boga Człowieka. I 
ostatnią myślą przed snem także. I zwykłą myślą w każdej chwili życia, jaka ci pozostaje. 
Twój Bóg Człowiek kocha cię dostatecznie by cierpieć i umrzeć. Eucharystia jest po to, by cię
pocieszyć, że nie było cię na ziemi podczas moich 33 lat. Byłabyś szczęśliwa widząc Mnie 
tak, jak Mnie widziała Magdalena. Bądź więc szczęśliwa, że Mnie posiadasz. To Ja, ten sam. 
Ożywiaj swą wiarę. Wzmacniaj twą nadzieję. Szczęśliwi ci, którzy nie widzieli a uwierzyli! 
Mam dla nich specjalne łaski. Raduj się więc tą wielką miłością, która cię otacza. Staraj się na
nią odpowiedzieć. Czerp z mojej umiejętności kochania. Bierz ze Mnie wszystko, co możesz, 
by się do Mnie upodobnić, chciałbym rozpoznać się w tobie. Wiesz, jak szczęśliwi są 
ojcowie, kiedy się im mówi, że ich dzieci są do nich podobne? Żyj w dziękczynieniu, 
zwłaszcza po posiłkach, i regularnie. Czy to nie będzie słuszne? Dałem ci tak wiele: zbawiłem
cię".



1162. - 1944 - 13 kwietnia. - Panie, przede wszystkim niech przyjdzie Twoje Królestwo!

- "Gratuluj Mi tak, jakby już nadeszło. Jest to praca w głębi każdej duszy stworzonej i jest to 
jej najbardziej osobistym szczęściem, choć nie zawsze to rozumie. Ofiaruj swą duszę, aby 
moje Królestwo okryło ją całą. Bądź córką Boga. Czy nie nazywasz Go Ojcem? I to jest 
prawda".

W moim pokoju. Otworzyłam przypadkiem jeden ze swoich zeszytów i uczułam jakby 
jasność w sercu.  

- "Widzisz z jakim zainteresowaniem odczytujesz często moje słowa. Utrzymuje cię to w 
stałym kontakcie z Bogiem, przenika Jego obecnością, odrywa od małości świata i tak, od 
jednego świętego natchnienia do drugiego, dojdziesz do końca, który jest prawdziwym 
początkiem Życia. O, moja córko, przywiązuj znaczenie jedynie do tego, niech wszystko cię 
do tego prowadzi! Zwolnij kroku i nabierz rozpędu, by lepiej przebywać przeszkody. Nie 
obawiaj się wynajdywać nowych sposobów miłowania Mnie. Znajdź sposób najszybszy. Czy 
wiesz, że mam ochotę powiedzieć ci: 'Nie wymykaj Mi się' - jak ojcowie, którzy chcieliby 
zachować swe dziecko przy sercu. Powiedz Mi, że ty także nie chcesz Mnie opuścić! Jeżeli 
umieścisz Mnie w swoim życiu, Ja będę w twojej śmierci. Jakież to będzie odejście! Razem! 
Z ziemi do innego świata! Czyż to nie jest warte trudu wspólnego życia? Słuchaj mego głosu: 
to głos miłości, jakiej nie domyślasz się. Poleć Mi bez obawy swoje najdroższe intencje. Nie 
wiesz do jakiego stopnia mogę cię wysłuchać"...

1163. - 1944 - 19 kwietnia. - "Łaska dnia dzisiejszego: moja obecność. Żyj odtąd myślą, że 
twój najdroższy Przyjaciel jest tuż przy tobie. Twój wpływ pomnoży się dziesięciokrotnie: 
dusza zapala się od duszy jak świeca od świecy".

1164. - 1944 - 20 kwietnia. Rekolekcje. - "Podziękuj Mi za wczoraj. Udzieliłem tylu łask. 
Skorzystajcie z nich dobrze, moje obdarowane dzieci. Gdyby inne dusze dostały to, co ty 
dostałaś... Zespól swą wolę z moją Wolą. Powiedz Mi, że chcesz Mi być wierną, mając serce 
oparte na moim sercu. Zawsze jestem skłonny wierzyć ci... Nie potrzebuję powodów, by cię 
kochać: jesteś moim dzieckiem. Pomyśl o mojej czułości. Wierz w nią. To sprawia ulgę 
memu sercu. Niewiele dusz zadaje sobie trud i znajduje czas na pamiętanie o mojej miłości. 
Czy nie byłoby to osłodą ich życia? I ułatwieniem w miłowaniu Mnie? Próbuj często. 
Rankiem, w dzień. Jak urocze jest to ćwiczenie! Jak miła jest ta czynność! Bóg mnie kocha i 
jest tu. Wiesz, że nie nazywają Mnie Bogiem sprawiedliwym, potężnym, wielkim, ale 
'dobrym' Bogiem. Oddaj się cała tej Dobroci: ona cię ogarnia, ona tobą zawładnie. Spadnie na
ciebie jak orzeł i uniesie cię. Powierz się Miłości. Oddaj się. Niczego nie zachowuj dla 
siebie".

1165. - 1944 - 27 kwietnia. Kościół we Fresne. - "Patrz na Trójcę Świętą, z której pochodzisz 
i na której łono powrócisz. Uwielbiaj. Kochaj. Powierzaj się. Proś i przepraszaj. Nie bój się 
niczego z Jej strony, jeżeli kochasz. Bądź małą, córeczko, i dziękuj Jej. Wszystko, co masz, to
Jej dary. Wszystko, co się w tobie podoba, to Jej dary. Niczego nie masz sama z siebie. 
Wychwalaj Ją za drobne wczorajsze powodzenie, bo cała chwała należy się Jej. I żyj we 
Mnie, który cię kocham. Powtarzam ci to często, abyś wreszcie w to uwierzyła. Trzymam cię 
często uwięzioną, chciałabyś Mi się wymknąć, ale zostajesz, by Mi sprawić przyjemność: jest
to miłość woli. Jest i modlitwa woli bez żadnej pociechy. Nie sądź, że ona mniej Mnie czci, 
bo masz chęć oddania Mi całej chwały, na jaką cię stać, chęć przyspieszenia mego Królestwa.
Często intencja przewyższa działanie, jak kaleka, który jest zbyt słaby, aby chodzić tak, jakby



pragnął. Przyjmuję intencję jako hołd, tak jak wasze słabsze pragnienia: czasem ojcowie 
wsłuchują się w oddech swego dziecka, a więc Ja!..."

1166. - 1944 - 5 maja. Kościół we Fresne. Czułam się przytłoczona winami i zaniedbaniami. -
"Pamiętasz, jak powiedziałem: 'Jeśli odejdę, poślę Go do was'. Przywołuj więc często Ducha 
Świętego: świętość to Jego Królestwo. Proś często, dlaczego miałabyś się wstydzić? Czy nie 
jesteście stworzeni po to by być świętymi? A czy jesteście zdolni do tego bez Bożej pomocy? 
Czy to nie przyjemność dla Mnie widzieć was świętymi? A jeżeli lubisz sprawiać Mi 
przyjemność, dlaczego nie miałabyś dążyć do świętości? A więc bardzo często uciekaj się do 
Ducha Świętego. Niech On cię przeniknie, proś Go o to w moim imieniu. Czynić wszystko 
dla miłości Boga obecnego. Myśleć o dobru bliźniego. Chwytać okazję czynienia dobra, to 
znaczy chwytać Mnie. A ty, która Mnie szukasz, pomyśl o radości dusz czyśćcowych, które 
nareszcie Mnie widzą... Nie wyobrażasz sobie! Widzą Mnie wreszcie! Znalazły Mnie!... Oto 
są w swej Rodzinie Bożej... O, trud oczyszczenia... Zaczynaj... Zaczynaj... posługując się 
mymi zasługami. One są dla was. Weź je i ofiaruj Ojcu. To jest twój bogaty strój. To twoja 
piękność. Biedni mali beze Mnie! Nie pozostawiam was w nędzy, jeżeli Mi ją przedstawicie. 
Bo cierpiałem więcej niż każdy z was, przez was i dla was. I mam potrzebę dawania wam. 
Przyjdźcie brać, wejdźcie w moją dobroć. Pozostań: to twoje mieszkanie. Kochaj moją 
miłość, kochaj moje delikatne względy o prawie niedostrzegalnych odcieniach. Chcę 
powiedzieć: ile dusz na ziemi, tyle sposobów kochania ich. Nie ma dwóch dusz podobnych. 
Ja wchodzę w symfonię każdej. Inaczej nie byłaby to Miłość Boga". 

1167. - 1944 - 10 maja. Kościół we Fresne. Żal mi było utraconej paczki. - "Dałaś Mi ją, bo 
wszystko co twoje, jest moje. Pociesz się myślą, że może potrzebowałem tej ofiary dla 
nawrócenia grzesznika. Wiem, że nie będziesz się targować. Dostrzegaj Mnie wyraźnie w 
swoim życiu, bo jestem w nim. A wtedy pozostaniesz w spokoju. Chcesz przecież, abym 
rządził wszystkim u ciebie?"

- Panie, niech nawet moja śmierć wysławia Cię!

- "Szukaj mojej chwały w swym życiu, a umrzesz dla mojej chwały. W niebie święci są nadal 
moją chwałą. Wysławiać Mnie na ziemi, to zaczynać już niebo. Jednocz się ze świętymi by 
Mnie wysławiać; z duszami czyśćcowymi by się oczyszczać i ze świętymi na ziemi by 
walczyć i dążyć wzwyż.

Jesteście żołnierzami Boga, Jego wojskiem, Kościołem walczącym. Odpowiedz swemu 
powołaniu, walcz dla Boga: dawaj Jego Miłość, dawaj przykład Dobra. Dawaj obficie to, co 
dostałaś w obfitości i niech dusze postępują ku niebu w szyku bojowym. Jakaż będzie twoja 
nagroda, jeżeli przyczynisz się do zbawienia dusz? Tak bardzo tego pragnę! Tyle uczyniłem 
dla twego zbawienia! A jednak pozostają niewdzięczni! Ty, mimo swej małości wynagradzaj.
Pocieszaj. Kochaj zamiast nich. Każ Mi o tym zapomnieć i proś. Czegóż nie uzyskasz, jeżeli 
Mnie pocieszysz! O, moja droga córeczko, nie zapominaj o niczym. Nie zapominaj o swoim 
Wielkim Przyjacielu". 

1168. - 1944 - 25 maja. - Godzina święta, na wsi. - Panie, czy to prawda, że jesteśmy już na 
łonie Boga?

- "Czy rozumiesz słodycz tych słów: 'na łonie Boga'? Spróbuj nimi żyć. Spójrz, jak dziecko 
stopniowo rozwija się w łonie matki. Ty rozwijaj się w mojej Istocie, tylko ode Mnie 
oczekując stopniowego wzrostu. Poruszaj się we Mnie, oddychaj we Mnie. Jedz i pij we 



mnie, rozsiewaj się we Mnie, zapomnij, że jesteś. Dostrzegaj Mnie we wszystkim. A kiedy w 
ten sposób przejdziesz już we Mnie, pozostaniesz w adoracji i miłości. O, moja córko, czy to 
za dużo? Czy to dosyć?"

W kościele. - "Czy życia przyszłego nie można już teraz zapoczątkować przygotowując się do
niego przez adorację i uwielbienie? O, gdybyż te akty tworzyły nieprzerwany łańcuch od 
twych narodzin na ziemi do twych narodzin w niebie!

Przygotuj swe niebo, jak przygotowuje się uroczystość. Wiesz, - może girlandy? Będą to 
codzienne dobre uczynki, nanizane na nić godzin opromienionych miłością. A gdyby tak 
iluminacje? Są nimi ognie twoich uczuć.

Chcę, żebyś wypowiedziała wojnę egoizmowi nawet w myślach. Egoizm - to robienie z siebie
bożka. Ja, Bóg, myślałem tylko o moim Ojcu i o was. Nigdy o sobie. Czy pojmujesz 
oderwanie od siebie z miłości dla innych? Z miłości dla całego świata? Czy nie jest to warte 
trudu? Zjednoczona w ten sposób ze swym Oblubieńcem miałabyś współudział w 
odkupieniu".

1169. - 1944 - 1 czerwca. Pasaż Notre Dame de Boulogne. - Ofiaruj Mi wszystkie szczegóły 
swego życia. Zmień się. Jeżeli Mi ofiarujesz wszystkie drobne rzeczy, całe twe życie będzie 
należało do Mnie. Zmień się. Nie porównuj się z tą, czy z tym. Jest tylko jeden punkt 
porównania: Bóg. 'Bądźcie doskonali, jak Ojciec Mój jest doskonały'. Nawróć się. To znaczy:
zwracaj na Mnie swe zwyczajne spojrzenie".

1170. - 1944 - 8 czerwca. Kościół we Fresne. Godzina święta. - Panie mój drogi, tak bardzo 
chciałabym pracować w winnicy Twej chwały! Czy przypominasz sobie, że gdy byłam mała, 
mówiłam Ci: poślij mnie do Twej winnicy!

- "Powiększasz moją chwałę, przybliżasz moje Królestwo przez czyn lepiej wykonany. Myśl 
o tym często, a będziesz żyła życiem wyższym. Nawet jeśli nikt cię nie widzi, czy nie słyszy, 
pomnażasz moją chwałę. Czy nie czytałaś, że im bardziej czyn jest doskonały i ukryty, tym 
jest lepszy, bo jest tylko dla Mnie. Wiesz, że istnieją głębokie lasy, otchłanie oceanów, 
szczyty górskie, których nie znają ludzie; ich tajemnicze kwiaty są dla ozdoby mej chwały. 
Życie wewnętrzne duszy jest też takie: żaden człowiek nie domyśla się go. Ja ofiarowuję je 
sam sobie. Tu właśnie znajduję rozkosz obcowania z dziećmi ludzkimi. O, moja córeczko, 
pozostańmy zawsze razem w dolinie łez, a Ja cię zaprowadzę do mieszkania w niebiańskim 
Jeruzalem. Tam nikt nas nie rozłączy, ta chwila nie skończy się nigdy".

1171. - 1944 - 11 czerwca. Boże Ciało. Po komunii. - Wesołych Świąt, moja Miłości!

- "Moim świętem jest zejście do twego biednego serca".

1172. - 1944 - 13 czerwca. W kościele. - "Jutro święto mojej miłości. Możnaby je obchodzić 
co dzień, bo co dzień mam obfitość miłości dla was. Kto będzie miał obfitość miłości dla 
Mnie? Wołam... Wołam... Kto da Mi odpowiedź jakiej pragnę? Gdybyście wiedzieli Kto was 
woła! A ty, czy oddasz się? Czy Mnie obejmiesz? Oddychaj tylko we Mnie. Nie odrywaj się 
od słodkiego Mieszkania, oblubienico moja. Przypomnij sobie, że poświęciłaś Mi się w 
Montrealu. Pozostań Mnie poświęconą. Nie należysz już do siebie, ale do Mnie. Nie mówię w
mojej służbie - mówię w mojej miłości. Przejmij ode Mnie sposoby miłości: czy miłosierdzie 
nie jest moją cechą? Czy nie powinnaś nosić moich barw?"



- O, Panie mój, gdybym mogła rozpocząć życie na nowo!

- "Będziemy je naprawiać razem, skończymy je razem. Miłość wszystko może. Kochaj w 
mojej własnej miłości. Przelej wszystkie swe siły we Mnie. Bądź bardziej cząstką Mnie niż 
siebie, bo jesteś moja. Czy przez całe moje życie nie byłem dla was? Czy zachowałem, coś 
dla siebie? Dałem wam wszystko; dajcie Mi całe swe życie i wierzcie, że odnajdziecie 
wszystko i więcej jeszcze. Wszystko polega na miłości: początek i koniec świętości".

1173. - 1944 - 22 czerwca. Godzina święta.

- Pójdę dokąd zechcesz i do kogo zechcesz. Nie należę do siebie, lecz do Ciebie.

- "Pamiętaj, że wszystko pochodzi ode Mnie i wszystko powinno wrócić do Mnie. Czy nie 
łatwiej jest żyć dla kogoś, kiedy się go kocha? A gdy tym Kimś jest Bóg, czy to nie bardziej 
pociągające? Czy sama nie czujesz się zdobyczą tego Boga, który cię kocha? Gdybyś 
wiedziała, jaka jest miłość Boga, nie mogłabyś nie oddać Mu wszystkiego i nie zatracić się w 
Nim. Nie mogłabyś nie liczyć na Niego w życiu i śmierci. Czyż nawet na ziemi nie wolisz 
kochać istoty wyższej? Czy nie pociąga cię inteligencja? Żarliwość? Dobroczynność? 
Pomnażaj w nieskończoność wszystkie dary, które pragnęłabyś znaleźć w istotach 
ukochanych: Bóg jest Kimś więcej. Bo Ja posiadam doskonałości, jakich nigdy nie spotkałaś. 
I ten Bóg chce cię posiadać... On! Ciebie, małą nicość wobec Wszystkiego. Nie unikaj Jego 
obecności, jesteś w niej. Oddychaj w Nim, poruszaj się w Nim. Przede wszystkim nie bój się, 
to by Go zasmuciło. Twoja ufność i twoja radość czczą Go. Oczekuj od Niego wszystkiego, a 
otrzymasz wszystko. Oddaj się Mu, a On odda się tobie. Któż Go zwycięży, kto będzie lepszy
od Niego? Przybliż się, przybliż i włóż swe serce w Jego serce. Będziesz kierowana przez 
Niego w nieustającej dobroci. Będziesz dla innych odpoczynkiem i spokojem, bo Ja 
uspokajam. Często nie będziesz o tym wiedziała. Łatwo ci jednoczyć się ze Mną, bo 
pochodzisz ode Mnie".

1174. - 1944 - 29 czerwca. - Godzina święta. - "Rozumiesz to, że być moim narzędziem, jest 
szczególną łaską. Trzeba Mi za nią z miłością dziękować. Zresztą wszystko, co robisz, rób z 
miłością. Czy nie jest to proste, ponieważ działasz dla Mnie, który jestem Miłością?"

- To trudne, Panie.

- "Wszystko zależy od spojrzenia. Dostrzegaj we Mnie miłość, a serce twoje rozpłynie się i 
znajdziesz sto mocnych lub czułych sposobów by Mnie kochać, przez ofiary i przez porywy, 
przez milczenie kontemplacji lub przez rozmowy w sercu. Niech to wszystko będzie Mi 
pomocą w zbawianiu świata. Chcesz być 'zbawcą' razem ze Mną? Potrzebuję waszych 
cierpień i trudów, ale potrzebuję także waszych radości. Ofiaruj Mi je. Potrzebuję całego 
twego życia! Zobaczysz, nie będzie ono już długie. A jeżeli na początku rezerwowałaś sobie 
coś dla siebie przez nieświadomość, przez egoizm, to teraz zadość uczyń za to ofiarowując się
tak, jak oddychasz. Wchłaniaj Boga nieustannie. Staraj się nie tyle pokazać się, ile zniknąć we
Mnie. Oderwij się od siebie i od wszystkiego. Przyjdź ogołocona ze wszystkiego, lecz przyjdź
z wielką radością tak, jak chciałabyś umrzeć. I nie sądź, że tracisz czas zatrzymując się by 
Mnie kochać, wpatrywać się we Mnie, uwielbiać Mnie, wypowiadać Mi siebie. To właśnie 
nazywa się modlitwą myślną i przewyższa swą doskonałością wszelkie inne zajęcia.

Gdybyś tego nie robiła, to tak jakbyś nie stawiała się na umówione spotkanie, albo jakbyś się 
na nie spóźniała. Ja jestem zawsze Tym, który przybywa na spotkanie pierwszy. Nawet kiedy 



Mnie szukasz, jestem tutaj. Nie mogę być przy tobie, ponieważ cię kocham. Ale ty nie 
możesz tego zrozumieć. Proś o miłość, aby Mnie kochać, a przyniesiesz Mi ulgę. Nie dość o 
to prosisz! Proś nieustannie, aby Mnie uszczęśliwić, abym czuł twoje zaufanie, by Mi 
powiedzieć, że chcesz być lepszą i więcej być ze Mną. Moje serce chce zamknąć w sobie 
twoje biedne serce".

1175. - 1944 - 6 lipca. Kościół we Fresne. Godzina święta. - Dzięki, Panie ukochany, że mnie 
uchroniłeś przed wczorajszym bombardowaniem.

- "Oddaj Mi wszystkie swe dzięki, winna Mi ich jesteś tyle, ile było darów, bo sama jesteś 
niczym. A te drobne podziękowania sprawiają przyjemność memu sercu. Wszystko, co 
pochodzi z serc moich dzieci jest rozkoszą dla Mnie. Pomnażaj swe wewnętrzne uśmiechy, to
Mnie oczarowuje. To Mi daje twoje życie. Oddawaj je często Mnie, który ci je dałem, biedna 
córeczko. Wezmę wszystko. A jeśli pracujesz nad Odkupieniem, spieszysz do mego serca i Ja
nazywam cię moją pomocą i pomagam ci być nią. To nam obojgu przynosi ulgę. Będziesz 
prosiła o moje łaski jak gdyby z litości dla Mnie. Tak bardzo chcę ci je dawać! Czy jesteś 
pewna, że równie mocno pragniesz je otrzymywać, o moja umiłowana?"

1176. - 1944 - 13 lipca. Kościół we Fresne. Godzina święta. Mówiłam: - Kocham Cię, moja 
ukochana Miłości.

- "Nadawaj Mi najbardziej urocze imiona, a jeszcze nie uda ci się określić mego czaru. Czy w
pewnych chwilach nie odsłaniasz trochę kryjącej go zasłony, jakby w chęci poznania go 
lepiej? Tak mało wiesz o Mnie! Bóg jest Kimś o wiele większym, niż sobie wyobrażasz, bo 
jest nieskończony. Jest nieograniczoną Miłością. Spójrz na mój obraz w tobie i w miarę 
swych sił poddawaj się tak, jak jeszcze nigdy tego nie czyniłaś. Daj nową ufność. Zrób w 
sobie miejsce dla twego Boga, aby nie zostało w tobie miejsca na egoizm... Jaka to radość dla 
oblubienicy, znaleźć nowe miejsce... Odpowiedź na pragnienie swego Umiłowanego... O, 
moja córko, nie zaniedbuj niczego po drodze. Zrywaj kwiaty ofiar by Mi je ofiarowywać z 
twym spojrzeniem, pełnym radosnego uśmiechu. Urzekaj moją wrażliwość, czy Ja nie 
urzekałem często twojej? Trwaj na moim sercu: to miejsce dla każdego. Dlaczego nie 
ośmielasz się? Skoro wzywam cię, przyjdź; skoro kocham, kochaj. Nie ma we Mnie nic 
strasznego. Poddaj się mojej sile przyciągającej, pozwól się przeniknąć". 

1177. - 1944 - 22 lipca. - W kościele. - Panie, jak Ci się podoba moja suknia? (Myślałam o 
szacie mej duszy.)

- "To suknia żebraczki i wolę ją od innych, bo daje Mi okazję by dać ci jałmużnę. Wszystko, 
co ci daję, oddaj innym. A Ja cię wzbogacę i rozpoznają w tobie kogoś nieudolnego, 
uratowanego. Nie będzie w tobie żadnej dumy, ponieważ wszystko otrzymałaś ode Mnie. Co 
się robi, kiedy się otrzymuje? Dziękuje się i kocha więcej. Zwłaszcza zaś nie zapominaj o 
swoim uśmiechu tym, który ci dałem; towarzyszyć ci będzie nawet w chwili śmierci! Jak 
gdyby mówił 'Magnificat!'

Tak lubię obdarowywać cię. Próbuj polubić proszenie. Oblecz się duchem uciekania się do 
mojej pomocy. Chciałbym, aby to trwało bezustannie, bo jesteś bezustannie nędzna. Może nie
dostrzegasz tego. Na pewno nie znasz mego wielkiego pragnienia przechwycenia twego 
wołania o pomoc. Dałoby Mi to dowód, że ufasz bardziej Mnie niż sobie. Zniszcz swe dawne 
nawyki małych porywów. Wejdź na drogę płomieni. Czy nie jest ona odpowiednia dla 
oblubienicy? Nie obawiaj się żyć żarliwością. Proś Mnie o to. Niech to będzie nowa droga 



jakby nieoczekiwana. Na początku będziesz zdziwiona, zmartwiona, cierpiąca. Wspomnienie 
twej przeszłości bez ognia zasmuci cię i jednocześnie rozraduje. Powiesz tak jak apostołowie 
w dniu zesłania Ducha św.: Czym byłam a czym się stałam! Ale ty nic nie możesz, błagaj 
Mnie. Czy umiesz błagać? Wchodzisz w moje serce, myślisz o jego dobroci. Myślisz o swoim
ubóstwie i wzdychasz czule, miłośnie, wiedząc, że moje serce słucha cię i drży z radości. Bo 
Ja mogę dać ci drogę żarliwości, płomieni i światła. Wszystko, co ci daję, oddawaj innym".

1178. - 1944 - 27 lipca. W kościele we Fresne zbombardowanym w przeddzień. Godzina 
święta. - "Lęk? Ależ oczywiście, moja córeczko, liczy się on jako ekspiacja, jako stan hostii, 
jako współ-odkupienie. Ja sam bałem się w Getsemani! O jakiż to był lęk... W tym także 
jesteśmy razem, ponieważ chciałem dzielić wszystkie wasze cierpienia. Zgódź się radośnie 
podzielać moje. Tak Mi na tym zależy... Czy dostrzegasz mój udział we wszystkim, co ci się 
zdarza? Czy widzisz mój udział w twoim życiu, polegający na największej miłości, która 
pragnie tylko zjednoczenia i w tym właśnie celu kieruję wydarzeniami na twej drodze. Nie 
wierz w żaden przypadek, to zawsze jestem Ja, Miłość, która wchodzi. Czy nie rozpoznajesz 
zawsze moich kroków? Doświadczona czułość powinna je rozróżniać! Nie są podobne do 
żadnych innych. Oczekuj ich. O ile bardziej będą dla ciebie słodkie, niż przypadek i o ile 
mniej zimne. Pomyśl tylko, twój Wielki Przyjaciel kieruje twoim życiem. Przyciskaj do serca 
twój krzyż w dzień i w nocy. On pochodzi ode Mnie. To nie byle jaki krzyż, ale twój, ten, 
którego Ja chciałem. Ucałuj rękę, która ci go daje. Spokojnie idź swoją drogą z nim, ze Mną. 
Prawda, że chcesz Mi dać swą pomoc pocieszenia? Może umieściłem cię na ziemi tylko po to,
byś Mnie pocieszała. Myśl o tym często, aby ten czar, który ci dałem, wzruszył Mnie, jak 
kwiat pomiędzy owocami zła, którymi nienawiść chciałaby Mnie otoczyć. O, moja ukochana 
córko, bądź moją córką słodyczy, odpoczynku, radości. Prawda, że chcesz tego? O, z jakim 
szacunkiem czekam na waszą odpowiedź".

1179. - 1944 - 3 sierpnia. Kościół we Fresne. Godzina święta. Myślałam o wielu rzeczych, 
które miałam zrobić.

- A jednak trzeba, żebym się zajęła moim Umiłowanym.

- "Twój Umiłowany tak bardzo zajmuje się tobą. Kiedy jesteś pochłonięta innymi sprawami, 
On jest tutaj. Kiedy trudzisz się, bo twoja wiara czuwa, On jest tutaj. Kiedy Go nie czujesz, 
On jest tu. A kiedy myślisz, że jesteś opuszczona w zapomnieniu, On jest w tobie żywy, 
czuwający, kochający. Jak mogłaby twoja delikatność nie zajmować się Nim, skoro o tym 
wiesz? Nim, o którym masz tak niejasne pojęcie. Powtarzaj Mu: 'Wiem, że nic o Tobie nie 
wiem. Ale mam wiarę i ufność oddając się miłośnie, bez zastrzeżeń, na życie i na śmierć, bo 
Ty jesteś jeszcze bardziej obecny, bardziej kochający, bardziej mój'. Będziesz o tym 
rozmyślać. Będziesz się zagłębiać w sens tych słów, zagłębiając się w moje rany. Uczyń z 
nich twe zwykłe mieszkanie, zwłaszcza w ranie mego serca. Ono nie odmówi ci niczego. Czy 
nie pragnie się żyć jednym życiem, kiedy się jest pod jednym dachem? Zamieszkaj w moim 
sercu, czy chcesz spróbować, skoro jesteś zaproszona? Cóż mogłoby ci przeszkodzić? Nie 
nieśmiałość, nie obojętność, nie obawa. Trzeba więc tylko zrobić pierwszy wysiłek. Ależ 
wiesz, że Ja zawsze ci pomagam. Próbuj. Z chwilą przekroczenia progu, dostrzeżesz, że jesteś
bardziej w sobie niż w swoim domu. Poznasz słodycz tajemnego życia, milczących i 
przenikających poufałości. A jak wielką radością to będzie dla Mnie... Czy mam ci już za nią 
dziękować? Czy jesteś gotowa?"

1180. - 1944 - 17 sierpnia. Godzina święta. Kościół we Fresne. Mówiłam: - Dzień dobry, 
moja najpiękniejsza Miłości.



- "Tak, moja córeczko, nie ma nic piękniejszego niż Ja w tobie: Bóg w duszy, Bóg 
zaślubiający duszę. Oko ludzkie nigdy nie widziało czegoś podobnego. To jest spektakl dla 
aniołów. Proś swego anioła byś dobrze odegrała swą rolę w tym świecie. Może on trwać całe 
życie, jeżeli dusza bierze w nim udział przez swą biedną dobrą wolę. Często proszę was tylko 
o to: o dobrą wolę, która jest już gestem miłości wzywającym z ufnością mego ratunku. Kiedy
dusza jest tak pokorna i uważna, nie powstrzymuję się. Spadam jak orzeł. Otaczani ją całą 
moim ogniem, który staram się stłumić jak światło zbyt ostre, które mogłoby zranić jej oczy i 
porazić ją lękiem. Ileż razy słyszałaś jak mówiłem w Ewangelii: 'Nie lękajcie się'. Pragnę 
waszej miłości, której oczekuję nieustannie z premedytacją, nie prosząc was o nią. Nie 
czytałaś w Ewangelii bym powiedział do Piotra, czy Jana, czy też do innych: 'Kochaj Mnie'. 
Nieskończenie szanuję decyzje waszych wolnych serc. I jak okólne, są moje drogi dla 
każdego, jak różne! Z jak wielką delikatnością staram się o waszą miłość, przez wspomnienia,
myśli, wydarzenia. Sama poznałaś tę chwilę, którą trzeba uchwycić jako moment wyboru, nie 
oglądając się wstecz, lecz oddając się z ufnością na nowe życie, które nie jest już życiem dla 
siebie, lecz życiem we dwoje dla chwały Ojca".

1181. - 1944 - 24 sierpnia. - Godzina święta. - "Uszanowanie dla Kościoła jest aktem wiary. 
Myślisz, że to drobnostka, ale Ja poprzestaję na waszych drobnych czynach. Właśnie 
drobiazgi składają się na wasze krótkie życie.

Widzisz? Mam jeszcze ducha ubóstwa, ponieważ zadowalają Mnie maleńkie fakty z twego 
małego życia. Pomnażaj dla Mnie swe spojrzenia, swe gesty serca. Czy nie sądzisz, że myśląc
o nich mogłabyś dodać coś do swej czułości? Trochę więcej radości, rozumiesz? Czy nie jest 
czymś radosnym to, że jesteś moją przyjaciółką, moją pocieszycielką, że żyjesz tylko dla 
Mnie, że rozsiewasz pociechy dokoła siebie by dać Mi wypoczynek? Czy nie jest radością 
łączyć myśl twoją z moją Myślą, trwać przy Mnie jak gdyby między tobą a światem 
rozciągała się zasłona, nie oczekiwać niczego znikąd i od nikogo, jak tylko ode Mnie 
samego?

Jest tylko jeden smutek, są to grzechy ludzkie. Opłakuj często na moim sercu swoje. 
Będziemy je opłakiwać razem. Nie będę już pamiętał, ile Mnie one kosztowały, i zdejmę je z 
ciebie, biorąc na siebie. Ty zaś przyobleczesz się w kosztowny płaszcz mych zasług, który 
uczyni cię wspaniałą wobec Ojca. Wierz w to, bo tak jest. Czegóż nie potrafi wymyślić 
Miłosierdzie? Jeżeli Mu się powierzysz, nic już cię nie zadziwi. Cud miłosierdzia polega na 
tym, że zdaje się nie widzieć niewdzięczności. A kiedy dusza bliska memu sercu prosi Mnie o
nie, jakże bym mógł nie dążyć do zwycięstwa poprzez miłość? Jestem człowiekiem 
śmiertelnie zranionym, który przygarnia swego przeciwnika do serca i mówi mu: 'Wysłuchaj 
mego przebaczenia'".

1182. - 1944 - 1 września. - Panie, czy ludzie po tak długim okresie wzajemnego zabijania się
nie zaznają czasu miłości i miłosierdzia?

- "Byłoby to przybliżeniem królestwa Bożego. Proś z większą usilnością: 'Przyjdź królestwo 
Twoje'! Godzina królestwa Ojca może się przybliżyć, jeśli Jego dzieci usilnie Go o to błagają.
Podobnie jak narodzenie Chrystusa zostało przyspieszone dzięki westchnieniom i 
pragnieniom Dziewicy z Nazaretu.

O, módl się, pracuj, czyń wszystko, aby nadeszło to wspaniałe Królestwo. Umieściłem tę 
prośbę w 'Ojcze nasz', aby mogła być wysłuchana. Nabierz odwagi, bo Ja ci pomagam, 



ożywiaj swoje pragnienia. Pragnienia są modlitwą. Są to szybkie strzały. Celuj dobrze w 
Serce, a strzał niech będzie mocny!"

1183. - 1944 - 7 września. Godzina święta. - "Jeżeli jest dom, gdzie czujsz się naprawdę u 
siebie, to niech to będzie mój, w kościele. Ponieważ to dom twego Oblubieńca, Wielkiego 
Przyjaciela, którego odnajdujesz z nowym uniesieniem i do którego zbliżasz się w czułym 
uścisku. Jak mógłbym bez obawy zgorszenia wypowiedzieć ci zwykłymi ziemskimi słowami 
moje pragnienie przygarnięcia twej duszy. Miłość moja, przewyższająca miłość ludzką, 
potrzebuje wyrażeń mocnych i tak słodkich, że nie znacie stopnia nagromadzenia ich w niej. 
Kiedy więc jesteś w kościele - u nas - myśl o tej miłości niemej twego Zbawcy i nie lękaj się 
objawiać swych uczuć nawet przez naiwność samooskarżeń wielkich porywów. Skarż się, że 
nie kochasz Mnie bardziej, że nie rozumiesz Mnie lepiej, że wiesz, iż nic nie wiesz o Bogu. 
Uskarżaj się, że już nie ufasz, że już nie wierzysz. Skarż się nawet na to, że nie umiesz się 
skarżyć. A Ja, który widzę twą duszę, rzucę przed Ojcem wszystko, czego ci brak. I dalej, 
kiedy znajdujesz się w 'naszym domu' - w kościele - pomyśl, czy Ojciec nie jest czulszy z 
powodu Hostii, która tam jest? Powiedz więc Ojcu, że ty także stajesz się hostią dla zbawienia
świata, bo we wszystkim wzorujesz się na swym Wielkim Przyjacielu, aby On spojrzał na nas
tym samym spojrzeniem. A Ja ciebie osłaniam".

1184. - 1944 - 14 września. Kościół we Fresne. Godzina święta. - "Weź moje serce, wyciśnij 
krew na Francję, na świat, aby siła oczyszczająca zmieniła postać rzeczy. Wiesz, że wszystko 
może służyć Dobru, nawet zło. A Ja mogę kazać służyć mojej chwale nawet tym, którzy 
szukają zamętu i gwałtu. Ale trzeba się modlić. Widzisz, że zawsze proszę o współpracę ze 
Mną. I w tym także nie pozostawiajcie Mnie samego. Czy nie lubisz Mi pomagać? Próbuj. 
Zobaczysz, że pomogę ci pomagać Mi... Ależ tak, pomagam ci zawsze, moja córeczko... choć 
tego nie dostrzegasz. Jestem Przyjacielem, który czyni dobro w domu i który niekiedy znika 
zanim Go rozpoznają i podziękują Mu. Nie znaczy to, że nie lubię  waszych podziękowań. 
Przyjmuję je do mego serca jako tchnienie waszej miłości. Ale wasz Wielki Przyjaciel jest tak
łagodny, że Jego delikatność znajduje przyjemność w usuwaniu  od was wszelkich rzeczy 
szkodliwych z tak wielką dyskrecją, że często mówicie: 'kto to zrobił? los? przypadek?' A nie 
pomyślicie: 'To On! Ten sam, który nas tak bardzo kocha!' Ty rozpoznawaj Mnie. Dawaj Mi 
radość swego podziękowania choćby tylko raz na dzień! Mimo, że masz do tego o wiele 
więcej okazji, bo Ja to sprawiam, że żyjesz, oddychasz, że bije twoje serce. Czy wiesz o tym? 
Ponieważ Ja ciebie nie opuszczam, ty także nie opuszczaj Mnie. To będzie twoja wdzięczność
dla twego Zbawcy. Z nas dwojga Ja będę szczęśliwszy: bo potrzebuję ciebie bardziej, niż ty 
potrzebujesz Mnie. Ja jestem bardziej spragniony. Zniżam się aż do powiedzenia ci tego, aż 
do wydania ci się żebrakiem. Dziwisz się, ale tak jest dlatego, że Ja, będąc samą miłością, 
zawsze jestem Tym, kto kocha więcej. Wiesz, że miłość porównuje się z ogniem, 
pożerającym i jest to słabe porównanie. O, kiedy zobaczysz!... Kiedy poczujesz... 
powróciłabyś na ziemię, by wycierpieć wszystko na cześć Miłości nareszcie posiadanej. 
Dziecino moja, kochaj Mnie! Widzisz jak żebrzę".

1185. - 1944 - 21 września. Nantes. Kaplica rekolektantów. Godzina święta. - Zastanawiałam 
się, czy wprowadzam ducha wiary w moje życie codzienne. - "Wiara, która w zarodku 
złożona jest przez Ducha Św. powinna być nieustannie powiększana wszelkimi sposobami: 
częste ćwiczenia, modlitwy. Jakże bym mógł nie wysłuchać duszy, która Mi mówi: 
'Przyjacielu, w którego wierzę, spraw bym wierzyła mocniej, po to, bym Cię więcej kochała'. 
I uwierzysz tak, jakbyś Mnie widziała i słyszała. Czasem zazdrościsz tym, którzy żyli w 
moich czasach, ale oni, z wyjątkiem apostołów, nie komunikowali tak często. Nie mieli Mnie,
tak jak ty co rano, w głębi serca. Pomyśl o tym szczęściu, postaraj się zwiększyć je przez swe 



pragnienia, kiedy się obudzisz w nocy: 'zbyt długa nocy, czy zawsze będziesz trwała...' Czyż 
to nie w nocy możesz zwierzać Mi się w sposób najbardziej poufny? Cóż mogłoby ci 
przeszkodzić? Zbliż się do nocy, którą spędziłem z czwartku na piątek, cierpiąc za ciebie w 
każdej godzinie i bez chwili snu: do godziny Ogrójca, zdrady, uderzeń, nienawiści, zaparcia 
się Piotra, więzienia, wstającego świtu: 'kiedy pierwszy promień dnia przeniknął do mego 
więzienia', przypominasz sobie? Dziękowałem Ojcu za wasze odkupienie, nareszcie już 
bliskie. Złóż Mi ofiarę. Myśl o grzechach, którym sprzyjają ciemności. Proś o przebaczenie. 
Proś o nawrócenie tych, którzy je popełniają, w imię wszystkiego, co wycierpiałem. 
Pocieszysz Mnie. O, gdybyś mogła wyprosić u Mnie łaskę powrotu, jak bardzo bym cię 
kochał, moja córeczko droga. Powiedz Mi to o północy z tą swoją czułością i gorliwością. 
Ucho moje będzie przy twoich ustach, a moje serce na twoim sercu, choć ty o tym nie wiesz. 
Ale w swym duchu wiary ufasz, że będziesz wysłuchana. Jak przykro byłoby Mi, gdybyś 
modliła się bez ufności. Rozumiesz, że jestem tu i słucham cię. Kocham cię jak najczulszy 
Oblubieniec".

1186. - 1944 - 28 września. Nantes. Kaplica rekolektantów. Godzina Święta. - "Jeżeli 
cierpisz, jestem tu by cierpieć z tobą. I cierpię jeszcze przez ciebie. Zjednocz się całkowicie, 
wszystko polega na zjednoczeniu. A jeżeli wierzysz w moją miłość, słodko ci będzie cierpieć.
Będzie ci się zdawało, że zwracasz Mi choć trochę to, co ci dałem. O, ta miła wymiana, kiedy 
serca współzawodniczą!... Chciałbym być zwyciężony przez ciebie, gdyby to było możliwe... 
Ale jesteś za mała by zwyciężyć swego Boga. A egoizm, zajmujący zawsze połowę życia 
człowieka, przeszkadza wielu rzeczom. Powiedz Mi więc, że u ciebie wszystko jest dla 
Mnie".

1187. - 1944 - 3 października. Nantes. Kaplica Niepokalanej. W trakcie licznych zajęć.

- "Wierz w to, że spełniać swój obowiązek to kochać Mnie. W ten sposób możesz Mnie 
kochać cały dzień. Ty tego nie dostrzegasz, ale Ja wiem. I twoje ranne ofiarowanie się 
powiedziało Mi o tym. A ponadto, czy jesteś tak zajęta, że nie masz czasu rzucić Mi 
spojrzenia? Wzbogaci Mnie ono, bo jestem ubogi w myśli żyjących. Tak bardzo ubogi! Ja, 
który nie opuszczam was nigdy. Zrozum moje pragnienie ciebie, was. Wzywałem dzieci. 
Wzywam dusze. Kto rozpoznaje mój głos? Ty wiesz, że jest on łagodny. Znasz jego słodycz, 
nie chciałabyś nie słyszeć go więcej. To jakby wypoczynek, który cię pokrzepia. To podpora, 
która cię podtrzymuje. Czy czujesz to? Bądź więc dla innych moim głosem. Nie wystarcza 
być dobrocią, trzeba być moją dobrocią. Czy rozumiesz różnicę? To cała różnica między tobą 
a Mną, który was kocham zawsze. Naśladuj. Próbuj. Ja cię ogarniam. Idź".

1188. - 1944 - Październik. Powrót do miasta. Na ulicy patrzyłam, co się dzieje dokoła mnie. 
- "Teraz kiedy już wszystko zobaczyłaś, może zeszłabyś trochę ze Mną w głąb siebie? To 
będzie spotkanie miłości. Być razem, jakie to piękne! Moja córko! Czy możesz rozkoszować 
się tym, tak jak Ja? Śpiewaj swój hymn bez słów, a Ja wzbiję w górę twój głos. Jakaż będzie 
radość Ojca... Szukajmy Jego królestwa i Jego Chwały w każdej chwili naszego życia; 
mówię: 'naszego', bo twoje życie jest przedłużeniem mojego. Chcesz, żebym żył jeszcze na 
ziemi? I żeby to było dzięki tobie?"

1189. - 1944 - 12 października. - Godzina święta. - "Pocieszaj. Czyż Ja nie byłem 
Pocieszycielem? Naśladuj swego Oblubieńca, niech nie przejdzie obok ciebie żadne 
cierpienie, któremu byś nie ulżyła. A tych, którzy nie mogą zbliżyć się do ciebie, pocieszaj 
przez modlitwę. Wiesz, że ci powiedziałem: 'Tam, gdzie ty nie możesz być, będzie twoja 
modlitwa'. I bądź pewna, że pocieszając innych, pocieszasz Mnie w nich. O, moja córeczko, 



jaką słodycz chwały dam moim pocieszycielom. Pociesza się kochając. Zawsze mówię ci o 
miłości. Jak mógłbym mówić o czym innym, Ja, który jestem Miłością? Uczyń się miłością 
przez zjednoczenie. Uczyń ją swoim obyczajem, to proste, prawie naturalne. Trzeba aby ci, 
którzy Mi się poświęcili, równoważyli uczucia nienawiści, zazdrości, które prześladują świat i
sprawiają Mi tyle cierpienia. Czy nie domagałem się zawsze miłości, wzajemnej pomocy, 
pokornej słodyczy serca, które ogrzewa serce przyjmującego? Jeżeli sama nie umiesz tego 
dobrze robić, weź mój głos, aby lepiej zachwycać. Weź moją rękę, by ją wyciągać do ludzi. 
Myśl: On tak by postępował, tak by się uśmiechał, tak by mówił... A czy nie jesteśmy 
jednością? Niech twoją radością będzie działanie przeze Mnie, jak dla Mnie radością jest 
działać przez ciebie, moja córeczko. Żądam od ciebie tego wysiłku wiary. Posługuj się nią 
póki jeszcze czas. W niebie już jej nie będziesz potrzebowała. A więc zasługuj dla siebie i dla 
innych tak, jakbyś zasługiwała dla Mnie; także przez to pocieszysz Mnie. O, gdybyś mogła 
widzieć moje spojrzenie zwrócone na moją małą pocieszycielkę... Myśl o mojej radości, to ci 
pomoże. Niech twoją radością będzie robienie Mi przyjemności, jakbyś za każdym razem z 
miłości przygotowywała Mi w tajemnicy niespodziankę, a serce twe biłoby wtedy ze 
wzruszenia. Czy nie miałbym powodu do nowej czułości, Ja, który sprawiałbym to bicie?"

1190. - Saint-Raphael. - "Dlaczego jeszcze za swego życia nie miałabyś wydać naszej książki 
'On i ja', naszej, ponieważ należy do nas dwojga, tak jak twoje życie. Dlaczego nie? 
Przygotowałaś już przecież swój grób, chcąc sama dopilnować wszystkich szczegółów. Nasza
książka, która będzie księgą życia, zasługuje na to, abyś zatroszczyła się sama o to wszystko, 
co może dopomóc czytelnikowi. Czy nie pomagasz Mi i w tym także? Zacznij dziś, w 
uroczystość św. Rafała Uzdrowiciela. Niech archanioł Gabriel dorzuci ci radość a św. Michał 
szybkość świętego działania. Daję ci aniołów mojej Matki, idź więc naprzód aż do krańców 
ziemi: jesteś ze Mną". 

1191. - 1944 - 26 października. Godzina święta. - Panie, czy chcesz abyśmy nazwali moje 
serce salonikiem Boga?

- "Każdy może wejść do saloniku. Często nawet wielu ludzi z zewnątrz zbiera się w nim. Czy 
nie sądzisz, że lepsze byłyby nazwy: miejsce mego odpoczynku, komnata tajemnic, boska 
samotność? To nasze mieszkanie, niedostępne dla niepokoju. Symfonie miłości nie skończą 
się tam - zaczynają się ciągle od nowa. Jest to także komnata pracy we dwoje. Tam 
wypracowujemy nowe plany, by wreszcie nadeszło moje Królestwo. Postaramy się zapalić na
nowo gorliwość oddania się, która powinna zabić egoizm. Wrażliwa na ten żar, który cię spali
dla mojej chwały, będziesz myślała o przeszłości ze skruchą, jakiej pragniesz od tak dawna. 
Bo nie wszystkim dane jest opłakiwać swoje winy... Ale trzeba, żebyś często, coraz częściej 
chroniła się do domku Boga. Wejdź do wieczernika, blisko nieba, gdzie nie słychać już 
ziemskiej wrzawy. A po obleczeniu się w pełną łaski szatę pokory, będziesz czekała, będziesz
czatowała na krok Wielkiego Przyjaciela.  

Będziesz czatowała, bo wiesz, że On przyjdzie niezadługo. Czasem nawet to On będzie 
pierwszy, z sercem przepełnionym, by napełnić twoje. Czy możesz sobie wyobrazić, że 
kiedykolwiek nie przyszedłbym na miłosne spotkanie? Jak bardzo chciałbym je mieć z każdą 
duszą... Kto o tym myśli? Na dziś wyznaczono wiele spotkań. Nikt nie pomyślał o wezwaniu 
Mnie. Czy to dlatego, że jestem Bogiem? Jestem także jednym z was. Będą adoracje i 
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, lecz bardzo niewielu pomyśli o ofiarowaniu 
Mi ciepłej intymności Godziny świętej... Ileż skarbów przygotowałem z miłości dla tych, 
którzy nie przyszli. Może przyjdą później... a Ja dam im wszystko. Moje bogactwo i moja 



potęga są na usługach mego miłosierdzia. Jeden wasz powrót i moje ramiona Zbawcy 
otwierają się szeroko. Serce moje nie zapomina, że oddało wam całą swą krew". 

1192. - 1944 - 2 listopada. - W moim osamotnieniu: - Miłości moja, a gdybyśmy tak weszli 
we dwoje do pracowni, by myśleć o przygotowaniu Twego Królestwa?

- "Córko moja, samo twoje pragnienie mego królestwa już je przybliża. Jest małym 
światełkiem w mrokach dzisiejszych czasów.

Jest przynagleniem potęgi mego serca. Wyobraź sobie kogoś biednego, tak bardzo ubogiego, 
że nie miałby za co ugasić palącego pragnienia. Gdyby wtedy na jego wargi spadło bodaj 
kilka kropel wody, czy sądzisz, że do tej ulgi nie chciałby przywiązać wysokiej nagrody? 
Podobnie prośba rozpalona miłością daje memu miłosierdziu jak gdyby pretekst do jej 
wysłuchania.

A wiesz, że daję zawsze więcej, aniżeli Mnie proszą, podobnie jak człowiek bogaty, który 
chcąc, by zachowano w pamięci jego hojność, użyłby tego sposobu, aby myślano o nim. Któż 
bardziej niż Ja, usiłuje zająć wasze myśli! Słyszysz, że na świecie przyjaciele mówią do 
siebie: 'Nie zapominam cię', albo: 'Myśl o mnie'. A są to tylko ziemscy przyjaciele. Jak się to 
dzieje, że wasz Wielki Przyjaciel, Ten, który jest waszym wszystkim, początkiem i końcem, 
nie otrzymuje tych serdecznych słów, świadczących o gorących uczuciach waszych serc? 
Widzisz, ciągle jeszcze jestem Bratem Kwestarzem".

- Kiedy spisuję Twoje godne uwielbienia żądania, łączę się z Tobą piszącym. Ewangelia 
mówi, że pisałeś na piasku...

- "Teraz piszę za twoim pośrednictwem, nie na piasku, ale w głębi dusz. Piszę przez radość i 
światło".

1193. - 1944 - 6 listopada. Podczas Podniesienia. - "Kiedy niesiemy swój krzyż, to on nas 
niesie".

1194. - 1944 - 9 listopada. Godzina święta. - "Aby usłyszeć mój głos, musisz najpierw 
oczyścić się, to znaczy odsunąć myśli światowe, uniżyć się w ocenie samej siebie, rozgrzać 
uczucia miłości do jakich jesteś zdolna, wezwać mojej pomocy najczulszymi imionami. W 
ten sposób znajdziesz się w wieczerniku swej duszy, gdzie wymieniamy nasze czułości i 
pokornie będziesz oczekiwać łask twego Króla. Z punktu widzenia sprawiedliwości, nie jest 
ci On nic winien. Ale ponieważ niezmierzona miłość, jaką ma dla ciebie, zmusza Go do 
przesady, posiądzie cię w swój sposób niewysłowiony i Boski, biorąc całą ciebie, którą całą 
stworzył".

- Panie, masz już moją pamięć, mój rozum i moją wolę, oddałam Ci je po ich otrzymaniu.

- "Oddawaj Mi je nieustannie. W każdej chwili możesz się cofnąć. Lecz to dobrowolne twoje 
oddanie jest wielkim oddaniem Mi czci, bo zezwoliłem byście mogli Mnie czcić. Czy nie 
rozpoznajesz na drodze twego życia wszystkich kroków mojej miłości? Jestem Miłością 
ukrytą, ale Miłością spalającą. Jestem Miłością milczącą ale wymowną. Tam, w moim 
samotnym Tabernakulum, we dnie i w nocy staraj się poznać moje serce. Co w nim czytasz? 
Żal za tymi, których nie ma, miłość i wdzięczność dla odwiedzających Mnie. Odciskam na 
nich swój obraz. Chciałbym, aby odchodząc ode Mnie mieli moje Oblicze, po to, by zanieść 



Mnie wszystkim. Nieraz posyłałem apostołów, beze Mnie, i oni uzdrawiali. Pragnij 
uzdrowienia dusz, a uzdrowisz swoją. Czy powiedziałem ci wszystkie słowa, jakich 
oczekiwałaś?" (Bardzo czule): "Trzymam cię w niewoli i moja czułość otacza się. Nic z 
ciebie nie może Mi się już wymknąć w czasie godziny - Godziny świętej. O, czyń z tego, co 
ci pozostaje do przeżycia, jakby ostatnią Godzinę św. Uczynisz to w moim sercu: to twój 
najwyższy Wieczernik". 

1195. - 1944 - 16 listopada. - Godzina święta. - Jestem taka rada, że te słowa przynoszą 
Dobro tym, którzy je czytają.

- "Kiedy w pałacu w L. służyłaś za pośredniczkę, przedstawiając wszystkich sąsiadów, byłaś 
rada, że każdy znalazł tam pomoc. Cóż powiedzieć o stanie szczęśliwości, jaki ogarnie 
każdego z moich przyjaciół, czytelników tej książki? Oczekuj wszystkiego od mojej 
nieskończonej dobroci. Czy rozumiesz, że jest nieskończona? O gdyby każda dusza 
znajdująca się obecnie na ziemi żyła 'we dwoje' ze Mną?"

- Panie, jak to uzyskać?

- "Ofiaruj to pragnienie Ojcu przez ręce św. Gertudy, której święto dziś wypada. Jednocz się z
jej jednością ze Mną. Ona okryje cię swymi zasługami i proś o wszelkie łaski dla siebie i dla 
innych".

- Panie, proszę Cię zawsze o łaskę miłości, tak bardzo chciałabym Cię kochać coraz więcej.

- "Nigdy nie wątp o swym Zbawcy, nawet gdybyś nic nie widziała. Jestem bogatym 
Dobroczyńcą, którego pałace wypełnione są podarunkami. Ale te dary są niewidzialne i tylko 
Dobroczyńca zna miejsce, jakie one zajmują u Jego przyjaciół. Czy nie sądzisz, że Jego 
przyjaciele, którzy znają Jego bogactwa i Jego dobroć, powinni mieć serca płonące ufnością i 
wdzięcznością?"

- Tak, Panie.

- "A ponieważ oprócz dobroci ów Dobroczyńca jest pełen wielkiej miłości, chyba istnieje 
powód do przypuszczenia, że Jego niewidzialne dary swą wspaniałością przewyższają 
wszystko, co można by sobie wyobrazić! O, moi drodzy przyjaciele, nigdy nie wątpcie o 
Mnie! Ja was przewyższam. Przewyższam was całą swą nieskończonością. Niech nic nie 
wstrzymuje twej ufności. Ćwicz ją często.

Powtarzaj to zdanie, które lubisz: Choćbyś mnie zabił, będę ci ufać. Wyjdź poza swoje własne
granice. Czy Ja mam granice? A tam gdzie chodzi o umiłowanie was..."

Kiedy śpiewałam dla Niego przędząc na kołowrotku. - "Może kiedyś usłyszysz wszystkie te 
pieśni, które Mi ofiarowałaś śpiewane przez chóry anielskie".

1196. - 1944 - 18 listopada. Po Komunii św. - "Dlaczego boisz się uścisnąć Mnie, kiedy 
przychodzę do ciebie? Czy boisz się poufałości? A czy nie jest większą poufałością to, że 
zstępuję w twoje ciało? Czy nie sądzisz, że Bóg bardziej zasługuje na pocałunek niż 
jakikolwiek człowiek na ziemi? Oczywiście, ilość łączy się z szacunkiem. A do miłości 
zostałaś stworzona. Wasze przejawy miłości zachwyciłyby Mnie i przyniosły wam dobro, 
wszystkim, którzy potrzebują serdeczności. Czy nie jesteście dziećmi? Bądźcie niezwykle 



prości ze Mną, Najprostszym. Dajcie Mi wszystkie radości, które są wam dostępne. 
Najważniejsze jest to, by Mnie dosięgnąć. A gdy Mnie dosięgniecie, pozostańcie we Mnie".

1197. - 1944 - 20 listopada. - Podczas układania bukietu. - "Powiedz sobie: jest tu ktoś obok 
mnie, ktoś żywy, to Bóg".

1198. - 1944 - 21 listopada. Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny. - "Poświęć się na nowo twemu
Wielkiemu Przyjacielowi. Mów: 'Kładę moje czoło na Twoje, moje ręce na Twoje, moje 
stopy na Twoje i moje ubogie serce na Twoje Serce Oblubieńca'".

1199. - 1944 - 23 listopada. Godzina święta. - Ojcze ukochany, chcę pełnić tylko Twoją wolę 
i wszystko czynić według Twojej woli, ale najczęściej czynię moją własną wolę i żyję dla 
siebie.

- "Nie od razu dochodzi się do całkowitego oderwania się od siebie. Jedno spojrzenie ku Mnie
wystarcza, aby oczyścić twoją intencję. Wiesz, to jedno z twoich uśmiechniętych spojrzeń. 
Nie zapominaj więc patrzeć ku Mnie dniami i nocami. Niech cię to nigdy nie znuży. Jakże 
mógłby cię znużyć tak wierny Przyjaciel? W pokusach przeciwko wierze powiedz do Niego 
jedno małe słowo: pokusa odejdzie. Zrozumiałaś, że nie możesz oddalać się ode Mnie - masz 
zbyt mało sił: natomiast zbliżając się, ile tylko możesz, do twego Wielkiego Przyjaciela w 
cichym i stałym skupieniu, zapewnisz sobie najserdeczniejszą i natychmiastową pomoc.

Dlaczego wątpisz? Jak możesz wątpić... Jestem jak nauczyciel, który daje swe pouczenie zza 
zasłony, aby ukryć wielką miłość, jaką żywi dla swoich uczniów. Jestem jak zawodnik, który 
wymyka się podczas biegu, aby podniecić i pociągnąć za sobą pościg innych biegaczy. Czyż 
nie próbuję wszelkich sposobów, aby zwiększyć wasze zasługi, moje drogie dzieci, które 
kocham?... O, nie obawiajcie się niczego ode Mnie. Lękajcie się waszego lęku i całkiem po 
prostu zamieszkajcie w moim sercu".

1200. - 1944 - 29 listopada. - "Myśl o Mnie, gdy mówisz do innych, abyś porzucając samą 
siebie mogła namaścić innych jak wonność, która rozlewa swój zapach, sama o tym nie 
wiedząc".

Godzina święta. - "Ponieważ drugie przykazanie jest równie wielkie jak pierwsze, niech ci nie
będzie przykro, że Mnie opuszczasz by iść do bliźniego. Czyż nie Ja ci to przygotowałem? 
Czy nie przeze Mnie wszedł on w twoje życie, ten właśnie, a nie inny? Tu jest więc twoje 
zadanie, twój wpływ na niego. Pilnuj dobrze tego wpływu. Pamiętasz, że w Palestynie ci, 
którzy Mnie otaczali, byli tak szczęśliwi, że przyprowadzili Mi innych. Ja stwarzałem 
atmosferę. Niech to będzie radość i pokój. Nie z ciebie, biedaczko, lecz przeze Mnie, bo Ja 
będę działał przez ciebie, mówił przez ciebie, myślał w tobie. Proś Mnie o to, abyśmy byli 
Jedno i aby to było dla innych słodyczą, jak słońce poprzez deszcz... Czy mogę być 
gdziekolwiek i nie przynosić radości? To jedno ze szkiełek pryzmatu mojej miłości".

- Panie, jestem tak nędzna, że nawet nie wiem, o co powinnam Cię prosić.

- "Jestem gotów dać ci to, czego ci brak. Jestem Ojcem, który zanim wyśle swe dziecko w 
świat, stara się uchronić je od złych kontaktów i rozmieszcza dokoła niego wszystko, co mu 
będzie potrzebne. Ten Ojciec ma dar widzenia swego dziecka, gdziekolwiek ono się znajduje.
Jakby obawiał się, że jakiś porywacz mógłby Mu je zabrać. Wiedząc o tym, dziecko będzie 
szło swoją drogą pełne wdzięczności i miłości, bo będzie przypisywało Ojcu wszystkie 



szczęśliwe wydarzenia i myśl jego będzie dążyła do Niego jako do siły odśrodkowej. A ojciec
będzie tym tak uszczęśliwiony, że pomnoży swe dobrodziejstwa, nie ukazując się nigdy, w 
obawie, by nie krępować przedmiotu swej miłości".

1201. - 1944 - 4 grudnia. Na Mszy św. - "Kiedy kapłan po Confiteor przystępuje do ołtarza, 
tak jak Ja zbliżałem się do moich nieprzyjaciół, i gdy całuje ołtarz, ucałuj Mnie w swoim 
sercu by Mnie pocieszyć po pocałunku Judasza".

W moim pokoju. - "Bądź hostią. Ona jest w tabernakulum sama i rozmodlona. Bądź u siebie 
w słodkiej samotności, modląc się swymi uczynkami zjednoczonymi z moimi. Ze swego 
domu rzuć czułe spojrzenie na moje sanktuarium: będą to dwa Tabernakula, z których 
przybliży się godzina mego Królestwa. Podczas całego tego adwentu wzywaj moje 
Królestwo, łącząc się ze sprawiedliwymi ze Starego Testamentu. Pragnij. Wzdychaj. Ojciec 
słyszy nawet westchnienie: westchnienie swego dziecka".

1202. - 1944 - 5 grudnia. Odmawiałam modlitwę: O dobry i najsłodszy Jezu... przebili Ręce 
Moje i Nogi Moje...

- "Rozważaj i kochaj te rany, które uzyskałem w twojej służbie. Mówię 'uzyskałem', bo to 
wygrana mego serca dla ciebie".

1203. - 1944 - 7 grudnia. Godzina święta. - Miłości moja, czy masz mi dziś coś do 
powiedzenia?

- "Zawsze mam ci coś do powiedzenia w porywie mego serca, a moje serce kocha cię 
nieustannie. Prawda, że nie zdajesz sobie z tego sprawy? Prawda, że dziwi się ta miłość twego
Boga? Chociaż znasz Go mało, staraj się myśleć o Nim więcej i niech to będzie dla ciebie 
słodkie. Będę tym uszczęśliwiony. Można powiedzieć, że wasz Bóg kocha was tylko po to, by
wam dać radość. A jednak tak wielu nie chce w to uwierzyć!... I to było moją troską w 
Ogrodzie  Oliwnym: 'Cierpię aż do śmierci, ponieważ ich kocham. Ale oni nie będą mogli 
nawet znieść tego, by im to powiedziano...' O, moja córko, wierz po prostu w Miłość. Dziękuj
Miłości. Kochaj Miłość. Zajmuj się tylko Nią. Prawda, że to jest skarb twego serca? Prawda, 
że to ożywicielka twojej samotności? Towarzyszka twych nocy? Czym byłabyś na ziemi beze
Mnie? Czy miałabyś odwagę żyć? I umrzeć? O, jakież to dla Ciebie schronienie! Chcę być 
twoim Schronieniem. Gdybyś znała moją uczuciowość; oczekuje was ona w niebie 
wszystkimi cnotami Boskimi: delikatnością twego Wielkiego Przyjaciela, pięknem, dobrocią, 
doskonałością, których poszukujesz tu na ziemi, a które znajdziesz w Nieskończonym... Nie 
obawiaj się wejść... drzwi są otwarte: powiesz Mi z prostotą swoje czułe słówko, spojrzysz na
Mnie, uśmiechniesz się do Mnie i wrócisz do swoich zajęć, wiedząc, że dokądkolwiek się 
udajesz, zabierasz Mnie z sobą, gotowa złożyć Mi w drodze jakąś ofiarę, z której będę dumny
jak z kosztownego prezentu. Myśl częściej o niebie: czymże jest wszelkie piękno, które cię 
zachwyca na ziemi, w porównaniu z pięknem zza świata?... Jakże was tam wszystkich 
oczekuję!... Tak starannie przygotowałem Ucztę!... Twoje miejsce czeka... Zrozum moje 
wielkie pragnienie, by jak najprędzej przyjąć współbiesiadników, by ucieszyć się ich 
zdumieniem, ich zachwytem. To Ja, Chrystus, za wszystko zapłaciłem, bardzo drogo 
zapłaciłem za wasze szczęście. A jednak wydaje Mi się, że to wy Mi je ofiarowujecie, tak 
bardzo wasza radość jest moją radością, moje biedne dziatki, tak bardzo moje!..."

1204. - 1944 - 13 grudnia. Godzina święta. - "To dlatego, że jetem tu, w Tabernakulum, 
Ojciec wzrusza się widząc cię u mych stóp i dlatego proszę cię, byś przychodziła tu 



odprawiać Godzinę świętą, dotrzymywać Mi towarzystwa w zjednoczeniu z aniołami, którzy 
Mnie otaczali w Ogrodzie Oliwnym. Byli tam, by podtrzymywać moje siły. Bądź tutaj, by 
wspierać moje siły w samotności: widzisz, że nie ma nikogo w kościele. Bardzo niewielu 
odwiedza Mnie, a i oni spieszą się. Gdyby wierzyli, że jestem w małym domku na ołtarzu, 
czy nie wypowiadaliby Mi lepiej swej miłości? Albo przynajmniej współczucia? Także 
swoich potrzeb, ponieważ jestem bogaty i potężny. Łatwiej się wierzy w moją potęgę niż w 
moją czułość. A ty?"

- Ja, Panie, wierzę w Twą wielką miłość Wielkiego Męczennika.

- "Czy to prawda, że świadomość, iż jesteś aż tak bardzo kochana niesie ci pociechę? 
Podtrzymuje w tobie życie? Czym jest twoje życie, jeżeli Ja nie jestem jego celem! Dlaczego 
miałabyś pragnąć śmierci, jeśli Ja nie jestem za drzwiami? Ćwicz swą wiarę. Kiedy uczyłaś 
się chodzić, rzuciłaś się na los szczęścia i stopniowo nabierałaś pewności. W swoim życiu 
wewnętrznym postępuj podobnie: podążaj do Trójcy Św., do mojej  Matki, w porywach 
nowych dla ciebie, prostszych, prawdziwszych, pochodzących z głębi twego wnętrza: staną 
się twym przyzwyczajeniem. Urośniesz. Czy rozumiesz? Sprawisz, że inni urosną, bo 
wszystkie wasze czyny mają oddźwięk dobry albo zły. Czy nie powiedziałaś Mi, że chcesz 
Mi pomóc w Odkupieniu? Niech to będzie celem każdego twego działania. To był cel moich 
działań. A powinniśmy być zawsze razem, moja córeczko. Uczyń Mi zaszczyt uwierzenia w 
to, że Ja tego pragnę".

- Panie, jestem cała Twoja.

- "W tej chwili tak. Ale nie wymykaj się Mi.

Wiesz, w tych chwilach, kiedy czujesz tylko znudzenie, kiedy twoja wiara staje się mglista. 
Wzywasz Mnie, a Ja wydaję się nie istnieć. O, małej wiary! ... Zagłębiaj się w Prawdę. 
Wbrew wszystkiemu, wbrew sobie, wołaj, wołaj do Mnie: 'Wiem mimo wszystko, że jesteś 
mój, że jestem z Tobą. Cóż znaczą przeciwne pozory, jestem Ciebie pewna'. I tu właśnie 
oczekuję cię w walce. To właśnie ten punkt, w którym pragnę twej miłości: ponad wszystko. 
Bo Ja jestem ponad wszystkim. Łącz się ze Mną".

1205. - 1944 - 20 grudnia. Przy przebudzeniu. Ze swego posążku. - "Pragnę. Pragnę ciebie".

1206. - 1944 - 21 grudnia. - W pociągu myślałam: Tyle razy spisywałam Jego słowa! Czy już
nie dosyć? Czy mam pisać dalej?

- "Czy się Mną znużyłaś? Czy chcesz Mnie zmusić, abym już więcej nie mówił do ciebie? 
Czyż ta możność nieustannego zwierzania się wam nie jest pociechą dla mego serca? Mówię 
'nieustannego', gdyż tak bardzo potrzebuję być stale w waszej myśli. Ja w was... Córko moja, 
to są moje rozkosze! Nie obawiaj się więc naprzykrzać czy to Mnie, czy też innym.

Poprzez ciebie zwracam się do tej, czy innej duszy, aby ją pokrzepić lub zachęcić, żeby się 
zbliżyła, żeby się wypowiedziała. Tak miłe byłyby Mi ich zwierzenia! Nawet choćby te 
biedne dusze nie umiały do Mnie mówić, niech przyjdą bez obawy, żeby Mi powiedzieć: nie 
umiem, czynię to pierwszy raz. Nawet choćby nie wiedziały, jakim imieniem Mnie nazwać, 
niech wypowiedzą Mi swoją miłość nie nazywając Mnie żadnym imieniem.



Jestem tu, moje ukochane duszyczki. Słucham was. Dlaczego czekacie? Opowiadajcie 
wszystko, biedne owieczki, których poszukując posunął się Pasterz aż tak daleko, iż pozwolił,
aby Krew Jego wypłynęła kropla po kropli, aż do ostatniej.

A kiedy na ziemi wszystko się dla Niego skończyło, znalazł sposób, aby pozostać przy nich 
aż do końca świata. Módl się za te, które się boją. Jak mogą się bać? Czyż można się lękać tak
dobrego Pasterza? Nawet najmniejsze jagnięta wchodzą Mu na kolana i spoczywają tam - i to 
jest radością Pasterza.

O biedny, biedny Pasterz czasów obecnych... Widzi On nieład, nienawiść i drapieżcę, który 
porywa owce. Już tak dawno zaczęła się walka między szatanem i Synem Człowieczym... Ty,
która pragniesz mego Królestwa, módl się.

Na ręce Ojca ofiaruj dla Mnie wielką wiązankę małych, radosnych ofiar we wszystkich 
barwach miłości. Ofiarę cierpliwości. Ofiarę opanowania gwałtownych odruchów. Ofiarę 
słodyczy. I tę - tak miłą - pokornej miłości (bliźniego), rozumiesz? - bardzo pokornej... A gdy 
składasz taką ofiarę, umiej podziękować Temu, który daje ci sposobność do udzielenia 
jałmużny... samemu Jezusowi Chrystusowi.

I jeszcze - ofiarę z pychy. Uważaj siebie za ostatnią spośród wszystkich, łącząc się w ten 
sposób z uczuciami mojej Matki. Czy godzisz się? O, jakaż to piękna wiązanka, którą z dumą 
złożę na sercu: wiązanka od mojej córeczki!" 

Rok 1945

1207. - 1945 - 1 stycznia 1945. - W moim pokoju o 3 rano. - Szczęśliwego Nowego Roku, 
Miłości moja. Jakie będzie hasło?

- "Ufność. Zanurz się we Mnie".

1208. - 1945 - 4 stycznia. Godzina święta. (Miałam umysł zajęty wieloma sprawami.) - 
"Powiedz Mi, że to wszystko jest dla Mnie. Bo Ja byłem dla ciebie w każdej chwili mego 
życia. Przyszedłem z miłości i zbawić was przez miłość. Wszystko, co wypełniało moje dni, 
było dla was. Nie rób nic beze Mnie. Nawet kiedy sądzisz, że to nie ma żadnego związku ze 
Mną: wszystko jest związane ze Mną. Nie odsuwaj Mnie nigdy. Ja w każdej chwili gotowy 
jestem cię przyjąć. Gdybyś czyniła inaczej, kazałabyś Mi myśleć, że nie jestem twym bliskim 
Przyjacielem. Czy już nim nie jestem?

- O tak, moja Wielka, Piękna Miłości.

- "Podaruj Mi małe słówka twego serca. Rozgrzej je i chciej rozgrzać moje, tak jakbyś się 
obawiała, że nie będę dość czuły i że cichy twój głos nie rozbudzi we Mnie miłości. A miłość 
to właśnie moje powołanie. Szczęśliwa jesteś, jeśli w to wierzysz! Idź więc aż do końca 
swoich miłosnych myśli, twoich pragnień, twoich miłosnych ofiar. Idź dalej odważnie. To dla
Mnie, który cię kocham, czy mogę tak powiedzieć: - 'do szaleństwa'? Bo to prawda, to 
Szaleństwo Krzyża. Nie bardzo jesteś tego pewna. Zawsze zachowujesz dystans między 
Bogiem a Jego stworzeniem, podczas gdy Ja staram się usunąć wszelki dystans. O dusze 
umiłowane, przychodźcie do Mnie bardziej bezpośrednio. Słyszysz ode Mnie stale to 



porównanie z małym dzieckiem, które zarzuca rączki na szyję swego ojca. Czy trzeba tylu 
ceremonii, by Go kochać? Dziękować Mu? I czy nie widzisz, że Ojciec daje mu więcej 
czułości, niż od niego otrzymuje?"

1209. - 1945 - 8 stycznia. 3 rano. - Miłości moja, pozwolisz mi umrzeć na Twym sercu?

- "Najpierw trzeba na nim przeżyć".

1210. - Mówiłam do Ducha Św.: - Mów za mnie do Ojca. A Pan Nasz odpowiedział: - "To 
On mówi w tobie do Ojca".

- Czy nie ma tam ani odrobiny mnie?

- "Jest twoje staranie dobrej woli".

1211. - 1945 - 11 stycznia. Godzina święta. W domu przykrytym śniegiem. - Próbuję być tuż 
blisko Ciebie, moja Miłości. Ale to nie tak jak w kościele.

- "Nie jest tak, jak w kościele, ale to jednak Obecność Boga. To lampka oliwna twego życia. 
A jakaż to pociecha i dla Mnie i dla ciebie, kiedy wierzysz w to mocno. Gdybyś trwała przy 
kimś, kto nie zwraca na to uwagi, czy nie sprawiałoby ci to przykrości? Zwłaszcza jeżeli to 
miłość cię trzyma. Widzisz, Ja cały jestem Miłością, a kiedy się rani Mnie, rani się Miłość. A 
czy to nie jest najboleśniejsza rana? O, moi bliscy, nie bądźcie nigdy tacy. A mówiąc do Mnie
używajcie tylko słów, które zachwycają Miłość: sposób mówienia liczy się w rozmowie. A 
gdy rozmówcą jest Bóg, jakże w słodyczy słów nie wybrać tych najhojniejszych i najlepiej 
określających gorliwość i czułość? Jakich wyrażeń dobierałabyś, gdybyś widziała moje 
oblicze? Dlatego mówię ci często: nie bój się przesady w okazywaniu miłości. Ja nie bałem 
się jej. Teraz dla ciebie jest czas kochania bez skrępowania, zachwycania i czarowania twego 
Boga. Nie zwlekaj już i oczaruj Go".

1212. - 1945 - 18 stycznia. Godzina święta. - Wszystkie okruchy mego czasu należą do 
Ciebie, aż po ostatnie chwile mego życia. Nawet gdybym nie miała już siły, aby Ci je 
ofiarować.

- "Wiem, co w sercach ludzkich należy do Mnie. Czy zauważyłaś? Ludzie, którzy mają mało, 
wiedzą dobrze co posiadają... I Ja, gdy spojrzę na liczbę ludzi w tej chwili żyjących, 
stwierdzam, że wśród nich jest mała, bardzo mała cząstka żyjących dla Mnie. Potrzeba Mi 
więc bardzo tych, którzy Mnie pocieszają swoimi poufnymi zwierzeniami, tych, którzy 
powiedzieli sobie: 'Wszystko moje jest dla Niego' - i którzy tym żyją... Bo gdyby to miały być
tylko słowa...

Oczywiście, twoje miłe słowa są Mi miłe, bo są szczere. Nie obawiaj się powtarzać Mi ich 
serdecznie: wypowiadasz się w nich. Jednak probierzem słów jest akt cnoty. Często jedno 
przygotowuje drugie. Dlatego proszę cię, usuwaj się często w ciągu dnia do tajemnej celi, 
swego wieczernika, gdzie odbywa się wymiana zwierzeń. Gdy Mi już wszystko powiesz, 
pozostań w milczeniu, zawsze na moim sercu, a wtedy usłyszysz.

Znasz już siłę samotności; w tym tygodniu spróbuj żyć w skupieniu. Oczywiście, nawet na 
ulicy. Czyż nie jestem wszędzie? Jakie to piękne ćwiczenie: poszukiwać swego Boga-



Miłość... gdzie On jest? On, który mnie widzi... Zaledwie Go objęłam, już szybko się oddalił i
nie wiem, dokąd uszedł... Kto mógłby mi Go zwrócić?

To twoje wewnętrzne westchnienia są moim życiem w twojej duszy, zadają Mi ranę i 
przywodzą z powrotem do ciebie. Czyż to nie Ja oczekuję ciebie z większym upragnieniem, 
niż ty Mnie? Ale teraz wykorzystuj urok swojej tęsknoty, aby Mi dowieść twojej wiary. 
Wzywaj Mnie co rano. Znam dobrze to twoje wołanie. Nie pozbawiaj Mnie go!"

1213. - 1945 - 21 stycznia. Zakończenie 40-godzinnego nabożeństwa. Mało osób. 
Przechodząc obok mnie podczas procesji:

- "Ty także mogłabyś czynić więcej. Nawet ukradkowe spojrzenie sprawiłoby Mi wielką 
przyjemność. Trochę więcej skupienia, to nic dla ciebie, a dużo dla Mnie. Dostrzeż 
konieczność pomagania Mi, ty, która pragniesz mego Królestwa. Iluż nieobecnych!... Cierp 
wraz ze Mną z powodu ich zaniedbań w pocieszaniu Mnie".

1214. - 1945 - 25 stycznia. Godzina święta. - "Czy kochasz Mnie więcej? Czy nauczyłaś się 
ufać? Czy dałaś Mi całą swą ufność? Co wieczór zrób przegląd twego dnia. Powiedz sobie: 
obym nie opuściła ani jednej okazji do miłości. Czy On czekał na mnie, gdy mnie tam nie 
było? Czy nie sądził, że będę mocniej w Niego wierzyła przy takiej okazji? A jeżeli widzisz 
nieudane spotkania z twym Bogiem, upokorz się w moim sercu. Gdzie mogłabyś się 
upokorzyć, jeśli nie tam? Zamieszkaj tam, moja córeczko, to twoje mieszkanie. Bądź tam w 
sposób całkiem naturalny, dlaczego się lękasz? O, gdybyś nareszcie nabrała zwyczaju nie być 
w sobie, lecz we Mnie, który jestem w tobie! Czy to takie trudne? Może nie próbujesz dość 
często? Albo nie prosisz Mnie o pomoc? Czy to nie zaszczyt być wspomaganą przez Boga? 
To by cię nie poniżyło, a twoja dziecięca ufność sprawiłaby Mi przyjemność".

- Panie, uczyń mnie bardziej naturalną, robię ceremonie nawet z Tobą.

- "Jakie ceremonie? Co może zrobić nicość? Wszystko co ona posiada, otrzymała w darze! 
Jestem wspaniałomyślnym wierzycielem, który pożyczył z taką delikatnością, że dłużnik tego
nie spostrzegł: oto co mogłoby ci wytłumaczyć jego pewną arogancję w stosunku do 
Wierzyciela.

Ty, która wiesz, dziękuj! Czyń to z szacunku dla otrzymanych darów. Pamiętaj: czynić dobro,
ile tylko w twojej mocy, na twojej drodze z powodu Mnie, dla Mnie, a nie dla dobra.

- O, Miłości... Posługuj się nią wszędzie".

1215. - 1945 - 1 lutego. Godzina święta. - "Nie dziw się, że ci zaleciłem stałą prośbę o 
miłosierdzie, pokorę, łagodność. Czy nie są to cechy charakteryzujące serce twego 
Oblubieńca? Czy nie powinnaś starać się być podobną do Niego? Czy nie byłabyś 
szczęśliwsza, gdybyś posiadała te cnoty? A czy Ja nie szukam zawsze twego szczęścia? To 
nie przypadek, jest naprawdę moją wolą, żebyś starała się zdobyć te trzy przymioty tak 
rzadkie, a tak słodkie.

O słodka łagodności!

O słodka pokoro!



O słodkie miłosierdzie!

Proś o nie moją Matkę. Ofiaruj swe wyrzeczenia za to, by je posiadać. Zacznij od pragnienia 
ich, będzie to ich zawiązkiem. I tak zawsze wzywaj Mnie na pomoc.

Jakże ojciec lubi, gdy dziecko, które nie umie chodzić, wyciąga do niego ramiona... A jeżeli 
dziecko jest zmęczone, jak tuli je do serca. Kto z nich jest szczęśliwszy, ojciec czy dziecko? 
O, gdybyś znała miłosierdzie... to, które powinnaś starać się naśladować! Wznieś się ponad 
wszystko, by pochylić się nad czyimś sercem, nie zważać ani na rozczarowania, ani na 
niewdzięczność, być jeszcze lepszą dla tych, którzy nas zasmucili.

I po prostu bądź Mną. Miej taką intencję. A Ja ukażę się przez ciebie. Pytasz, jak się to może 
stać, gdy jesteś tak mała?

Znasz łaskę, która daje namaszczenie? Głosowi, spojrzeniu, gestowi? Zauważyłaś to wczoraj, 
kiedy owa krewna, która nie widziała cię od 3 lat, zawołała: 'O, jakże cię kocham!'

Zwracała się do Mnie objawionemu w twoim głosie".

- Panie, niech ludzie zawsze znajdują we Mnie ślad Ciebie.

- "Zanikaj więc coraz bardziej, moja córeczko. Rozdawaj się, zatracaj się we Mnie, twym 
nieskończonych oceanie. Zatracić się w nim, to takie proste dla ciebie, ponieważ Ja na ciebie 
czekam: jest tylko jedna wola, moja. Jeden cel, chwała Ojca. Jedno słowo: 'Miłuję Cię ze 
wszystkich sił tego serca, które Ty mi dałeś'. I to wszystko.

A Ojciec przyjmuje nas razem jako jedną ofiarę. Tylko jedną: Ja, ty".

1216. - 1945 - 4 lutego. - "Moje upokorzenia! Rozważaj moje narodzenie: narodzenie w łonie
Ojca - w Niepoznawalnym. Narodzenie z łona Dziewicy - w ubóstwie. Narodzenie z 
ciemności grobu - w mroku. Narodzenie w Eucharystii - w poddaniu się słowu człowieka".

1217. - 1945 - 8 lutego. Notre Dame. Godzina święta. - "Nawet gdybyś w końcu przestała 
Mnie kochać, Ja miłowałbym cię zawsze. Nawet gdybyś nie uciszała się już by Mnie słuchać, 
Ja kierowałbym moje słowa do twego ucha.

Właśnie w ten sposób każdy grzesznik znajduje Mnie czekającego na niego. Kto mógłby 
zważyć moją miłość? Albo ją ocenić? Albo ją zmierzyć? I kto mógłby pojąć rozmiar mojej 
czułości? Bo moja czułość jest czuła i kiedy ci mówię: 'Pragnę', przywołuję twoją czułość. 
Znajdź ją w swym sercu po spojrzeniu na moje życie, na moją śmierć. Prawda, że mam do 
niej prawo? A więc dawaj i dawaj przez całą długość swego dnia. Nie, Ja nie będę uważał, że 
to zbyt wiele.

Zostaliście stworzeni po to by Mnie miłować... Wasze władze są tak ukształtowane. Nie 
przenoście miłości na nic innego: to wzbudziłoby Boską zazdrość. Uwielbiajcie swój Cel i 
działajcie dla Jedynego.

Jak myślisz, czy nie cieszysz Mnie, kiedy Mnie nazywasz swym Jedynym?"

- Panie, wydaje mi się, że znasz mnie całą, a więc nie za wiele Ci mówię.



- "A czy nie byłoby dla ciebie dobrze, gdybyś mówiła więcej? Czy twoje serce nie rozgrzewa 
się, kiedy Mi mówisz najpiękniejsze słowa? I podobnie, kiedy znajdujesz miłe słowa dla ludzi
z twego otoczenia, czyż nie stanowią one dla nich pociechy podobnej tej, którą daje słoneczny
promień - odwrotnie niż słowa przykre, które czynią życie smutnym. A ja liczę na to, że 
upiększysz życie innych. Możesz to zrobić dzięki darom jakie złożyłem w tobie. Nie uchylaj 
się od tego. Czyń to w zjednoczeniu z radością, jaką dawałem chorym, grzesznikom, 
opętanym. Jest tylu ludzi opętanych smutkiem, złośliwością!

Myśl o Mnie i uwolnij ich przy pomocy wdzięku i uśmiechu. Rozpal twe spojrzenie od mego 
i twoją radość od mojej. Wtedy jesteś silna, bo Ja cię podtrzymuję.

Zacznij teraz, z sercem w moim sercu".

1218. - 1945 - 9 lutego. Po komunii. - "Radość. Rozszerz swoją duszę. Radość Mnie czci. 
Rodzi się z ufności. Przyciąga moje serce, jednoczy się z moimi radościami niebiańskimi, do 
których się przyłącza.

Moja Gabrielo, mieszkać razem, w radości... Czyń tak, jakbyś to ty Mi ją dawała. Niech więc 
twoja tajemna komnata promieniuje zawsze żywym światłem, jak twój sposób układania 
kwiatów w twoim mieszkaniu, gdy Mnie przyjmujesz. Powiesz Mi: 'Panie, możesz wejść'. A 
Ja będę się cieszył tą dekoracją.

O radości, która pochodzi z czystości twojej intencji".

1219. - 1945 - 11 lutego. Po komunii. - Gdybym miała pewność, że Cię pocieszam, że 
sprawiam Ci przyjemność robiąc to czy tamto, jak bardzo wzmocniłoby to moje siły.

- "Jeżeli to, co dla Mnie czynisz, lub to co do Mnie mówisz, może sprawić radość zwykłemu 
człowiekowi, to o wiele bardziej podoba się Mnie, ponieważ jestem najwrażliwszy, 
najbardziej kochający i najdelikatniejszy.

Nie sądź, że zwracasz się do wspomnienia, do minionego ideału, do Boga dalekiego. 
Zwracasz się do Mnie, żyjącego w tobie bezpośrednio, a kiedy mówisz do Mnie lub do mojej 
Matki, czyń to z uśmiechem miłości. Wiesz? Podaruj Mi ten swój sposób przyjmowania, 
który ludzie chwalą.

Przyjdź do Mnie, żyjąca radością, pogodą i czułością... Przemienisz nasze stosunki: to dla 
ciebie wysiłek, ale jakże słodki... Czy nie sądzisz, że to życie rodzinne? Bo widzisz, Ja 
zawsze szukam zażyłości z wami".

1220. - 1945 - 15 lutego. Godzina święta. (Delikatnie): - "Czy ci to nie przeszkadza zbytnio? 
Jak święta oczekuję tej godziny, którą Mi poświęcisz. Wiesz, tak jak bardzo cieszy z góry, 
kiedy się jest zaproszonym na ucztę. Zaproszenia moich stworzeń są dla Mnie tym większą 
radością, że są tak rzadkie. Czy zauważyłaś? Są pewni ludzie, o których się nie myśli, kiedy 
się zaprasza innych. Tylko z daleka i ukradkiem słyszą oni odgłosy uczty. Są obcy, albo też 
nie lubiani na tyle, by ich zaprosić. Często wydaje Mi się, że jestem jednym z nich.

A więc, kiedy przerywasz zajęcia, aby przyjąć swych przyjaciół, mam ochotę podziękować ci,
powiedzieć: 'Czy Ja też mogę przyjść?'"



- O Panie, u mnie jesteś zawsze u Siebie.

- "Trzeba Mi to mówić bardzo często. To rozgrzewa moje zziębnięte serce. Dawaj tę radość 
twemu Panu Bogu, ty, Jego małe stworzenie.

Przedstaw Mi dobrze twoje pragnienie Mnie: Ja sprawię, że stanie się większe. Nawet jeśli 
nie masz tego pragnienia, powiedz Mi to. Ja ci je dam. I dam więcej - aż do pragnienia 
opuszczenia ziemi, by Mnie spotkać. Mów Mi, że chcesz Mnie posiadać i być posiadana 
przeze Mnie. Odnawiaj swoją miłość, to praca na każdy dzień. Nabieraj więc odwagi, by 
znowu zacząć, po odwadze z dnia poprzedniego.

Ja ci pomagam. Wiesz o tym dobrze. Powiedz Mi, że o tym wiesz. Te małe akty wiary, 
ufności są moją radością.

Lubię to, że umiesz Mnie rozpoznawać, choć masz oczy zasłonięte: To ON!' Jak bardzo Mnie
to uszczęśliwia... Oto twoje zadanie na ziemi. Ucz tego innych. Sprawisz, że będę kochany. 
Rozumiesz? Poprosisz ich...

Ja rzadko proszę: Ja czekam. Ty bądź moją apostołką i przyprowadź ich wszystkich. Niech 
zrobią kilka kroków, a Ja pokonam całą resztę drogi".

1221. - 1945 - 1 marca. Le Fresne. Godzina święta. - Czy nie mogłabym umrzeć z radości, 
dowiadując się, że kochasz mnie tak bardzo?

- "Nie tylko należy znać tę miłość, ale przede wszystkim trzeba w nią wierzyć. Jak wielką 
pociechą mogło by to być w życiu ludzkim. I jakież byłoby ich szczęście, nawet wśród 
utrapień, gdyby mocno wierzyli, że wszystko spotyka ich z mojej woli czynienia im dobrze - 
każdemu na jego miarę.

Niektórzy, przeciwnie, przypisują Mi nieżyczliwość względem nich i snują plany zemsty na 
Bogu. A byłoby rzeczą tak dobrą i prostą rozważać bezmiar mojej miłości! Nie pamiętają 
więc już o mojej męce. Czyż nie przez nią dałem wam dowód mojego wielkiego uczucia do 
was?

O ty, mała duszyczko, wierz z prostotą w to, że miłuję cię bardziej niż kiedykolwiek byłaś 
kochana. Czerp z tego źródła stałego zjednoczenia i radości unoszącej się nad ziemią. Myśl o 
tych słowach: 'ON i ja'. Żyj tymi słowami: To Ja i ty - w tobie.

Tyle razy zamykasz Mnie w swoim sercu dwiema belkami twego znaku Krzyża.

A gdy jako Eucharystia przebywam w Tabernakulum, gdzie mógłbym jeszcze być na ziemi, 
jeżeli nie w sercach ludzi, a przynajmniej w tych, które są dla Mnie otwarte? Oni Mnie 
wezwali, wzywali Mnie dniem i nocą, a Ja przyszedłem i uczyniłem w nich swoje miesznie".

- Panie, u mnie będziesz zawsze u Siebie. Chciałabym napisać na mym sercu: dom 
odpoczynku dla Niego.

- "W niebie znajdziesz odpowiedź: 'Dom rozkoszy dla mojej Gabrieli'. O, ćwicz się często w 
wierze w to, czuj się jakby zaszokowana tym szczęściem: 'Jestem miłowana'!...



Wiesz dobrze, że będzie ci uczynione tak, jak uwierzysz. A z tych wzruszeń zrodzonych z 
twej ufności powstaną nowe łaski dające wzrost!... Wzrost ku połączeniu? Coś więcej: ku 
Jedności".

1222. - 1945 - 8 marca. - Godzina święta. - Panie, nie będziesz mnie potrzebował w niebie, 
ale ja będę potrzebowała Ciebie. Nawet gdybym miała tylko raz Cię zobaczyć 
przechodzącego, byłoby to dla mnie niewyrażalnym dobrem.

- "Potrzebuję wszystkich moich wybranych. A na ziemi potrzebuję wszystkich dusz. One są 
częścią mojego Ciała. Potrzebowałem twoich narodzin jako nowego serca, które by Mnie 
kochało, jako jeszcze jednej istoty, która by wysławiała mego Ojca. Jakże droga Mi jest ta 
chwała! Jak mógłbym nie pomagać tym, którzy jej szukają i pragną? Żyj tylko dla Królestwa 
Bożego, moja przyjaciółko. Nie wymawiaj się swoją małością. Każde stworzenie może tu 
współpracować. To praca dla Mnie, ze Mną i we Mnie, a Ja ją zacząłem. Czy nie sądzisz, że 
kiedy pracujesz ze Mną, to jesteśmy bardziej zjednoczeni? Myślisz, że małe cele ziemskie 
warte są by dla nich żyć? Są one zbyt krótkie. Lecz ponoszenie trudów dla wzbogacenia 
sprawy Bożej staje się w niektórych duszach, pod wpływem Ducha Św., prawdziwą 
namiętnością. Bo widzisz, ta chwała mego Ojca, dla której poniosłem śmierć, jest teraz w 
waszych rękach. Zależy jeszcze od stworzeń, które są powołane do poznania, kochania, 
służenia wiernie. Wyobraź sobie, że nie spełniasz swego powołania, że nie oddajesz Ojcu 
czci, jakiej od ciebie oczekuje, jakżeż smutne będzie twoje spojrzenie, kiedy własne życie 
rozwinie się przed tobą we wszystkich szczegółach? Wyobraź sobie, że żyłaś świątobliwie dla
Boga, czyż nie będzie prostym zamknąć twą śmierć w ramionach Chrystusa? Zamykaj ją już 
tam co dzień. Każdy dzień jest pomnikiem miłości. Dla tych, którzy są przeciwko Mnie, 
każdy dzień jest filarem nienawiści. Staraj się to przeciwważyć, a ulżysz memu sercu w 
grocie agonii".

1223. - 1945 - 15 marca. Godzina święta. - Panie, wczoraj miałam pokusę opuszczenia mojej 
codziennej wizyty wdzięczności za poranną Hostię.

- "Dlaczego? Czy tego dnia mniej cię kochałem? Czy raz jeszcze nie oddałem się całkowicie?
Czy zmniejszyłem moje płynące z miłosierdzia bogactwa? A więc nie znasz radości, jaką Mi 
dają wasze krótkie odwiedziny? Kiedy przychodzicie zobaczyć naprawdę Mnie, a nie 
architekturę lub piękno kościoła. Kiedy mówicie do Mnie jak przyjaciel do Przyjaciela... a nie
tylko przez odmawianie modlitwy. Kiedy uniżacie się przede Mną i sami przed sobą. 

Widzisz, moje małe narzędzie, myślałaś, że zasłużyłaś na moje łaski!"

- Panie, pozwól tylko, abym się nimi cieszyła, zwłaszcza jeżeli te łaski mogą pomóc w 
nadejściu Twego Królestwa. Wyobrażam sobie, że jestem dzbanem wody w rękach człowieka
z Jerozolimy, który wskazał drogę do 'sali usłanej', gdzie ustanowiłeś Twój Sakrament 
Eucharystii.

- "Ujrzysz efekt mojej czułej miłości. Czy nie wiesz, że daję więcej, niż się spodziewacie 
otrzymać? Czy tego nie doświadczyłaś? Duchowo? Materialnie? Dostrzegaj więc we Mnie 
Towarzysza wszystkich twych chwil. Tylko co w ogrodzie mówiłaś: 'Czy jesteś tu?' Jestem 
zawsze w zasięgu jednego słowa twego serca, życzenia, uśmiechu.



Chciałaś pozdrowić moją duszę i to było słuszne: bo moja dusza jest tą, która cierpiała 
najbardziej z wszystkich dusz ludzkich, dlatego też w niebie ona odbiera najwyższą chwałę. A
wiesz dlaczego najwięcej cierpiała? Ponieważ była najlepiej stworzona do kochania.

Czy wierzysz wreszcie w moją miłość? Po prostu, przy każdej okazji? I w największej 
radości?"

- Tak bardzo bym tego pragnęła, Panie! Co przeszkadza memu rozumowi iść do celu mojej 
pewności?

- "Nazywaj Mnie najczulszymi imionami, bardzo często. Imionami podobnymi do porywów. 
A będziesz się wznosić".

1224. - Po drodze uśmiechnęłam się do przechodnia, który odpowiedział mi uśmiechem. - 
"Tak właśnie Ja ci odpowiadam, gdy ofiarowujesz Mi wewnętrzy uśmiech".

1225. - 1945 - 22 marca. Godzina święta. - "Odwiedziłaś właśnie ciężko chorego przyjaciela i
współczułaś mu. A co powiesz twemu Wielkiemu Przyjacielowi, kiedy spojrzysz na Jego 
cierpienia? Przyjrzyj się im dobrze, ponieważ są dla ciebie. Niech będą twoje. Bądź 
dostatecznie pokorną by się nimi okryć. Powiedz Mi: 'Zmiłuj się nade mną, grzesznicą'. Wierz
w to, a Ja się ulituję.

Dostrzeż swą nicość. Byłabyś przerażona, gdybyś jej się dobrze przyjrzała nie znając mego 
miłosierdzia i mojej miłości.

Pojmij ubóstwo twojej duszy, jej niedostatki. Sama w sobie jesteś niczym. Taki obraz samej 
siebie byłby dla ciebie straszny, gdybyś nie liczyła na bogactwo zasług twego Oblubieńca. O, 
licz na nie mocno w tych dniach mojej męki. Kiedy rozpatrujesz szczegóły mojej śmierci w 
posłuszeństwie, łagodności i akceptacji całej mojej istoty, niechże twoje spojrzenie odkryje 
moją pasję. To poddanie i ta słodycz są też dla was.

O moje dziatki, gdybyście mogli czytać w mej duszy! Później będziecie to umieli lepiej. Już 
teraz miłujcie tak, jak byście umieli.

Spróbuj. Daj Mi swą dobrą wolę małego dziecka".

1226. - 1945 - Wielki Czwartek. U stóp Tabernakulum. - "Kiedy uśmiechasz się do Mnie 
wewnętrznie, oddaję ci uśmiech. Czy ludzie nie robią tego jedni dla drugich? A cóż dopiero 
Ja! Dlaczego wątpisz? Kiedy do Mnie mówisz, słucham cię i odpowiadam. Ale ty nie zawsze 
Mnie słyszysz. Kiedy upokarzasz się wspominając swe winy, Ja je zacieram... chociaż nie 
czujesz mego rozgrzeszenia. Kiedy w duchu całujesz moje nogi i moje ręce krew, która z nich
spływa, obmywa cię tak, że stajesz się bielszą niż śnieg. Kiedy twoje oczy szukają Mnie w 
twym wnętrzu, aby rozważać którąś z moich doskonałości, Ja patrzę na ciebie z jeszcze 
większą miłością, chociaż ty nie widzisz mojej twarzy. Pomyśl więc, że czyniąc wszystko co 
możesz, aby Mnie pocieszyć i umiłować, czynisz bardzo mało wobec tego wszystkiego, co Ja 
ci wtedy daję. I tak jest dobrze. Dobrze jest, że Nieskończenie Potężny pochyla się nad 
potrzebami swej małej, spragnionej i słabej córeczki. O, pragnij! Życz Mi dzisiaj wielu serc 
oderwanych od siebie a pełnych Mnie, bądź jedną z nich. Wielu będzie dziś przechodziło 
przed moim Grobem - taki jest zwyczaj - chcą zobaczyć kwiaty, ozdoby, lecz w jak niewielu 
sercach płonie miłość, wdzięczność i gorliwość! O ilu z nich mógłbym powiedzieć: 'Oto moi 



ludzie'? A jednak to takie pożądane, przyjaciółko moja, ponieważ powiedziano: 
'Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował'. Mówię ci często: 'Bądź moją', abyś ty też 
mogła cieszyć się dobrodziejstwem tego 'końca' mojej miłości. Do jak wielkiej słodyczy cię 
doprowadzę! Czy znasz miłość Chrystusa?"

1227. - 1945 - 5 kwietnia. Godzina święta. W moim pokoju we Fresne. - Dzięki Ci, Panie, za 
łaskę silniejszej wiary w twoją miłość.

- "Tylko to się liczy, A więc ufaj! Kiedy wiesz, że jesteś miłowana, jakże bardzo zwiększa to 
twą gorliwość i twój radosny zapał! Jak bardzo dodaje odwagi twoim wewnętrznym 
spojrzeniom serdecznie uśmiechniętym. Jakże lepiej odpowiesz na delikatne względy, które 
nareszcie będziesz umiała rozpoznać: To spotkanie, to zdarzenie, to był ON!' A ty nie 
odgadłaś...

Czyż nie pobudza cię to do składania ofiar z wdzięczności? I nawet, gdyby w jakiejś chwili 
zdawało się, że On cię opuszcza, pomyślałabyś: 'Mam pewność, że On kocha mnie zawsze 
swoją niezmierzoną miłością'".

1228. - 1945 - 12 kwietnia. Dworzec w Angers. Wracając z Paryża miałam miejsce siedzące, 
mimo że tłok był ogromny. - "Widzisz dobrze, że troszczę się bardzo o moich. Że nawet w 
zgiełku pociągam ich do szczęśliwej samotności, gdzie serce czuwa by słuchać swego 
Umiłowanego.

Czyż nie mówiłem im niegdyś: 'Czy brakowało wam czegoś, gdy was posyłałem bez torby i 
kija?' Odpowiadali: 'Niczego nam nie brakowało, Panie'. - A czy ty nie możesz odpowiedzieć 
tak samo?"

- Często, Panie, to właśnie mnie brakowało tam, gdzie powinnam była być.

- "Upokorz się z powodu tych zaniedbań, ale im się nie dziw. Pragnij wyleczyć się z tego 
braku starań w mojej służbie. Rozpatruj często nie tylko wartość twych czynów, ale przede 
wszystkim wartość ich intencji. Szczerość woli uwielbiania Mnie. Może, gdybyś częściej 
rozważała to, co robisz dla Mnie, wzmogłaby się twoja gorliwość i czułość. Byłabyś 
wierniejsza małym rzeczom: o szczęsne drobiazgi, które mogą wysłużyć tak wielkie dobra!... 
Pyłki cnót, które wypełniają życie...

Czy wiesz? Te niewidzialne ziarnka piasku tworzące niezmierzoną Saharę. Troszcz się bardzo
o wszelkie małe rzeczy, moja Gabrielo. Mów sobie: one są stworzone na miarę mojej małej 
natury. I to cię uniży.

Czy zauważyłaś, jak często trzeba podejmować na nowo pracę pokornych? Włóż w to całe 
swe serce wiedząc, że mam w tym upodobanie. A ponieważ chcesz żyć dla Mnie, patrzeć na 
wszystko w związku ze Mną, przystosować swoje życie do mego, bierz pod uwagę, że masz 
już niewiele drogi do przebycia. Nie targuj się ze Mną o chwałę, jakiej ona może Mi 
przysporzyć".

1229. - 1945 - 20 kwietnia. Le Fresne. W kościele. Na skraju rowu widziałam rozmaite 
kwiaty. - "Widzisz siłę wiosny! Niech odnowa miłości w twojej duszy sprawi, że zakwitną 
święte uczynki wszelkich odcieni! Ja na nie spojrzę, ukocham je tak, jak ty ukochałaś te 



kwiaty spod lasu. Powiedz sobie stanowczo, że tylko Miłość może powodować powstawanie 
w ten sposób nowych dzieł.

Oddaj się więc Miłości, aby Miłość posiadła ciebie. Nie dziel jej nawet na dwoje: część dla 
ciebie, część dla Mnie. Pragnę jej całej. Ja się nią żywię. Twoja miłość gasi moje pragnienie. 
Mam wielkie wymagania. Pragnę was całych w każdym czasie. Nie rozdzielajcie niczego. Nie
oddzielajcie nic z was samych. Okradalibyście Mnie, bo wszystko należy do Mnie. Jeżeli 
wymagam, to dlatego, że pałam pragnieniem ciebie. A moje pragnienie rodzi się z mojej 
miłości.

Rozumiesz? Wierzysz wreszcie? Czy uznajesz moją potęgę miłości? A skoro Ja przekraczam 
wszelką miłość, dlaczego ty nie miałabyś przekroczyć swych zwykłych sposobów miłowania 
po to, by przejść do wyższych regionów, do prostoty zjednoczenia. Zwłaszcza gdybyś 
wiedziała, że tam właśnie oczekuję twej duszy i że wielka jest moja potrzeba spotkania tam 
ciebie.

Właśnie przy rozważaniu tej potrzeby przypominasz sobie, że możesz udzielić Mi jałmużny. 
Przypomnij więc sobie cenę obola ofiarowanego z czułości. Obola wyobrażającego osobę... 
Jakaż będzie radość tego, który go otrzyma? Powiększy swoje dary. Dusza, która je dostanie, 
będzie nieprzytomna z podziwu i wdzięczności: 'Cóż uczyniłam, aby zasłużyć na łaski 
mojego Boga?' A Ja odpowiem na to: 'Miłowałaś Go ze wszystkich sił i pozwoliłaś się 
kochać'".

1230. - 1945 - 26 kwietnia. - Panie, twoja biedna córeczka, Twój żałosny wizerunek jest tu 
przed Tobą, pragnąc Cię ze wszystkich sił.

- "Czy zauważyłaś, jak ludzie rozmawiają z sobą, przekazując sobie nawzajem wszystkie swe 
sprawy osobiste? Poświęcają temu wiele czasu, ale bez wielkiej korzyści. Czy nie sądzisz, że 
gdyby zwierzali się Mnie, ich Przyjacielowi, cieszyłbym się z tego, że jestem przedmiotem 
myśli ich serc i potrafiłbym wspaniale wynagrodzić ich zaufanie?

Prawda, że to w każdej chwili stworzyłoby między wami i Mną bliskość, co byłoby dla was 
szczęściem, bo przez kontakt ze Mną życie wasze stałoby się lżejsze?

Rozumiesz? Byłoby to życie we dwoje. Ja dźwigałbym większy ciężar. Powtarzam ci więc: 
Rozmawiaj ze Mną, moja mała duszyczko. Rozmawiaj ze Mną. A nasze serca zleją się z sobą.

Czy nie to jest celem moich chrześcijan? Czy nie dlatego pragniecie umrzeć? Żyjcie więc 
przede wszystkim owym połączeniem się naszych serc. Chwytajcie wszystkie okazje po temu.
Korzystajcie z każdego pretekstu. Nie macie dość śmiałości. U niektórych jest to skutkiem 
obojętności. Ale dlaczego, moi drodzy przyjaciele? Dlaczego nie przywołujecie Mnie usilniej 
w swym życiu wewnętrznym?

Gdyby ich wiara nie była tak bliska niewiary! Gdyby ich nadzieja liczyła na moją pomoc! I 
gdyby; po prostu, ich miłość kochała Mnie bardziej! Przewodziłbym wszystkiemu w ich dniu,
a po nadejściu nocy, oczy ich zamykałyby się wpatrzone w moje oblicze.

Czy umiesz tak zasypiać w moich ramionach? Chcesz nauczyć się tego lepiej? Pamiętaj, że 
wysiłek trzeba wiele razy ponawiać. Że trzeba próbować wzrastać. Że trzeba wystrzegać się 
zadowolenia z siebie. Natomiast często rozważaj swoją nędzę i mów Mi o niej, o takiej, jaką 



znasz. Moje serce bardzo będzie się spieszyło aby ci pomóc, bo będziesz maleńka, słabiutka. 
Wzywając Mnie nie omieszkaj nadawać Mi najczulszych imion. Rozpoznam twój głos".

1231. - 1945 - 3 maja. - Mój drogi Jezu, przychodzę otrzymać twoje Słowo, a zwłaszcza 
Twoją Miłość. Wiesz, że czwartek to mój ulubiony dzień tygodnia.

- "Wejdź na plac przed kościołem. Błagaj o pomoc moją Matkę. Podejdź dalej. Bądź wolna 
od rzeczy materialnych.

Przejdź do komnaty tajemnic. Tam gdzie jest milczenie, swoboda słyszenia i rozumienia, 
czysta ofiara z woli, i płomień, który płonie chęcią coraz większego rozpłomienienia. Potem 
poproś Ducha by na ciebie spłynął, tak jak unosił się nad wodami przed końcem Stworzenia.

Sama z siebie jesteś tylko chaosem. Czy naprawdę wiesz o tym? Czy próbujesz o tym 
pamiętać? Czy uczyniłaś dziś jakiś akt pokory, wewnętrzny lub zewnętrzny? Nie po to, by się 
zasmucić lub zmniejszyć swe siły, lecz po to, by zachęcić się do zacieśnienia łączności z 
potęgą swego Boga, który tylko czeka na twoje wezwanie.

A teraz, opanowana przez Ducha, cóż Mi powiesz, jeśli nie słowa miłości? Powiedz Jemu, 
który jest Miłością, żeby mówił przez ciebie. Czy nie sądzisz, że to będzie sposób najprostszy
i najdelikatniejszy? Bo Duch przemawia także językiem maluczkich. Czy to nie pod Jego 
wpływem Matka moja, tak bardzo pokorna, odpowiedziała aniołowi: 'Oto ja służebnica 
Pańska'. Nawet w twoim jąkaniu się, nawet w twoich westchnieniach On będzie do Mnie 
mówił.

Przypomnij sobie, jakie dźwięki płyną z jednego akordu orkiestry. On dopełni chwały, którą 
chciałabyś Mi oddać, a której nie umiesz wypowiedzieć. Bo istnieje niewidzialna interpretacja
modlitw, pragnień, czułości dusz.

O, pomnażaj swoje uniesienia w stosunku do Mnie. Zwiększaj wzruszenia. Przyjmuję je jako 
Chrystus, to znaczy Zbawca. I wszystko ofiarowuję memu Ojcu za żywotność mego Kościoła,
aby nadeszła wreszcie chwila jednej owczarni: 'Będzie tylko jedna owczarnia i jeden Pasterz'. 
O, błogosławiona to chwila w następstwie wieków! Przyspiesz, przyspiesz jej nadejście".

1232. - 1945 - 7 maja. Modlitwy w Dni Krzyżowe o dobra ziemskie. - "Módl się za trzy pola: 
pole twej duszy. Pole Francji. Pole świata".

1233. - 1945 - 10 maja. Wniebowstąpienie. Po nieszporach. W pustym kościele. - "Znowu 
jestem Panem domu, który po odejściu zaproszonych, pyta sam siebie: Czy oni dobrze 
zrozumieli to święto?

Jest tak wiele sposobów, podobnie jak wiele jest sposobów miłowania Mnie. A jaki jest twój 
sposób? Czy odczuwasz wielki smutek niektórych apostołów z powodu Mego odejścia?"

- Panie, raduję się z tymi, którzy są w niebie. Ale Wniebowstąpienie jest smutne dla ziemi.

- "Odpraw dobrze nowennę przed Zesłaniem Ducha Św. łącząc się z moją Matką i świętymi 
niewiastami w Wieczerniku. Nie tyle dlatego, aby zostać pocieszoną przez Pocieszyciela, ile 
po to, by On nauczył cię Mnie pocieszać. Pogrąż się cała w tym pragnieniu pocieszania Mnie.
Jest to bardzo słodki sposób kochania. Posługuj się nim. To tak, jak gdybyś ofiarowywała Mi 



nowy dom przybrany rzadkimi kwiatami i wonnościami, gdzie przebywa przyjaciel bogaty i 
żarliwy, płonący chęcią częstych spotkań i poufnych zwierzeń.

Twoje serce życzy Mi serc wszystkich ludzi.

Twoje serce chce się rozgrzać przy moim sercu.

A jeśli dobrze pojmujesz Wniebowstąpienie, starasz się iść za swym Oblubieńcem i mniej żyć
ziemią, a więcej myślą o niebie, gdzie On przebywa.

Nie zaniedbuj przyłączania się już teraz do wysławiania Boga przez błogosławionych, twoich 
jutrzejszych braci, w twym jutrzejszym zadaniu.

Przypominasz sobie, że wznosząc się do nieba znad Góry Oliwnej, pozostałem jednak wśród 
mych apostołów, ukryty w Postaciach Eucharystycznych, w sercu mojej świętej Matki. Czyż 
mógłbym całkowicie opuścić ich, swoje biedne dzieci? Szukaj Mnie zawsze w Hostii. Ona 
jest tu dla ciebie, dla wszystkich. Nie miej oporów, po prostu przyjdź. Dziękuj z radością. 
Kochaj po prostu. Wszystko jest takie proste ze Mną... Czy nie czujesz tego, kiedy do ciebie 
mówię? Porzuć swe dawne sposoby wyobrażania sobie. Wejdź na widzącą drogę Miłości".

1234. - 1945 - 17 maja. Nasz drogi jeniec powrócił i dziękowałam Mu za to.

- "Czyżbyś zwątpiła o Mnie? O mej potędze, czy o mej miłości? Nigdy nie dziw się mojej 
dobroci. Te dobra, które możesz widzieć, są mniejsze od tych, które cię otaczają, poruszają 
cię, podnoszą. Jeżeli jestem dobry dla mych wrogów, dla tych, którzy umyślnie starają się 
Mnie obrazić i pozostawiam im czas na skruchę, jakże wielką serdeczność i życzliwość mam 
dla tych, których życie jest jedynie dla Mnie! Właśnie wtedy przekraczam ich najbardziej 
ambitne pragnienia. Doświadczyłaś tego, zwłaszcza w ostatnim roku. Im więcej Mi dajesz, 
tym hojniej cię obdarzam.

Czyżbyś sądziła, że moja wdzięczność miałaby przewyższyć twoją, mała, słaba istoto? Poproś
Mnie, abym nauczył cię dawać Mi więcej: nie potrzebuję twoich darów, ale pragnę ich, aby 
cię jeszcze hojniej wynagrodzić.

Widzisz, że nadal myślę o was więcej iż o Sobie. Tak, jak byście to wy byli bogiem, a Ja 
stworzeniem. Jestem bowiem bezmiarem głębi miłości.

Uczyń z tego swoją radość. Zważ to szczęście: być kochaną przeze Mnie! Bierz moją miłość i
ofiaruj ją jako swoją Miłość, którą Ja jestem. Bowiem wszystko moje, jest twoim, moja 
córeczko".

1235. - 1945 - 24 maja. - "Znoś z miłości ku Mnie ciernie dnia powszechnego. To 
przygotowuje twą duszę do cnoty heroicznej. Chciej zrozumieć, że zjednoczenie z Bogiem to 
nic innego, jak wypełnianie Jego woli. Wiedz o tym, że w życiu każdego człowieka 
przychodzi taka chwila, która wymaga od niego najwyższego męstwa: przez przyjmowanie z 
miłością ciężarów dnia powszechnego otrzyma on na tę chwilę potrzebną łaskę.

Widzisz więc, że drobne, powtarzające się stale prace posiadają wielką wartość dla duszy, 
która się im oddaje w posłuszeństwie pełnym miłości dla Mnie. Czyż ci nie mówiłem, że w 



moich oczach nic nie uchodzi za drobnostkę, że wszystko zależy od tego, ile miłości włoży 
się w tę czynność.

Dobre wykonanie obowiązku twego stanu: dąż do połączenia się w ten sposób ze Mną. 
Oczekuję cię w tym z całą moją miłością. Przyjdź z całą swoją miłością, niezbyt wielką, 
jednak wyrazisz Mi tym swoją chęć pomnożenia jej. Wezwiesz moją miłość by rozgrzała 
twoją. Pozostaniesz jeszcze ciągle biednym słabym dzieckiem, któremu potrzeba będzie 
mojej jak najszybszej i najdelikatniejszej pomocy..."

1236. - 1945 - 27 maja. - Uroczystość Trójcy św. - "Jesteś 'z Boga' Ojca Stworzyciela, 'przez 
Boga' Syna - twego Zbawiciela, 'w Bogu' Duchu uświęcającym, który w tobie mieszka i tobą 
kieruje".

1237. - 1945 - 31 maja. Godzina święta. Weszłam do kościoła w sukni domowej i 
przepraszałam za to. - "Ależ Ja szukam przede wszystkim bliskości z wami: chcę być z wami 
zawsze, w jakim byście stanie się nie znaleźli. Być przede wszystkim w codziennych myślach
waszych serc, moi wierni przyjaciele, aby Mnie pocieszać za tych, którzy przypominają sobie 
o Mnie tylko po to, by Mnie znieważać. Jest takich, niestety wielu... Nie możesz wiedzieć ilu.

Pojmij więc moją radość, gdy spotykam delikatną czułość, która ofiarowuje Mi schronienie, 
powiedziałbym 'schron bezpieczeństwa'... O, moje drogie wizerunki, które usiłujecie oddać 
Mi to, co wam dałem: życie. Tak, lubię odnajdywać w was życie. Wzmacniaj ciągle, coraz 
bardziej swoje życie wewnętrzne. Ono należy do Mnie. Nie pozbawiaj Mnie go, nie 
pozbawiaj nigdy! Proś Mnie, abym ci w tym pomagał. Podpowiem ci słowa, jakimi masz do 
Mnie mówić. Gdy ty je będziesz wypowiadać, znajdę w nich pocieszający urok. Czy nie 
pragnęłaś zostać moją pocieszycielką?"

- Panie, jak bardzo obdarzasz mnie tego rana!

- "Ale czyż nie jest to czwartek mojego Bożego Ciała? Zrozum, że dla Mnie święto polega na 
dawaniu. Spośród świąt miłości, jest to święto ulubione. Zanurz się na zawsze w moim 
miłosierdziu. Dotychczas zachowywałaś je, uczyłaś się go, ale nie umiałaś żyć w nim i z 
niego.

Niech to będzie twoim mieszkaniem, moja przyjaciółko. Nie obrażając wcale pokory, okażesz
w ten sposób zaufanie, które uczci Miłość. O ileż łatwiej ci będzie mając pewność, że Mi się 
podobasz!... Będzie to nowy wdzięk, w który ustroi cię twoja czułość. A ponieważ pragniesz 
Mi się podobać, myśl sobie często: 'On miłuje mnie aż tak bardzo, że wydał Siebie za mnie'.

Moja Gabrielo, to jest zawsze nowe: msza powtarza to każdego rana. Nawet kochając z 
wszystkich twych zwiększonych sił będziesz się czuła bardzo mała: im więcej się kocha, tym 
jaśniejsza staje się prawda".

1238. - 1945 - 7 czerwca. - "Ja nigdy nie przestaję mówić do ciebie. A więc spodziewam się, 
że ty nigdy nie przestaniesz Mnie słuchać.

Intymność głębi serca przekazuje się jak kroplę po kropli, a każda z nich ma zasadnicze 
znaczenie i żadna nie może zastąpić innej.



A ponieważ powierzam ci moje tajemnice, czekam na twoje. Tak, znam twój wielki sekret: 
'Panie, nie miłuję Cię tak, jakbym chciała: pokaż mi w jaki sposób kochać Cię więcej!...'

Ofiaruj Mi cierpienie spowodowane tym, że Mnie nie dość kochasz, jako czysty hołd twego 
serca! Ofiarowuj często! Nie zniechęcaj się. Uleczę to twoje biedne cierpienie. Może przez 
inne, większe, które przyniesie ze sobą słodycz rany, jeszcze ci nie znaną. 'O rozkoszna rano', 
mówią ci, którzy jej doświadczyli. Czy nie prosiłaś mnie o grot Serafina?"

- Panie, obym nie umarła zanim on mnie nie przeniknie!

- "Upokorz się, by go otrzymać. Poświęć się. Niech twoje spojrzenie nie odwraca się od 
mego: sługa patrzy na ręce Pana. Wniknij w moje myśli tak bardzo, jak tylko możesz.

W miarę twego zbliżania się do Miłości Ona cię roztopi".

1239. - 1945 - 9 czerwca. Patrzyłam na wielkie białe obłoki na błękitnym niebie i mówiłam 
Mu: Gdzie jesteś, Panie mój?

Odpowiedział mi żywo: - "W twoim sercu".

1240. - 1945 - 14 czerwca. Przyjmowałam kogoś nieznajomego i rozmawialiśmy o sprawach 
Bożych całe popołudnie. - "Dlaczego miałabyś się obawiać zajmowania się Mną, moim 
Królestwem, wraz z tymi, którzy się do ciebie zbliżają?

Czy jest temat rozmowy bardziej chwytający za serce? Bardziej dobroczynny? Czy nie 
wydaje ci się, że jestem tam wśród was, wśród waszych możliwości? Czy nie czujesz czegoś 
w rodzaju słodyczy, kiedy starasz się do Mnie zbliżyć obok kogoś innego? Czy nie sądzisz, że
to z mego serca spada na was błogosławiona rosa?

Czyż nie czujesz się jakby przeniesiona na inną płaszczyznę i czy godzina nie minęła 
szybciej, ponieważ mówiło się tylko o Mnie?

O słodka rozmowo, w której Duch mówi przez was. Podziękuj Mu. Wypowiedz Mu swoją 
miłość. Wzywaj Go. Pragnij! Pragnij!..."

1241. - 1945 - 20 czerwca. Po komunii. - "Czy zastanawiałaś się kiedy, jakie są bogactwa mej
miłości? Moja miłość ma tysiączne oblicza. Wydaje ci się, że wiesz, ale nie wiesz niczego, bo
moje bogactwa przewyższają możliwości twojej wyobraźni. Powierz się Nieskończonemu i 
wierz w ciemnościach".

1242. - 1945 - 21 czerwca. Godzina święta. - "Czy nie widzisz, że jesteś jeszcze pod 
wpływem ziemi, podległa temu, co przemija? Kiedyż wreszcie skłonisz swe czoło ku 
Wiekuistej Myśli?

Pamiętaj, że twój Ojciec Stwórca jest w Niebiosach, że twój Zbawca oczekuje cię w 
Niebiosach, że twoja Święta Matka jest tam. Ona zna miejsce, które masz zająć, 
odpoczywając w swych dobrach. Więc podnieś głowę, moja córeczko. Idź tak, jakbyś już była
oderwana od wszystkiego, wzywana przez Siłę przemożną, która cię porywa.



Cóż znaczą drobne troski, małe zmiany oblicza tego świata... Nie są warte jednego 
westchnienia twego serca. Zakorzeń się we Mnie: to jest twoje miejsce. Jedna myśl, jedna 
praca: moje Królestwo, moja Chwała, triumf mojej Sprawy. Wiesz że moi, to Ja Sam. Pracuj 
nad podtrzymaniem wszystkiego, co jest moje. A Ja podtrzymam ciebie. Pojęłaś już, że życie 
jest krótkie. Już stwierdziłaś, że ziemia jest mała.

Przebywaj w mojej nieskończoności swą codzienną myślą, swymi pragnieniami. Czy nie 
powinnaś znajdować się w ramionach twego Oblubieńca? Cóż mogłoby oderwać cię od 
Niego? On tyle dla ciebie uczynił... Czegóż nie czyni co dzień? Gdybyś mogła właściwie 
ocenić mszę każdego z twych poranków... Pomyśl przynajmniej, że Ja na ciebie patrzę, moje 
biedne dziecko i że ofiarowuję cię wraz z Sobą Ojcu, który jest w niebiosach".

1243. - 1945 - 28 czerwca. - Myślałam o łaskach uzyskanych wczoraj w Sainte-Anne-
d'Auray. - "Nigdy nie będziesz dość wdzięczna za dary Boga, moja córeczko, jeśli nie zdasz 
sobie sprawy z tego Kim jest Bóg, a czym jesteś ty... On jest doskonałością i pięknem, a ty 
powtarzającą się niewdzięcznością, brzydotą grzechu. Wkrótce zobaczysz swoją duszę i jej 
deformacje. Możesz więc jeszcze naprawić to, uniknąć tak wielkiego zawstydzenia, gdy 
nadejdzie jasność. Jeżeli miłość będzie cię prowadzić, znajdziesz sposoby by zmniejszyć 
rozłąkę spowodowaną przez twoje winy! A jeżeli miłość ogarnie cię, to wejdziesz na szybką 
drogę, gdyż miłość nie zazna spoczynku, dopóki nie dosięgnie swego Umiłowanego".

Godzina święta. - "... Miłość nie może spocząć, dopóki nie połączy się ze swym 
Umiłowanym. Cóż przeszkadza ci połączyć się z Nim? Czy nie te małe przewinienia, grzechy
powszednie, na które nie zwraca się uwagi, zaniedbania nie wywołujące skrupułów. Czy 
zniosłabyś rozdzieranie mego ramienia, podczas gdy przebijano Mi dłoń? Albo zdzieranie 
skóry mego czoła podczas wkładania korony cierniowej? Unikaj małych przewinień. Proś 
Mnie o lepsze ich dostrzeganie w ich prawdziwym świetle, jak przez szybę prześwietloną 
blaskiem słońca: nie ośmielisz się już, będziesz uważać, aby Mnie nie martwić. A kiedy 
spostrzeżesz, że uczyniłaś coś złego, poprosisz moje serce o przebaczenie. Ono widziało 
wszystko i gotowe jest zapomnieć, ponieważ słucha słów twojej pełnej rozpaczy pokory.

O, siło skruchy: ofiara, która Mi się podoba, to dusza złamana bólem i nie odrzucam jej: bądź 
moją - bardzo małą".

1244. - 1945 - 2 lipca. - Panie, niech każde moje odwiedziny przyniosą bliźniemu radość i 
pokój. Ale czy jestem dość czysta?

- "Kto jest czysty? Są tylko grzesznicy albo oczyszczeni. Biada tym, który się pysznią z tego, 
że nie ulegli pokusie, której nie doznali!"

1245. - 1945 - 5 lipca. Godzina święta. - "Ależ tak, bądź zagubiona we Mnie i nie staraj się 
odnaleźć siebie. O, jak umiem cię zatrzymać, kiedy dajesz Mi siebie! Czy umiesz się 
oddawać? Czy umiesz Mi służyć? Dobry sługa myśli nieustannie o dobrach swego pana. 
Chciałby powiększyć jego majętności, gdyby tylko mógł to zrobić. Jest dumny ze sławy 
swego pana, którego miłuje aż do zapomnienia o sobie. Ja nie nazywam was mymi sługami, 
nazywam was mymi przyjaciółmi: jakież wobec tego powinny być wasze uczucia... ufności, 
radości, nadziei wobec tego niezrównanego i bogatego Przyjaciela. Można by powiedzieć, że 
zechciał być bogaty tylko dlatego, by was obdarowywać!



A ty, która byłaś tak rada ofiarowując tego ranka ów przedmiot kultu dla kościoła, pomyśl o 
mojej radości, kiedy widzę, że przez moje zasługi wzbogacają się wasze dusze.

Wszystko, czego dotyka miłość, staje się piękniejsze".

1246. - 1945 - 12 lipca. - Kaplica w Pen-Château. - Panie, ukaż mi bezmiar Twych 
doskonałości, abym poznając Cię lepiej, bardziej Cię kochała.

- "Wpatruj się w morze. Wszystko w naturze jest obrazem twego Boga. Dzieła mówią o 
Mistrzu. Ty sama ukazujesz Mnie, mój mały obrazie; myśl o tym, abyś, jak tylko możesz, 
sprawiała by myślano o Mnie. Czy chcesz skłaniać ludzi do myślenia o Bogu? Choćby tylko 
swoim uśmiechem. To jeden z twoich sposobów głoszenia Boga".

Godzina święta. Przez cały dzień miałam gości i przyszłam późno. - "Miłość okazana 
bliźniemu to miłość okazana Mnie. Zapamiętaj to dobrze: jeżeli nie możesz Mnie znaleźć w 
kościele, możesz Mnie znaleźć w innych: i to zawsze będę Ja.

Nabierz tego zwyczaju, mała oblubienico tak łatwo wpadająca w roztargnienie: Ja w 
wydarzeniach twego życia i Ja w twojej śmierci. Dlaczego miałabyś się jej lękać, skoro wiesz,
że to Ja? Czy się Mnie boisz? A ileż uroku będziesz miała w oczach bliźniego, jeśli poprzez 
niego będziesz widziała Mnie?

O, moja córeczko, żyj wiarą! Nie bądź jedną z tych, którzy mówią: 'Panie, Panie...' ale 
odchodzą od ducha chrześcijaństwa. Nie czuj przesytu moją miłością, bo ona zawsze jest 
nowa. Ja nie przyzwyczajam się do twojej. Chwytam ją każdego wieczoru, jak przy 
pierwszym uścisku. Możesz tego nie rozumieć, ale możesz Mi wierzyć, choć często nie 
ośmielam się wypowiedzieć radości, jaką dają Mi niektóre dusze, z obawy by nie wpadły w 
pychę i przez to nie straciły swej świeżości. A poza tym, czy słowa miłości wypowiedziane 
przez Boga do Jego stworzenia nie mogłyby nieść ryzyka, że zostaną przyjęte z pewnym 
zdziwieniem? Mówię o miłości takiej jak moja. Wierz w nią mocno. Przyniesiesz Mi ulgę. 
Nie proszę cię o wiele: czy to nie słodko myśleć, że jesteś kochana przez nieskończonego 
Boga? Przedłużaj, przedłużaj ciągle swą myśl, a i tak zaledwie dostrzeżesz Prawdę... biedna 
córeczko, której tak trudno wierzyć. Błagaj Mnie o pomoc, a zaraz przybędę".

1247. - 1945 - 19 lipca. - "...O, moja droga córeczko, nie opuszczaj żadnej okazji by 
przedostać się do mojego serca i wprowadzić Mnie do serc. To dla Mnie taka radość... 
Zobaczysz później snopy, które Mi dałaś, a o których nie wiesz, iż je zbierałaś.

Ciesz się razem ze Mną. Mów Mi o wszystkich zbiorach, jakie chciałabyś zgromadzić w 
moich spichrzach. Tylu grzeszników! Tylu pogan! Tylu wiernych niewiernych!... Ofiaruj 
siebie, by ich pozyskać dla Mnie.

Nie bój się ofiarowywania siebie. Wiesz, co ofiarowujesz: siebie - to tak niewiele... A komu 
ofiarowujesz: Bogu! Czy nie zyskujesz wszystkiego licząc na Jego hojność? Dając się 
przeniknąć Jego Świętej Trójcy? Ofiaruj się. I to jest proste: wszystko jest tak proste u twego 
Boga. Ofiaruj się: Ja przyjmę".

1248. - 1945 - 25 lipca. Le Pouliguen. - "Moja współpracownica? Możesz nią być. Przez swe 
poddanie się wydarzeniom, które są wyrazem woli Boga.



Poddanie z uśmiechem. Zawsze szukam twego uśmiechu w twoich związkach ze Mną. On 
upiększa twą duszę. To jak czuła miłość, jak pieszczota w wysiłku woli. I to wieńczy twoje 
dzieło.

O, sposób mówienia do Mnie... Czy nie czujesz pogodnej dobroci, kiedy Ja do ciebie mówię? 
Odpowiedz tak, jak słyszysz. Będzie to jeszcze jedna okazja do naśladowania Mnie. Nie 
pomijaj żadnej z nich. Tak mało trzeba, abyś wzniosła się o jeden stopień... A ze stopnia na 
stopień dochodzisz do coraz głębszego poznania Boga. Wznosisz się dla siebie i dla innych.

Czuj się dobrze we własnym wnętrzu. Czy nie odwiedzałabyś często przyjaciółki, gdybyś 
wiedziała, że zawsze ją zastaniesz?... A przecież wiesz, że Ja jestem stale w tobie. Nie 
potrzebujesz nawet mówić Mi: 'Czy jesteś tu?' Przychodź więc często pełna miłości, by rzucić
się do mych stóp, a Ja cię wezmę w ramiona.

Musisz wierzyć, że jestem w tobie. Musisz poznać moją miłość. Musisz jej się oddać.

Gdyby ktoś ci powiedział: 'Czyń ze mną, co ci się podoba!', czy nie starałabyś się o to ze 
wszystkich sił?... A cóż dopiero Ja! Czegóż nie czynię dla tego, kto sam oddaje Mi się cały?

Chcę sprawić, byś wzrastała we Mnie. Pozwól Mi działać".

1249. - 1945 - 31 lipca. Robiłam tysiące projektów. 

- "Ja, a nigdy ty".

1250. - 1945 - 3 sierpnia. Kościół we Fresne. Mówiłam: - Panie, może mógłbyś zrobić to lub 
tamto?...

- (Jakby z uśmiechem): "Czy sądzisz, że trzeba Mi podpowiadać delikatność? Uważasz, że 
moje serce wyczerpało swe miłosne pomysły?... Ukaż Mi tylko niedostatki. Przedstaw Mi 
potrzeby. Przybędę z moimi bogactwami zwiększonymi jeszcze przez to, że zostały rozdane. 
Ale sposoby, formę, całą tę delikatną pracę szczegółów w zbliżaniu się do duszy, którą 
miłuję, pozostaw Mnie. Pozostaw to mojej genialnej miłości.

Czy wiesz, jak się bierze w posiadanie duszę? Czy wiesz, że każda dusza ma swój własny 
sposób, w jaki można ją pozyskać, podobnie jak każda ma swój sposób udzielania odmowy, 
dwukrotnie lub wielokrotnie, co martwi moje spragnione serce?

Jestem Poławiaczem pereł. Jak one są żywe i lśniące w mojej dłoni!... Jak wiele starania 
muszę włożyć, by nie stoczyły się i nie rozbiły w moralnym błocie!... One są moją koroną 
chwały".

- Panie, tak bardzo chciałabym dostarczyć Ci tej chwały podobnie jak w zwrocie: "Niech 
będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych!" W jaki sposób nasza 
świętość może Ciebie uczcić?

- "Albowiem nie ma świętości bez miłości. A miłość stworzenia jest triumfem miłości 
Stwórcy. Czy kiedyś pomyślałaś, że im bardziej kochasz, tym bliżej jesteś Mnie? O, ożyw 
swe pragnienie połączenia się ze Mną... Za cenę twego życia. Uważaj ziemię za nicość, jeśli 



nie za formę wniesienia opłaty za spotkanie w tajemnicy naszego mieszkania. Ono czeka na 
ciebie i Ja tam czekam".

1251. - 1945 - 12 sierpnia. Kościół we Fresne. - "Ależ tak, Ja cię biorę, mimo że jesteś oschła
i bez zapału tak w umyśle jak i w sercu. Nie usztywniaj się i pozwól samej sobie przejść we 
Mnie.

Wyobraź sobie jakieś ciało, które unosi się na bezmiarze fal, zdane na ich łaskę... Ja jestem 
wodą i Ja jestem bezmiarem. Czy możesz dostrzec, dokąd cię zabieram? Możesz tylko 
powierzyć się. Pragnij, aby twoja podróż przyniosła Mi chwałę. Pragnij być słodczą mego 
serca. Czy nie mam prawa do przywilejów, do korzystania z waszych łask? Do tego aby być 
Wybranym i Najukochańszym?

Kiedy mówisz Mi: 'Drogi Jezu, oddaję Ci wszystko w mym życiu!', czy nie sądzisz 
równocześnie, że Ja dałem ci więcej? Bo nawet to, co Mi ofiarowujesz, Ja ci dałem. Przyznaj, 
iż wszystko, co posiadasz, pochodzi ode Mnie. I że ci to dałem nie po to, by okazać moją 
potęgę, nie przez przypadek, ale z najczulszej miłości... Według twoich możliwości, na twoją 
drogę, abyś osiągnęła swój cel. Masz wszystko, czego ci potrzeba, by zostać tą Gabrielą, którą
chciałem zrealizować stwarzając cię. Czy widziałaś, jak cię stwarzałem?... Nie możesz więc 
znać czułości, jaką obdarzyłem twoją duszę już od tak dawna... od niepamiętnych czasów...

Proszę cię zatem, byś nie uważała, że jestem wymagający, kiedy tak często jestem skłonny do
mówienia: 'Daj Mi wszystko'..."

1252. - 1945 - 19 sierpnia. Lourdes. Różaniec. - Panie, czego żądasz ode mnie tego 
wieczoru?

- "Radości. Czy nie sądzisz, że masz w sobie źródło radosnego spokoju? Tego, który odrywa 
od siebie samej, ponieważ przyjęłaś Mnie tego rana z uczuciem miłosnej przyjaźni, ponieważ 
jesteś w tej chwili bliżej mojej Matki, ponieważ wiesz, że jestem w twoim sercu jako 
Oblubieniec, który czuwa.

Czy nie widzisz, jak troszczę się o ciebie? Czy nie jest to powodem do radości? I czy nie 
wyznałaś Mi swych win z poczuciem swej małości, z uczuciem żalu w sercu? Widzisz, 
podnosisz się, kiedy się tak oskarżasz, czy to przede Mną czy przed moją Matką.

A później zobaczysz, jak Ja cię podnoszę. Proszę cię tylko, byś w to wierzyła już teraz. Czy 
wierzysz w nieskończoną potęgę moich zasług?"

- Tak, Panie mój.

- "Czy wierzysz w moją dobroć, z jaką je do ciebie stosuję?"

- Tak, Panie mój.

- "Bo gdybyś nie myślała: 'On miłuje mnie dostatecznie, aby tak było', szkodziłoby to miłości.
Jak bardzo potrzebuję tego byś była Mnie pewną! Czy czujesz moją gorliwość? Zapal twoją 
gorliwość od mojej. Proś o wszystko przez pośrednictwo mej Matki, tak dobrej, tak uważnej 
w trosce o wasze dusze... Gdybyś wiedziała! Nie znasz Jej jeszcze dostatecznie. Oddaj się Jej 
bez zastrzeżeń...



I myśl o swojej roli: być w tłumie jak byś była sama. Bądź sama ze Mną. Poza Mną nie 
istnieje nic. Przelotne roztargnienia traktuj jedynie jak gałęzie drzew, które się poruszają. 
Przyjdź bezpośrednio. To najkrótsza droga. Do Mnie, który tak bardzo pragnie cię mieć... Da 
się to odczuć w twoim oddziaływaniu. A jak możesz nie interesować się tym 
oddziaływaniem, które jest jak odbicie twojej duszy? Czy Ja nie miałem duszy? A moi 
apostołowie? Cień Świętego Piotra uzdrawiał. O gdybyś mogła uzdrawiać rany dusz, które się
do ciebie zbliżają... Proś Mnie o to. Proś o to moją Matkę. O moja córeczko, tak bardzo 
droga, czy pozwalasz Mi żyć jeszcze na ziemi poprzez ciebie?"

1253. - 1945 - 20 sierpnia. Suma na esplanadzie. - "Bądź służebnicą Miłości: bądź nią. Czy 
wiesz, jak nazywa się służebnicę Miłości?

Nazywa się ją: 'Jego umiłowana'".

1254. - 1945 - 21 sierpnia. Lourdes. Podczas procesji Z Najśw. Sakramentem. - "Nie ma 
żadnej proporcji między Ofiarą a Nagrodą. O, gdybyś wiedziała! Powiększaj, powiększaj 
swój skarb ofiar!"

Powrót z Lourdes. - "Dlaczego miałabyś się lękać, że utracisz Lourdes opuszczając je? Czy 
nie jestem zawsze z tobą, pomagając ci, kierując tobą w wierności twym postanowieniom? 
Oblubieniec prowadzi, by oblubienica nie uraziła sobie stopy. Co jest bardziej wzruszające: 
obawa oblubienicy czy troskliwość Oblubieńca? I czy Oblubieniec nie jest szczęśliwy, że 
oblubienica dostarcza Mu okazji do nowych czułych względów?

Czy zechcesz dać Mi to szczęście, że ujrzę, jak postępujesz według mojej metody? Czy nie 
zgodzisz się ze swym Nauczycielem? Czy nie rozpoznajesz w Nim tajemnic do niczego nie 
podobnych? Naprawdę, nigdy nie mogłaś się na to uskarżać... (to zdanie wypowiedziane 
jakby z uśmiechem). Odwagi zatem! Twoje oczy patrzą w Światło. A tym Światłem jestem 
Ja.

Nie trać z oczu mego spojrzenia. Teraz, kiedy lepiej zrozumiałaś, nie trać go z oczu! Czy 
wiesz, co to jest spojrzenie Boga? Spojrzenie w Boga?... W ten sposób naprawiasz tyle innych
spojrzeń... twoich... innych ludzi.

A cóż powiedzieć o miłości spojrzenia? Spojrzenia twej biednej miłości na biednego Baranka 
Bożego... który jest samą Pokorą, Słodyczą i Miłosierdziem.

Zważ te słowa. Żyj nimi. Miłuj je. Te trzy słowa daję ci wieczorem w Lourdes.

O, moja córko! Zważ, jeśli zdołasz, moją miłość. A z tego zwiększenia wysiłków, jakiego 
wymagało od ciebie Lourdes, z trzech postanowień, jakie ci podyktowałem: l/ mówić do Mnie
zawsze tylko z uśmiechem, 2/ być siostrą dla wszystkich a zwłaszcza dla maluczkich, 3/ co 
wieczór ofiarować Mi z miłością swoją śmierć - z tego wszystkiego wzbije się do Ojca coś ze 
Mnie. Dlatego chcę, żebyś się nie bała, nie ufała sobie, lecz wierzyła we Mnie, który cię 
kocha w Nieskończoności".

1255. - 1945 - 30 sierpnia. - Panie, chciałabym się troszczyć o Ciebie tak, jak Ty troszczysz 
się o mnie!



- "Córko moja, troszczyć się o Mnie to znaczy miłować Mnie. Zdaje Mi się, że niczego więcej
nie pragnę. Ale moje pragnienie was jest wielkie. Może uważasz, że mówię ci to często. Ale 
za każdym razem moje pragnienie jest nowe. Wiesz, że miłość nigdy się nie powtarza, 
znajdując w sobie wiekuiste akcenty. Zatroszcz się więc o pocieszanie Mnie w sposób bardzo 
prosty: spojrzenie, wewnętrzny uśmiech, nawet litość dla moich cierpień, albo modlitwa za 
grzeszników. Dziecko, daj Mi swoje życie!"

- Panie, masz je już!

- "Pragnę go bez przerwy, jest to jak nieprzerwany ciąg, jak symfonia bez końca. Każdy 
wysiłek będzie dla Mnie: kiedy powściągniesz jakieś słowo, kiedy obleczesz się w słodycz, 
kiedy unicestwisz swą wolę, kiedy się ugniesz, kiedy zapomnisz o czyimś uchybieniu, kiedy 
poświęcisz jakąś przyjemność, by pomóc bliźniemu.

Wszystko dla Mnie. Jakie to szczęście prawdziwe, moja córeczko tak bardzo droga... 
Będziesz się obracała wokół mojej tarczy, przeniknięta Mną, a Ja będę się objawiał przez 
ciebie".

1256. - 1945 - 6 września. Godzina święta. - "Bierz i czytaj. Bierz z mego serca i odczytuj 
miłość. Czy umiesz odczytywać miłość? Spojrzeniem gorącego pragnienia i najmilszej 
prostoty, rozjaśnionym pamięcią o tym, co powiedziałem przez proroków, Ewangelię i moich 
najbliższych przyjaciół? Odczytuj miłość i odczytuj wezwanie, bo nie ma miłości bez 
wezwania. Wezwanie to jakby ramiona wyciągnięte po to, by chwycić. Czy sprawisz Mi 
radość i pozwolisz się uchwycić? Czegóż pragnę, jeżeli nie ciebie całej? Rozumiesz: całej? 
Nie trzeba więc odmawiać Mi niczego. Próbuj być tą, której pragnę. Tą która w swym sercu 
radośnie dotrzymuje Mi towarzystwa, i opuszcza tylko po to, by Mnie odnaleźć w 
wypełnianiu obowiązków swego stanu. 

Dla tego, kto Mnie szuka, jestem wszędzie. Żyje on ze Mną, żyjąc we Mnie. Posiadam go po 
to, by on Mnie posiadał. Jak mógłby być sam! Prawda że rozpoznałaś moją pomoc przy tej 
czy innej okazji? Prawda, że twoja droga jest pewna i pełna radości, bowiem posiada cię Bóg.
O, czysta przyjdź do Czystego".

- Panie, pragnę Cię bezustannie i bezustannie poruszam się w zobojętnieniu.

- "I tak będzie zawsze, moja biedna córeczko! Ponosi cię słabość twej natury i właśnie 
pokorny wysiłek, jaki podejmujesz by się poprawić, zachwyca twego Oblubieńca: Ona stara 
się podobać Mi... I to jest radością, radością dla Boga... Prawda, że to dziwne? Później 
zobaczysz. Później zrozumiesz. Wierz w to 'później'".

- Jak mam wierzyć, Panie?

- "Sercem. Bo jeśli Ja jestem często Radością dla ciebie, przyznaj, że o wiele bardziej ty jesteś
radością dla Mnie. Myśl o tym, by mocniej zagłębić się w moim nieskończonym miłosierdziu,
aby być pewniejszą dobroci twego Boga. Dobroci doskonałej, która nie ustaje".

- Panie, spraw bym była taką dla bliźnich!

- "Ja będę twoim wyrazicielem".



1257. - 1945 - 12 września. Godzina święta. - "Czy nie uważasz, że gdybyś spędziła całą tę 
godzinę adoracji na powtarzaniu: ...'Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi' nie 
straciłabyś czasu? Bowiem wola moja jest całą miłością. I prosisz Mnie o nią także z miłości, 
a kiedy na ziemi suma miłości przewyższy sumę nienawiści, będzie to krok istotny. 
Nienawiść nie jest z nieba: to oddech piekła.

Kochaj, moja droga córeczko, nie tylko tych, którzy są mili, ale i tych, którzy są dla ciebie 
odrażający. Staraj się przeciwważyć zastraszające ciężary, wyraźnie sprzeczne z moim 
pragnieniem łagodności i miłości. Moi przyjaciele z miłości i przez wzgląd na moją miłość są 
bardzo nieliczni.

Pojęłaś w dniach zebrań rodzinnych, jak bardzo serdeczność prowadzi do radości, do 
szczęśliwego porozumienia. Te stosunki rozszerz w duchu na całą ludzkość, która powinna 
być jedną wielką rodziną, a ujrzysz pokój, jaki z tego wyniknie... podczas gdy w przeciwnym 
razie..."

- Panie, tak bardzo chciałabym uzyskać ten szczęśliwy pokój dla całego świata!...

- "Módl się. Dawaj przykład miłości. Przypominasz sobie, jak dobrzy byli moja Matka i 
Święty Józef dla tych wszystkich, którzy ich przyjmowali podczas podróży? Jeszcze długo 
potem pamiętano o ich obecności. Był to jakby pochód łaski. A ty, czy nie otrzymałaś 
potoków Światła?

Nie przechodź tak, jak przechodziłby ktoś inny: rozdawaj Mnie dając siebie, czy wtedy gdy 
piszesz, czy kiedy mówisz, ponieważ Ja zawsze jestem w tobie.

Widziałaś wczoraj prostaczka z Auberge de St.-G-., który milczy od miesiąca, ponieważ, nie 
ma jego dziadka... Ja ciebie nigdy nie opuszczam: dlaczego nie miałabyś żyć obfitością i 
udzielać jej innym, by żyli? Przemień się w niesłychane bogactwo Boga".

1258. - 1945 - 13 września. Po Komunii św. - "Pamiętaj, że masz dawać radość i wszystko, co
jest radością. Czy nie czujesz, że to jest twoją misją? A więc stwarzaj okazje do niesienia 
radości, bądź duchem radości".

1259. - 1945 - 15 września. Mówiłam: - Panie, niech oczy Twoje, które płakały, nigdy już nie
widzą moich grzechów!

- "Okryj je miłosną skruchą!"

1260. - 1945 - 20 września. Kościół we Fresne. Trochę bałam się tego, co właśnie napisałam 
czując się taka pusta, pusta...

- "Dlaczego się niepokoisz, przecież to Ja dyktuję! Czy myślałaś, że mogłabyś sama coś 
napisać? Moje biedne dziecko... trzeba uwierzyć, że Ja jestem w tobie.

Może nie żyjesz dość intensywnie w mojej atmosferze?... Potężnego i Miłującego.

Ależ tak, to Ja jestem tą radością".

(Podczas obiadu na tarasie przybyli z daleka przyjaciele zachwycali się blaskiem księżyca.)



- "Te poetyczne dwie godziny wydały ci się tak krótkie... To Ja kierowałem wasze rozmowy 
ku zaświatom.

Nie obawiaj się nigdy wymawiać mego Imienia. Czy nie jestem największym Przyjacielem? 
Nazywasz Mnie swoją 'Najpiękniejszą Miłością' i masz rację. Pozwól Mi więc przewodniczyć
całemu twemu krótkiemu życiu. To nie będzie trwało zawsze, ponieważ nadejdzie koniec.

Skąp Mnie: jak bardzo zwiększy się przez to twój urok a przez to i wpływ. To Ja przechodzę z
ciebie do innych. Miło Mi jest znajdować takie przenośniki".

- Panie, spraw abym była przenośnikiem wiernym i szybkim!

- "Kontroluj się często. Bacz, czy pełnisz rolę, jaką ci wyznaczyłem w stosunku do 
wszystkich: przekazywanie Mnie". 

- Panie, to jest zawsze takie niedoskonałe.

(Z żywością:) - "Ależ ty nie wiesz! Nie wiesz, co się dzieje w twoim rozmówcy. Czy możesz 
widzieć duszę? Czy możesz widzieć moją łaskę? O, nie zatrzymuj się w zapale pracy dla 
Mnie. Pewnego dnia zobaczysz wyniki. Bądź małą wierną służebnicą, która pracuje tym 
lepiej, że ma od czasu do czasu tajemne spotkania ze swym pełnym miłości Mistrzem. Nie 
jest to miłość na miarę miłości ziemskiej. To miłość płomienia i ognia... Nie dziw się czując 
rozpłomienienie się twych możliwości i opuszczaj spotkanie z postanowieniem: 'szczęśliwego
wznoszenia się'".

1261. - 1945 - 27 września. - "... Czy rozumiesz straszliwą niewdzięczność kiedy ucieka się 
przed Tym, który was tak miłuje?... Ty uczyń swoim szczęściem służenie Mi nawet w 
najdrobniejszych szczegółach. Nic nie jest małe, gdy chodzi o miłość".

- Panie, jak możesz być tak wrażliwy na te drobne słabości Twoich słabych stworzeń!

- "Czyż nie byłem waszym Bratem? Czy nie znam natury ludzkiej i życia człowieka na ziemi?
Jesteś tak przyzwyczajona widzieć Mnie w swojej myśli jako Boga Niebios, że zapominasz, 
iż Ja pracowałem, trudziłem się, cierpiałem z powodu zimna, upału i głodu tak samo jak wy, 
zawsze jednak nieszczęśliwszy od was. A kiedy w ostatnim dniu będziecie szukać Tego, który
za życia na ziemi był najnędzniejszy i najbardziej torturowany, poznacie Syna Człowieczego i
zrozumiecie, dlaczego otrzymał On największy stopień chwały.

Wyobrażasz więc sobie jak ci, którzy zechcieli wygnać Boga ze swego życia, będą teraz 
prosili góry, aby zwaliły się na nich, a jak ci, którzy zawierzyli Bogu, będą się 
przygotowywać do spoczęcia na Jego Łonie. Dostrzegaj więc ważność każdego z twych dni. 
Czuwaj nad tym, aby nic z nich nie wymknęło Mi się, ty, zamknięta w Boskiej sieci, którą Ja 
pragnę ciągle zacieśniać. Zwierzaj się memu sercu. Czy umiesz słuchać tak, jak ono słucha 
ciebie? I czy umiesz patrzeć na twego Wielkiego Przyjaciela, tak, jak On na ciebie patrzy?

Żaden twój gest nie uchodzi Jego uwagi. O, utrzymuj się, utrzymuj się coraz mocniej w Jego 
drogiej Obecności! To pełna miłości Obecność, czegóż innego byś pragnęła, o moja maleńka i
słabiutka?..."



Wieczorem w swoim pokoju kajałam się z powodu wielu przewinień. - "Widzisz co sprawia 
świętość: jest to wierność i delikatność sumienia w życiu przy ścisłej zażyłości, w miłości, 
która rozszerza się coraz bardziej ponieważ bez końca rozważa moje doskonałości i która nie 
może próbować ich zrozumieć lepiej, nie czując przy tym nowego ognia. Świętość polega na 
stałym pragnieniu Mnie. Potępienie, to wypędzenie Mnie - 'non serviam!' Czy nie sądzisz, że 
to coś strasznego wypędzić Boga? To znaczy wypędzić miłość i możliwość kochania, bo 
wszystko poza Bogiem jest nicością".

1262. - 1945 - 4 października. Właśnie skończyłam skomplikowaną robotę i spostrzegłam, że 
z powodu błędu trzeba wszystko zacząć od nowa.

- "Czy podczas pracy nie mówiłaś Mi: Co dla mnie znaczy to czy tamto, skoro wszystko jest 
dla Ciebie?

Pokaż Mi, że to prawda iż potrafisz unicestwić się i odnowić przez miłość do Mnie. Pokaż 
Mi, że jesteś giętka w moim ręku i że gdy zawaliło się to, na czym budowałaś, pozostajesz 
nadal pogodna we Mnie, bo nie siebie należy brać pod uwagę, lecz Mnie i moją dobrą wolę, a 
jest nią czasem poddanie próbie tych, których kocham.

Czy dobrze zrozumiałaś,  że konieczne są doświadczenia w życiu duchowym? W życiu we 
dwoje?... Życie na ziemi nie jest jeszcze życiem w niebie.

To miłość w zaczątku. Miłość wzrasta w próbach. Nawet w bardzo małych doświadczeniach 
wzrasta. Ale miłość tego nie widzi. Jest niezaspokojona w swych pragnieniach. O, jak miło 
Mi jest pomagać wam!... Idź obok Mnie. Będziemy rozmawiać. Ty będziesz słuchać. 
Będziesz pokornie stosować do siebie moje słowa. Wiesz, że umiem uchwycić duszę! Nie 
przemawiam na próżno. Twoją rzeczą jest odpowiedzieć, ponieważ prowadzę cię do Ojca. I 
moja córeczka będzie wzrastała, nie przez siebie, ale przeze Mnie. Ja nadal ciebie stwarzam. 
Czy dziś wieczorem, w tej intymnej chwili przed zaśnięciem, nie powiesz Mi miłego 
'dziękuję' płynącego z twego serca, które jest blisko Mego?"

1263. - 1945 - 6 października. Na nowo wykonałam złotą nitką haft na welonie służącym do 
błogosławieństw i trochę z próżności chciałam pokazać go przyjaciółkom. - "Czy moje oczy 
ci nie wystarczają?"

(Dając mi w ten sposób do zrozumienia jak raduje Go utajona miłość.)

1264. - 1945 - 11 października. Odmawiałam "Ojcze nasz" rozmyślając nad tymi dwoma 
słowami. - "Wejdź mocno w głębię określenia: twój Ojciec. Jest nim Bóg. Adoptował cię z 
miłości. Prawda, że adopcje pochodzą z miłości? Rozkoszuj się słodyczą tego, że jesteś 
dzieckiem Ojca, takiego Ojca!...

Niech cię nie dziwi zwłaszcza to imię, które On sobie nadaje: to by Go zmartwiło. I pomyśl, 
że żaden ojciec nie jest takim Ojcem jak On, a to rozwinie w tobie myśl, że możesz 
oczekiwać od Niego wszystkiego w niespodziewanych rozmiarach i że powinnaś starać się 
stale pomnażać swoje nieudolne słowa miłości i wdzięczności. Bo On czuwa nad twoim 
wnętrzem, które zna lepiej niż ty sama. On jest duszą twojej duszy. Uczynił w tobie swoje 
mieszkanie. Wiesz dobrze, że trzeba Go tam szukać często, życzyć Mu, by nadeszło jego 
królestwo, by stała się Jego wola. Proś Mnie, bym zwiększał twą wiarę w Jego Obecność 



wewnętrzną. Nigdy nie obawiaj się jej nadużyć. Prosisz o tak niewiele!... Dlaczego? Zbadaj, 
czy jest to brak zaufania, czy beztroska, czy też to, że wolisz liczyć tylko na siebie?

Jak bardzo pozbawiłabyś Mnie radości pozbawiając Mnie okazji pomagania ci... Czy choć 
odrobinę lepiej zrozumiałaś moją miłość?

Jeżeli rozumiesz, kochaj bardziej i w każdej chwili. Czy nie od dawna zaczęłaś już odróżniać 
Mnie od rzeczy ziemskich? Jak bardzo trzymałaś się z daleka na początku... Jak wyjątkowo!...
I oddawałaś się jedynie po komunii... Nie myślałaś o tym, by żyć ze Mną blisko we 
wszystkich czynnościach dnia...

Czy nie możesz nadrobić czasu straconego i ze słodyczą wejść w okres narzeczeństwa?... 
Chwile pełne wzajemnych zwierzeń i oczekiwania. Jestem gotów, moja umiłowana, słuchać 
cię bardzo uważnie, nachylony, by odebrać pierwsze słowo twego serca: niech ono będzie jak 
krzyk!..."

1265. - 1945 - 18 października. - "Stań przed moim obliczem. Teraz otwórz swą duszę. Połóż 
ją jak rozwiniętą tkaninę, przypominając sobie swoje błędy wczorajsze i dzisiejsze. 
Pokazujesz Mi je nic nie mówiąc. A jednak jest to modlitwa, trzymasz się w pokorze wobec 
twojej rozpostartej nędzy i tak, milcząc, modlisz się najbardziej wymownie.

Głos sprawiedliwego wznosi się we dnie i w nocy. Czymże jest jego wołanie, jeśli nie 
wołaniem pokory? Widzisz, że nawet twoje błędy mogą cię zbliżyć do Mnie. Posługuj się 
nimi, aby je przemienić w miłość wynagradzającą, miłość skruchy. Wszystko ma prowadzić 
do miłości. Wtedy spotkasz Mnie. A czyż nie zrobiłem już większej części drogi, wychodząc 
ci naprzeciw?"

- Panie, jesteś tak dobry, nawet w najdrobniejszych sprawach mego życia, a ja Ci tak źle 
dziękuję!

- "Małe dzieci nie umieją się wysłowić, ale Ojciec czyta w ich sercach. Nie lękaj się! Po 
prostu idź z wzrokiem utkwionym w Nim. O, wierz w Miłość twego Ojca i Pana!... To takie 
trudne?... Kiedy widzisz Jego Krzyż? Kiedy sobie przypominasz, że On wydał się w ręce 
prześladowców? On, Wszechmocny, wydał się! Jaka siła w tym upokorzeniu... Jakiż dowód 
ofiary... Czyżbyś po tym wszystkim bardziej bała się Go niż kochała?

Stań naprzeciw mojego oblicza. Pojmij nieskończone Miłosierdzie pochylone nad sercem, 
które Mnie szuka: nie ustawaj w przyzywaniu Mnie!"

1266. - 1945 - 25 października. - Na wsi. Był to dzień nowego proboszcza i niewiele 
myślałam o Nim. - "Widzisz, jak często musisz powracać w głąb siebie by Mnie tam znaleźć. 
Tak, to konieczne ćwiczenie, które powinno stać się nawykiem. Tej nocy będziesz 
zastanawiała się nad tym, gdy w ciszy i przepełniona swymi myślami będziesz starała się 
przeniknąć swego Boga. Czy nie sądzisz, że ta nocna modlitwa o wiele przewyższa dzienną? 
Czy nie jest to jakby łatwe przejście bez słów z twego serca do mego? Jak gdybyś całkowicie 
opuściła ziemię z jej troskami i po prostu przeszła do innej sfery? Jaka to ulga, moja córko i 
jaki odpoczynek! Dlaczego więc w pewne dni jesteś tak daleko myślą? Ja zawsze jestem tu i 
czekam na ciebie!"

- Panie mój, tak łatwo ulegam roztargnieniom!



- "Naucz się opanowywać je, będzie to miłością: a miłość jest darem z siebie. Wiesz, jak was 
ukochałem: oddałem wam wszystko. Co zachowałem dla Siebie? Nawet nie moją Matkę".

- Trzymaj mnie przy Sobie, Panie, bo inaczej wpadam w miłość własną.

- "Dokonasz pierwszego wysiłku, a Ja przyjdę ci z pomocą. Wszystko czyń 
nadprzyrodzonym, ofiarowując Mi wszystko. Jakże będziesz szczęśliwa, ponieważ nareszcie 
odnajdziesz prawdziwy sens życia. Czy nie słyszysz mego głosu? Mówi ci on w dzień i w 
nocy: 'Przyjdź'". 

1267. - 1945 - Wszystkich Świętych. - "Miej za nic swój trud, kiedy chodzi o niebo: gdyby 
święci mogli powrócić na ziemię, prosiliby Mnie, aby mogli więcej cierpieć. Teraz już 
wiedzą, że w sferze miłości każde cierpienie otrzymuje wspaniałą nagrodę. Byliby gotowi na 
wszystko aby osiągnąć wyższy stopień w Nieskończoności!... Zjednocz się z ich radością, z 
radością dusz, które dziś przyszły na Łono Boga. I zgodnie z twoją misją na ziemi niesienia 
ulgi w cierpieniach bliźnich, pomyśl o duszach w czyśćcu. Oddasz Mi tym przysługę i cześć. 
Oczekuję ich, ponieważ je kocham a one będą wyśpiewywały moją chwałę. Moja mała 
przyjaciółko, już teraz bądź świętą!"

- Tak bardzo chciałabym nią być, Panie!

- "Czuwaj i módl się. Czuwaj nad czystością intencji. Ofiarowuj swoją chwilę obecną. Proś co
dzień o świętość, aby uświęcić tych, co cię otaczają. Dajesz im tylko to, czym jesteś sama.

O, jedno słowo, jeden przykład świętego! Jakiż ma oddźwięk... nawet po jego śmierci!

Nie sobie zawierz, lecz Mnie i to z radością, która sprawi Mi tak wielką przyjemność... 
Czegóż bym ci nie dał w zamian? Czy znasz hojność Boga? A ponieważ On już dał, nie sądź, 
że zaprzestanie. A ponieważ dał też innym, nie sądź, że nic już nie ma do rozdania. O, moje 
umiłowane dziecko, wejdź w Jego troskę. Jego troską jest, by wierzono w Jego niezwykłą 
miłość dla wszystkich ludzi.

Rozumiesz? Dla wszystkich!"

1268. - 1945 - 8 listopada. - "Czy patrzysz na śmierć jak na uroczystość, którą już teraz 
chcesz przygotować? Z jakim staraniem przygotowujesz twoje przyjęcie ziemskie? A czy 
spotkanie tam, w Górze, nie jest warte wszystkich twych subtelnych zabiegów? Spiesz się 
moja oblubienico! Las twoich lat pożółkł jak złoto. Duszę twoją, pełną soków żywotnych, 
opromienią ostatnie blaski zachodu i powróci ona dla swego źródła, porzucając ziemskie 
widoki dla piękniejszych słońc".

Godzina święta. - "Czy lepiej zrozumiałaś intensywność miłości, jakiej żądam? Intensywność 
zażyłości? Intensywność wiary w moją Obecność w was? A zatem intensywność miłości w 
każdej chwili, ponieważ nic nie jest bliższe sercu niż inne serce i ponieważ aby Mnie kochać 
nie potrzebujesz nawet poruszać wargami.

Czy nie jest to proste? I nie na miarę prostaczków? Czy często patrzysz na Mnie w sobie? Nie
mówię o kontemplacji, mówię o spojrzeniu, to znaczy krótszym, ale żywym i czułym, które 
utrzymuje cię w życiu dla Mnie. ...Przygotowuj, przygotowuj Święto Zjednoczenia. Ja ze 



swej stnony nie zapomnę o niczym. Czy nie sądzisz, że Mnie rozpoznasz? Czy łaski, jakie 
otrzymałaś, nie mają jakby jednego Oblicza?

Ożyw swoje wezwania. Rzucaj Mi wołania twego pragnienia. Ja jestem Niewidzialny, ale 
słyszę".

1269. - 1945 - 16 listopada. - Po Komunii św. - "Wola. Zrozum, że wszelka zasługa o wiele 
bardziej zależy od woli niż od uczucia. Ofiara, jaką z niej czynisz jest czystą chwałą dla Ojca.
Chwała ta trwa przez całą wieczność i jest Jego własnością. Ciesz się z tego, że mogłaś 
uczynić Mu ten dar. Oddawać chwałę Bogu mimo waszej małości, czyż nie jest to Boski 
wynalazek? A ponieważ pozwolono ci, wkładaj w to całe swe staranie, choćby to było tylko 
'Chwała Ojcu', które gdzieś daleko może spowodować nawrócenie, zmienić postawę jakiegoś 
rządu, wprowadzić pokój między narodami, dopomóc papieżowi, nawrócić umierającego. 
Czegóż nie może dokonać 'Chwała Ojcu' uniesione przez Miłosierdzie Boże?

Czy oddałaś się całkowicie Miłosierdziu?

Czy o Nim myślisz? Czy na Nie liczysz? Czy czujesz, że zostało stworzone dla ciebie?... To 
cała wyrozumiałość Serca Boga, przenikniętego najczulszą miłością. Jak mogłabyś nie oddać 
się Mu, zwłaszcza gdy wiesz, że czyniąc to pomnażasz Jego chwałę. Troszczysz się o chwałę 
swojej rodziny, o chwałę swych przyjaciół, swego kraju, a nie pracowałabyś dla chwały 
twego Boga? Ta praca jest częścią doskonałej miłości, o którą Mnie prosiłaś. Znaczy to 
zapomnieć o sobie dla dobra Boga: gdybyś Mnie znalazła, z jaką radością zagubiłabyś się!..."

1270. - 1945 - 22 listopada. - "Czwartek... Jestem jak dziecko, które przez cały tydzień czeka 
na ten dzień... Przychodzisz do Mnie i kochasz Mnie. Przez godzinę jesteśmy całkowicie 
Jedno dla drugiego, zapominając o świecie do tego stopnia, że gdyby anioł obwieścił jego 
koniec, słowa te nie doszłyby do twej świadomości i pozostałabyś spoczywająca na moim 
sercu.

Ty także wyświadcz Mi zaszczyt, czekając na czwartek jak na święto, święto Serca. Zbierz 
całą swą zdolność miłowania, nadziei i wiary. Powierz Mi swoje słabości, a Ja uzupełnię 
braki, abyś, żyjąc, nie porzucała myśli, że to Ja żyję. O, jakie to dla Mnie słodkie żyć jeszcze 
na ziemi przez moje stworzenia. Gdybyś wiedziała, jak niewielu pozwala Mi na to..."

- Panie, moje ciało i moja dusza są Twoim mieszkaniem. Niech wszystkie moje siły będą w 
służbie Twojej Chwały!

- "I czyń pokutę za wszystkie własne egoizmy i samolubstwa innych. Rozumiesz? Pokuta 
powinna być radosna i odbywać się w radości, ponieważ ona zadośćczyni i pochodzi z 
miłości. Smutny jest grzech, ta ciągła skłonność do miłości własnej, która wam często każe 
zapominać o waszym Bogu. A ty próbuj zamienić miłość własną na miłość do Boga: nie 
pamiętać już o sobie, jakaż to ulga! I jakie nowe wejście we Mnie.

Bo nowe to zawsze Ja. Jestem Nieskończonością, a wy zostaliście stworzeni dla 
Nieskończoności".

1271. - 1945 - 28 listopada. Godzina święta. - "Dlaczego wątpisz, duszo małej wiary?... Czy 
umniejszyłem się od wczoraj? Czy moja miłość dla ciebie osłabła? Czy kocham cię dla twych
zasług? Czy raczej nie dla twej nędzy? Czy Miłość liczy na zyski?



Miłość Boga? Czy nie wziąłem cię taką, jaką jesteś, z tym wszystkim, co wiesz o swoim 
ubóstwie? Dlaczego więc teraz po tylu bezinteresownych darach, miałabyś wątpić o mojej 
miłosiernej dobroci? Czy nie powiedziałem ci, że sprawiedliwość przyjdzie później?

Zamknij oczy obawie, która paraliżuje cię w porywie i rzuć się w moje ramiona. Wiesz 
dobrze, że złożę cię na moim sercu, bo jestem łagodnym Pasterzem.

Przede wszystkim potrzebne jest zjednoczenie twojej woli z moją: jako w niebie tak i na 
ziemi. Żadnego cofania się z twojej strony; całkowite przyjęcie nie z przymusu, lecz przez 
czułość, przez pragnienie głębszego wejścia w zjednoczenie. Prawda, że głębiej zjednoczona 
łatwiej ujrzysz swoje grzechy codzienne? Bowiem bardziej zjednoczona jesteś sama w sobie 
mniejsza, a większa we Mnie. Przybliż się do swego nieba. Niebo to zjednoczenie, twój duch 
w moim Duchu. Zacznijmy, o moje dziecko, prawdziwie moje..."

1272. - 1945 - 5 grudnia. - "Widzisz jak wbrew tobie miłość własna i pragnienie posiadania 
wszystkiego przenika do twych myśli? Sądziłaś, że odwiedzasz tę osobę tylko z miłości dla 
Mnie, a tymczasem w twych słowach i gestach przejawiła się chęć podobania się. A więc nie 
tylko dla Mnie przeżywałaś te chwile. Mówię ci o tym, bo właśnie wychodzisz z tego domu, 
ale ile jeszcze razy tak było? Jak trudno jest wam zapomnieć o sobie, przejść w stan miłości 
czystej skierowanej bezpośrednio do Chrystusa!..." 

1273. - 1945 - 6 grudnia. - "Aby zadośćczynić, ponieważ macie moc zadośćczynienia, ofiaruj
Mnie Ojcu: tylko On i wasze zbawienie dla Jego chwały były moim celem niezmiennym i w 
milczeniu mojej Istoty płonąłem dla Niego. Cóż to za ogień, moja córko!... Wyobrażasz sobie,
czym mógł być Bóg-Człowiek przed Bogiem Ojcem? Czy nie byłem Tym, który zawsze miał 
dawać przykład największej ofiary? Najwyższej wytrwałości w zamierzeniu i całkowitego 
zrezygnowania z siebie? Zastanów się czasem nad moimi myślami - mówię o tych z lat mego 
przebywania na ziemi. Posługuj się nimi. Przejmij je. Niech często zastępują twoje, w takich 
samych okolicznościach. Uczcisz Mnie tym. A ponieważ myśli wychodzą z serca, gdzież 
mogłabyś być, jeżeli nie w sercu, które ciebie kocha, choć tak trudno ci w to uwierzyć! Jak 
bardzo będziesz olśniona, gdy ujrzysz... Ale przedtem daj Mi przyjemność bycia miłym dla 
ciebie przez to, że wzywasz Mnie wzruszającymi westchnieniami".

1274. - 1945 - 7 grudnia. - Po Komunii św. Odmawiałam modlitwy nie myśląc o nich. - "Czy
nie mówisz do swego Ojca? A kiedy zwracasz się do tego, z kim rozmawiasz, czy myślisz o 
czym innym? Kiedy mówisz 'Ojcze nasz' stań przed Bogiem i patrz na Niego".

1275. - 1945 - 13 grudnia. Godzina święta. - "Będziesz mówiła: 'W chwili obecnej 
ofiarowuję Ci całą moją zdolność wierzenia, ufania, miłowania' i Ja to przyjmę.

Wskutek ciągłego powtarzania Mi tego wzniesiesz w sobie rodzaj ołtarza pojednania dla 
siebie i dla świata. A Ja ujrzę jak gdyby tęczę Noego, która na swych dwóch krańcach łączyła 
ziemię z niebem, człowieka z Człowiekiem-Bogiem, tworząc tylko jedną postać.

Czujesz się bardzo mała i bardzo samotna. Noe także był bardzo mały i bardzo samotny na 
ziemi. A jednak Bóg pozwolił mu ocalić rodzaj ludzki: jedna mała dusza, zagubiona wśród 
narodów ziemi, lecz zjednoczona z Synem Bożym w pełni swej dobrej woli, może przez 
Miłosierdzie stać się narzędziem dźwigającym. Zbierz więc w sobie siły, które ci dałem. 
Zwiąż je i, posłuszne, oddaj Mnie. Użyję je jakby były moimi. 



Kim jesteś, jeżeli nie zbiorem dobrych chęci?

Ku czemu zmierzałabyś, jeżeli nie ku twemu źródłu?

Czy wiesz lepiej niż Bóg?

Czy masz przyjaciela takiego jak Chrystus?

A jaka jest twoja sytuacja odkąd masz tyle dowodów? Jaka jest twoja odpowiedź? Kiedy 
zacznie się twoja miłość? Czy nie czujesz, że twoja jest nieregularna i mało aktywna? Kiedy 
zachowasz ją będziesz świetlistą, gorliwą i płonącą? Czy nie sądzisz, że inna na twoim 
miejscu lepiej podtrzymywałaby płomień?"

- Tak, Panie, ja nigdy nie zasłużyłam na Twoje łaski: odmień mnie!

- "Zmieniaj się w cierpliwości zaczynania na nowo. Czuwaj i módl się. Tak, modlisz się. 
Módl się inaczej, z utkwionymi we Mnie oczami, pełnymi ufności, z poczuciem swojej 
niskości: wtedy Ja pomogę mojej biednej, słabej córeczce, paraliżowanej przez tyle 
wrodzonych słabości, a ona pójdzie nowymi drogami.

Opuścisz na zawsze swe dawne uzależnienia, ponieważ moje jarzmo jest słodkie. Nie 
będziesz już tą, która służy sobie: Chrystus będzie Tym, któremu będziesz służyć. O, jaka to 
różnica... A ponieważ będziesz Mu służyć, Jemu i nikomu innemu, przez cały twój dzień, On 
nazwie cię swoją oblubienicą, On, który był twoim sługą".

1276. - 1945 - 16 grudnia. - Wszystko dla Ciebie, Panie mój!

- "Nawet twoja krew niech płynie w żyłach dla Mnie!"

1277. - 1945 - 21 grudnia. - Panie, uczyń mnie taką, jaką chcesz, abym była!

- "Często kieruj do Mnie tę modlitwę, która wypowie Mi twoje poddanie się mojej woli. I 
wiesz, że to właśnie jest miłość. Szukasz miłości, pragniesz jej i przyzywasz. Wiedz, że każda
miłość jednoczy się z wolą przedmiotu miłości i to właśnie jej dowodzi.

Twoje pragnienie miłowania więcej, już jest większą miłością. Twoja nadzieja, że dojdziesz 
do kochania wyłącznie Mnie, czynienia wszystkiego dla Mnie, myślenia tylko o Mnie, to 
kadzidło na moim ołtarzu, jego woń wznosi się do mego serca. Gdybyś znała moje serce, 
wiedziałabyś, że dojście do niego jest proste. Powiedz mu, że jesteś zdecydowana poświęcić 
mu wszystko, zagubić się, aby je zdobyć. Powierz mu tysiące swych myśli wszelkich odcieni;
niech wszystko prowadzi cię do niego, jest to jedyny kierunek. Również twoje upadki.

Dla Mnie ma znaczenie tylko twoja miłość i twoja pokora. Wznoś się przez poniżenie. Chcesz
być pokorną? Czy masz na to jakiś sposób? Czy często patrzysz na swoje słabości? Czy nie 
dziwi cię, że nic nie jesteś warta? Czy nie ufasz sobie? Oddaj Mi całą siebie w pełni swej 
ufności. Czy to coś trudnego dla Mnie uczynić cię taką, jaką chciałbym abyś była? Pomyśl o 
tym: Ja mogę wszystko.

Przyjdź więc do Mnie, moja droga córeczko, tak bardzo droga".



1278. - 1945 - 27 grudnia. - "Gdybyś dla połączenia się ze Mną musiała czynić ofiary, nie 
przejmowałabyś się nimi: Ja bym je składał w tobie. Gdybyś miłując Mnie nie znajdowała 
słów na wyrażenie tego, pozostałabyś w milczeniu, a Ja mówiłbym do Siebie w tobie.

Jeśli twoja myśl odchodzi ode Mnie, powracaj, gdy tylko to spostrzeżesz, łagodnie, bez 
goryczy w stosunku do siebie. Ponieważ Ja ciebie znoszę, jakże ty nie miałabyś znosić siebie. 
Wykorzystaj to jako okazję do pokory. O, te okazje, których nie należy nigdy tracić. Moja 
pokorna córeczka... Jakaż to radość dla Mnie!... Rozumiesz? Ja widzę ciebie w twych 
poruszeniach wewnętrznych. Przenikam cię. Wiesz, że rodzice znają dobrze swoje dziecko. A
cóż dopiero Ja!... Niech to pobudzi twoje życie wewnętrzne. Odpoczywam w twojej duszy.

Na początku Stworzenia Bóg przechadzał się po ogrodach raju ziemskiego i rozmawiał z 
waszymi pierwszymi rodzicami: to był Bóg i to byli ludzie.

Teraz Bóg-Człowiek jest w tobie, jeszcze bliższy, bo przyjął naturę ludzką. Jakież to 
zjednoczenie, córko moja! Pomyśl tylko.

Gdybyś to lepiej rozumiała, roztopiłabyś się z miłości".

- Panie, daj mi łaskę lepszego zrozumienia!

- "Poproś o to świętego Jana, którego święto dziś przypada. Chociaż opuściłem go w dzień 
Wniebowstąpienia, nadal żył ze Mną aż do kresu swych dni na ziemi. Proś go o tę czułą 
wierność, która pozyskała mu tyle łask. A potem zaufaj". 

Rok 1946

1279. - 1946 - 1 stycznia 1946. - Hasło? - "Wierność, by pocieszyć serce twego Chrystusa".

1280. - 1946 - 2 stycznia. Po Mszy św. kupiłam chleb. - "Widzisz różnicę? Chleb dla ciała i 
Chleb Żywy".

1281. - 1946 - 3 stycznia. Le Fresne. Myślałam o wszystkich uprzejmościach, jakimi 
obsypano mnie w Nantes i o tym, co mnie czekało tutaj ze wspaniałą panoramą Loary 
wyzłoconą przez silny mróz. - Jakże dobry i piękny jesteś wszędzie, drogi mój Panie! Dla 
swojej niewdzięcznej oblubienicy, tak lekkomyślnej!

- "A zatem dlaczego tak trudno wierzyć ci w moją miłość. Ta natura, która cię zachwyca, to 
moja miłość... Ten zachód słońca, który porównujesz do skrwawionej Hostii, to moja 
miłość...

Wszystkie te delikatne względy, których doznałaś podczas twego pobytu w Nantes, tę 
nieoczekiwaną okazję oddania przez ciebie istotnej przysługi Ja ci przygotowałem w mojej 
miłości. Czy teraz nie uważasz tego za oczywiste? Dlaczego więc nie pomyślałaś o 
tym? ...Zawsze myślisz, że wszystko dzieje się samo. Nic nie dzieje się samo z siebie. Ja 
jestem we wszystkim. A moją Istotą jest Miłość. Przejmij się tą myślą".

- Jak mam to zrobić?



- "Rozważaj ją często w swym sercu. Stopniowo nabierzesz pewności. Będziesz żyła z 
Miłością. Nie opuścisz już Miłości. A kiedy będziesz Mnie wzywać, nie powiesz już: 'mój 
Boże', powiesz: 'moja Miłości'.

I to będzie prawda. A serce twoje rozmięknie jak ziemia pod strumieniem wody.

Ale myśl, myśl o Miłości, bo tym sprawiasz Mi przyjemność. Tak bardzo pragnę abyś 
wierzyła! Jak ubogie jest twoje pojmowanie Mnie!

Przypomnij sobie więc, że człowiek został stworzony na obraz Boga. Czyż dziecko nie 
rozumie swego Ojca? Czy nie istnieją tajemne więzy? I czy serce nie żyje miłością?

Dlaczego się bronisz?... Dlaczego uciekasz?... Przyjdź!"

1282. - 1946 - 10 stycznia. Zagrypiona, z gorączką, półprzytomna, kaszląca. - Czy dzisiaj 
będę mogła przyjąć Twoje drogie słowa?

- "Czy Ja nie liczyłem się zawsze z twymi ułomnościami? Nawet podczas twych podróży, 
nawet wtedy, kiedy nie zawsze byliśmy sami?... Czy nasze zespolenie serc uległo zmianie? I 
czy nie sądzisz, że w obecności twego Boga jest pewna uległość?

A więc nie niepokój się. Przyjdź jak mała dziewczynka, którą prowadzi się za rękę. Poniżaj 
się zawsze jako naprawdę bezużyteczna...

Przypominasz sobie radość, jaką odczułaś w tym tygodniu podczas choroby? - 'Może pójdę 
do domu Ojca?' - I poczułaś przypływ pokoju i pragnień. Nie myśl, że to pochodziło od 
ciebie. Myśl ta nie przyszłaby ci nawet do głowy, gdyby Duch cię nią nie natchnął.

Chciałbym, abyś utrzymywała się w swojej zwykłej nędzy, ponieważ jest to prawda i 
ponieważ to Mnie czci. Podobnie, poczułaś dziwną siłę na myśl: na co przyda się mieszkać w 
pięknym domu, kiedy stoi się na progu śmierci?

Prawda, że na progu wieczności zmienia się wiele poglądów?

Dziękuj. Kiedy czujesz, że zalewa cię światło, chwytaj je. Zagłębiaj się w nie. To jest łaska 
Boża. Dotykasz palcem Jego miłości. Ile razy na dzień? A więc, czy to za wiele ofiarować Mu
wszystko tego samego dnia? Czy nie jest to tak, jak gdybyś Mu mówiła: 'Istota, którą 
stworzyłeś, wraca do Ciebie z miłością z tym wszystkim, co jej dałeś'?"

1283. - 1946 - 17 stycznia. Godzina święta. - "Czy nie widzisz, że powinnaś czynić wszystko 
w duchu wiary? Wiary w moją rzeczywistą Obecność w tobie. Wiary w miłość, która kieruje. 
O, jaka nastąpi zmiana w twoim życiu, moja córko, kiedy będziesz zupełnie pewna tej 
miłości, która żyje w tobie...

Znasz różnicę między samotną podróżą a podróżą we dwoje, dwoje bliskich przyjaciół, dwoje
oblubieńców. Czy można je z sobą porównać?

A więc kiedy dasz Mi radość, kiedy uczynisz Mi zaszczyt dzielenia wszystkiego z moją pełną
miłości Obecnością, dusza twoja niejako podwoi się w innej Istocie, która jest moją Istotą.



Pracuj nad pozyskaniem ducha wiary habitualnej. Takie ćwiczenie możesz powtarzać wiele 
razy w ciągu dnia. Lubisz, aby ci nie brakowało wełny i lnu dla twego kołowrotka, łatwo 
przewidujesz wszelkie sprawy ziemskie.

Jak przebędziesz drogę życia, krótką w swym trwaniu, ale długą w przeżywaniu, bez 
czynnika tak potrzebnego dla świętości - ducha wiary - skąd bezpośrednio płynie miłość? A 
czy wiesz, że miłość jest jedynym celem? Że wszystko powinno zmierzać do doprowadzenia 
cię do niej? Że rzecz drobna staje się wielką, jeżeli prowadzi do miłości i że ważne dzieło jest 
niczym, jeżeli nie prowadzi do miłości.

O pokoro!... O skrucho!... Jeśli miłość was ożywia, jak wielka jest wasza moc nad sercem 
Człowieka-Boga! A jak mogłabyś kochać, gdybyś nie wierzyła, że miłość jest obecna w 
twoim sercu?...

Tam właśnie mieszkam".

1284. - 1946 - 24 stycznia. Godzina święta. - Panie mój drogi, tak bardzo chciałabym wznieść
się o kilka stopni w miłości i pozyskać dla Ciebie nawrócenia, które, mówiąc językiem ziemi, 
czynią Cię 'szalonym z radości'.

- "Z pewnością, moja córko, jak szaleniec postępowałem w moim Szaleństwie Krzyża. Czy 
nie wyszedłem poza orbitę rozumu ludzkiego spodziewając się, że niektórzy przytłoczeni 
widokiem tak całkowitej ofiary ofiarują Mi z kolei całość swej wewnętrznej istoty? Ażeby 
odpowiedzieć, ażeby podziękować, ażeby być moją kontynuacją. Czy chcesz być jedną z 
nich? Powiedz Mi to, abym cię przyjął w twej słabości. Zobacz, jak twoja słabość może być 
cenna, dlatego, że Mnie pociąga: wiem, że jesteś słaba, nie potrzebuję twej siły, ale twego 
poddania się". 

- A więc oddaję się cała w Twoje ręce, aby mieć zaszczyt kontynuowania Ciebie: jakaż łaska 
mogłaby być większa?... Być przedłużeniem mego Boga!

- "Proś mnie o to co dzień rano. Mów Mi o tym jeszcze po południu i wieczorem, obserwuj, 
jak to przebiegało.

Wiesz, iż Ja wysłuchuję, prawda? Że słyszę i obdarowuję?... Trzeba być Mi za to wdzięczną. 
Sprawdzaj, jak daleko w tym się posunęłaś. Czy to miłość jest pobudką twych czynów? Czy 
to miłość rodzi twe myśli? Czy możesz powiedzieć, że uderzenia twego serca są także 
miłością? Żyć dla innych, żyć dla swego Boga, to słodsze, niż żyć tylko dla siebie, 
rozumiesz?... I czy nie pojmujesz, że świadomość tego, iż żyjesz dla Mnie, całkowicie, 
wyłącznie, mogłaby sprawić, że stałbym się, jak tego pragniesz, 'szalony' z radości, z owej 
niewysłowionej radości płynącej z nierozerwalnego, umocnionego przez Ducha 
zjednoczenia".

1285. - 1946 - 26 stycznia, - Bądź wola Twoja na ziemi.

- "Zważ, iż ziemia to ty. Zostałaś ulepiona z ziemi. I proś, byś pełniła Jego Wolę, Wolę Ojca, 
jakbyś była już w niebie, żyjąc tylko przez, i dla, Niego".

1286. - 1946 - 1 lutego. - Miałam w głowie tysiące myśli, projektów, wspomnień i mówiłam:



- Panie, zejdź do mnie.

Pokazując mi tę gmatwaninę rzeczy obcych Mu, powiedział: - "Nie ma miejsca. Zrozum, że 
abym wszedł do duszy, muszę tam być u siebie, a nie u niej. Gdyby poproszono cię o zajęcie 
pokoju, który byłby tak przeładowany meblami, że nie mogłabyś tam wejść, to czy nie 
pomyślałabyś: 'Jak dobrze mogłabym tam odpocząć, gdyby to wszystko zostało wyrzucone!' 
Staraj się nie mieć w sobie nic takiego, co mogłoby nie podobać się memu spojrzeniu, oprócz 
szacunku dla mego Majestatu, wdzięczności za moją dobroć, gorliwości i pragnienia mojej 
chwały, współczucia dla mych cierpień, miłości dla mojej miłości, czułości, by Mnie 
pocieszyć. A wtedy będziesz Mnie zapraszała częściej i samo twoje zaproszenie będzie już 
słodyczą dla mego serca. Wiesz? Słodka muzyka dochodząca z jakiegoś miejsca przyciąga 
samotnego przechodnia i on tam idzie. A kiedy dowiaduje się, że melodie te zostały 
przygotowane dla niego, że była to jakby pułapka miłości by zwrócić jego uwagę i 
przyciągnąć jego łaski, jest zachwycony tymi względami i stara się dostosować odpowiedzi 
do barw wezwań, których siłę będzie się starał przewyższyć, bo są to odpowiedzi Boga, który 
jest miłością! O, moja córko, zacznij te rozmowy bez słów złożone z porywów i pragnień 
świadczących, że nic prócz Mnie nie istnieje dla ciebie, że jesteś już gotowa rzucić się w 
ramiona twego Oblubieńca, ponieważ ziemia była tylko etapem przejściowym, który nie 
może przywiązać do siebie ani twego umysłu ani serca dla Mnie stworzonych. Czy możesz 
mówić Mi co dzień: 'Oto jestem, Panie. Czy to już dziś będziemy razem w zaświatach?'"

1287. - 1946 - 7 lutego. - Czy mogę wołać do Ciebie: Panie mój?

- "Z pewnością, ponieważ jestem Nim dla ciebie, bowiem ty jesteś moim stworzeniem. Czy 
nie czujesz słodyczy takiej wymiany? Dlaczego miałabyś się obawiać odnowienia jej? 
Nazywaj Mnie twoim, a ja będę nazywał cię moją. Nie uchylaj się: skrzywdziłabyś Miłość. 
Bądź pierwsza w dawaniu, pewna, że Mi się podobasz.

Czy kiedykolwiek wyrzucałem ci, że Mnie zbytnio kochasz? Albo że Mi zbytnio zawierzyłaś?
Czy powiedziałem ci: przesadzasz, nie masz prawa posuwać się dalej? Ja, który tak pragnę 
waszej zażyłości, że posuwam się do żebrania o nią... O, moja córko, czy wiesz, co to znaczy 
żebrać?... To znaczy pragnąć tak mocno, że traci się poczucie godności i posługuje się 
najpokorniejszym ruchem, by otrzymać to, do czego przywiązuje się tak wiele wagi. Tak 
mocno pragnę stałej pamięci waszych serc, że podjąłem w mym ziemskim życiu wszystkie 
rodzaje trudów czy wspaniałości, by ją przyciągnąć do Mnie.

Czytając Ewangelię, macie możność wybierania na czym zatrzymać spojrzenie:

moje cuda,

moja litość dla grzeszników,

moje umartwienia,

moje wezwania skierowane do wybranych,

moje milczenia,

moje modlitwy,



moje walki z przeciwnikami,

moja stanowczość i moja stałość,

moja gorliwość w służbie Ojca,

moja miłość do ludzi, moich braci,

moja troska o ich zbawienie,

moje trwogi w Getsemani z powodu tak wielu niewdzięcznych, tak wielu na zawsze 
utraconych, podczas gdy Ja miałem za nich przelać moją krew...

Rano czytaj stronę mego życia i zamykaj ją w swym sercu. Niech dotrzymuje ci towarzystwa 
przez cały dzień, dając ci wierną miłość, naśladowanie Jezusa Chrystusa. Być drugim 
Chrystusem: zmierzaj do tego. To będzie ukoronowaniem zażyłości. Wówczas Ja będę lepiej 
mówił: 'Moja Gabrielo', a ty będziesz lepiej mówiła: 'Panie mój!'"

1288. - 1946 - 14 lutego. Godzina święta. Myślałam o sprawach finansowych, o podatkach 
itp... 

- "Czy nie jestem twoim Skarbem wiecznym i nieskończonym? I czy finanse ziemskie nie są 
potrzebne na bardzo krótką chwilę? Poświęcaj im jedynie odrobinę uwagi, tyle, ile wymaga 
to, co konieczne, inaczej mogłyby one zawładnąć twoimi myślami, to znaczy głębią twych 
myśli, która należy do Mnie. Czy nie jesteś szczęśliwa, kiedy należysz do Mnie? Czy 
znalazłaś gdzieś większą słodycz? Czy nie jesteś ze Mną u siebie? W rodzinie, mój drogi 
mały wizerunku?

Niech więc troską twoją będzie to, by zawsze być przy Mnie i przy moich sprawach: mojej 
chwale, moim Królestwie, mojej woli, moim głodzie dusz, moich najdelikatniejszych 
pragnieniach. Czy wiesz, czego pragnę dziś wieczorem? Spocząć w tobie... Dlatego bądź cała 
dla Mnie. Zwiąż swą myśl z moim sercem i z jego cierpieniami. Wtedy będzie Mi się 
zdawało, że przejmujesz część mojego trudu, że współczujesz ze Mną... Będzie to dla Mnie 
tak wielką pomocą w samotnym ogrodzie, gdybyś wiedziała!... Nie, nie wiecie, czym jest dla 
Mnie wasza myśl, bo gdyby tak było, kierowalibyście ją częściej ku waszemu Oblubieńcowi. 
A jednak używam najczulszych słów by was zachęcić do odpowiedzi. Mimo to, wielu 
pozostaje z dala ode Mnie, jak od obcego, którego nie chce się dopuścić do udziału w swym 
życiu.

Boją się Go nawet przy śmierci. Odchodzą, bo tak trzeba, nie myśląc o tym, by rzucić się w 
moje ramiona, ramiona Zbawiciela, Wielkiego Przyjaciela, Boga, który zaślubia, Stwórcy, 
który wszystko w was stworzył! Czy nie byłoby rzeczą naturalną oddać Mu wszystko w 
radości i wdzięczności?

Ty, mimo swej małości, wznoś się do Mnie często, jakby czyniąc próby do ostatniego lotu... 
Ponieważ dzień ten nadejdzie, niech twoja dusza pomyśli o swej szacie na ostatnią podróż".

1289. - 1946 - 20 lutego. - "Chciałabyś dojść do Mnie szybciej. Uważasz, że drepczesz w 
miejscu a nawet, że w pewnych chwilach cofasz się. Proś codziennie o pomoc jedną z dusz 
Kościoła triumfującego, jedną z Kościoła cierpiącego i weź na siebie zbawienie jednej duszy 



z Kościoła walczącego. Ta trójca dusz dopomoże twojej duszy. Kto ocala grzesznika, sam się 
zbawia. A dusze, które opuściły ziemię, mają wielką miłość dla tych, którzy jeszcze walczą. 
Takie wymiany są nie tylko dozwolone, ale stanowią radość Ojca dusz, który kocha was jak 
gdyby innych Chrystusów.

Zapytaj siebie: 'A czy ja używam wszystkich sposobów, żeby uzyskać Miłość? Czy służę 
Miłości? Czy Miłość mnie słyszy? To znaczy: czy mówię do Niego w sobie samej? Czy 
kontempluję Go żyjącego we mnie? Bo On tam jest...'

O, moja córko, często mówię ci: 'Nie pozostawiaj Mnie samego!' Ty, która więcej otrzymałaś,
dawaj. Ty, która lepiej zrozumiałaś, żyj tym życiem ukrytym, które przewyższa wszelkie inne
życie i które jest pełne zasług z powodu swej wiary. Czy chcesz zacząć? Bo przecież jesteś 
ciągle na początku, ze swoją małością i swoim ubóstwem.

Czy nie opuściłaś wiele razy wejścia w miłosne milczenie serca? Czy nie oczekiwałem cię i 
nie widziałem, jak idziesz? A ty tego nawet nie spostrzegłaś!... Czy nie powinniśmy żałować 
straconych sposobności okazania sobie miłości? Powiedz Mi to, aby Mnie pocieszyć".

- Panie, jestem tak nędzna!

- "Daj Mi ufność dziecka i nadzieję ubogiego wobec bogacza. Wtedy uzupełnię twoje braki 
jakże starannie! Wiesz - oblubienica przystrojona wszystkimi klejnotami najtroskliwszego 
Oblubieńca".

1290. - 1946 - 7 marca. - "Prawda, że dobrze cię prowadziłem? Przypomnij sobie skąd 
wyszłaś, dawna wietrznico, a gdzie teraz jesteś!... Blisko Mnie, na moim sercu, z wszystkimi 
czułymi względami przyjaciółki Domu. Uważasz to za bardzo proste: a jednak jesteś 
odpowiedzią na Miłosierdzie. Czym byłabyś, gdybym ci nie pomógł w tych czy innych 
okolicznościach? Nawet w sprawach materialnych.

Czy często pamiętasz, aby być wdzięczną za to? Choćby raz na dzień? Czy zbierasz powody 
do miłowania Mnie?

Nie pozwól twej duszy łatwo zasypiać, ale mnóż akty gorącego pragnienia, by wznosić się po 
stopniach miłości, aby dostać się do Mnie bliżej.

O, kiedy będziesz tuż przy Mnie,... można powiedzieć w zasięgu ręki twego Mistrza, jak 
bardzo wszystko się dla ciebie zmieni... Będziesz bardziej pobudzona życiem duchowym, a 
ziemia dla ciebie umrze; bo nie można służyć dwóm panom.

Czy jesteś zupełnie pewna, że wybrałaś swojego? A więc w czasie wielkiego postu oddaj się 
pokucie; zjednoczona z moją na pustyni, stanie się wielka. Czy wiesz, co to znaczy, być bez 
jedzenia przez czterdzieści dni? Bez domu, bez towarzystwa, w modlitwie przedłużanej aż w 
godziny nocne? Czy nie sądzisz, że już w tym znajdziecie dość zasług dla pokrycia mnogości 
grzechów świata?

Zjednocz się ze Mną po bratersku ofiarowując Mi kilka umartwień wybranych przez siebie. 
Będą Mi się podobały już choćby dlatego, że to ty je wybrałaś. Bardziej podoba Mi się to, co 
pochodzi od was. Kiedy czynicie co wam nakazano, doceniam wasze posłuszeństwo; ale 
kiedy oddajecie się spontanicznie, dostaję wasz poryw miłości.



Nie lękaj się wyobrażania sobie, co mogłoby Mi zrobić przyjemność. Szukaj dobrze... Ależ 
tak, w nocy jesteś moją, tak samo jak w dzień. Na pewno kiedy oddychasz, robisz to dla 
Mnie. Czy chciałabyś, choć przez jedną chwilę nie być moją? Czy cała Loara, która płynie 
przed tobą, nie jest już przyrzeczona oceanowi? Przelej całą siebie w Nieskończonego.

Nie zatrzymuj niczego z naszej zażyłości. Radość swą pogrąż we Mnie. Zawsze mam ci do 
dania jakieś szczęście, o którym nie wiesz i którego nikt inny nie umiałby ci dać".

1291. - 1946 - 14 marca. Godzina święta. - "Choćbyś nawet nie zrozumiała teraz 
wszystkiego, o czym ci z tak wielką miłością mówię, to jednak powiem ci to, bowiem 
przyjdzie kiedyś dzień, godzina, okoliczność, kiedy twoje oczy otworzą się na ukryty sens 
moich słów i kiedy twoja dusza oblecze się w Siłę, która stanowi ich wątek.

Nawet gdybyś nie mogła wyobrazić sobie całej miłości zawartej w słowach, które są słowami 
wszystkich, chcę ją w nie włożyć, abyś w pewnej chwili, później, może w chwili twej śmierci,
mogła w niej spocząć, rozkoszować się nią, oddać się jej z radością.

Nie usuwam nic z tego, co może przynieść ci dobro. Jesteś moim małym dzieckiem-
oblubienicą, drugim Ja, Mną samym. Dlaczego miałabyś obawiać się zapisać to? Czy każdy 
chrześcijanin nie przedłuża Mnie? Chcę podtrzymać w tobie mój dzień, nie po to żebyś 
płonęła sama, ale byś szerzyła tajemny pożar. Jak bardzo Ojciec mój będzie przez to 
uczczony!...

Miej ufność! Rozumiesz, ufność jest w prostej linii przeciwieństwem rozpaczy, która Mnie 
znieważa. Nigdy nie przesadzisz, bo tak wiele oczekuję od każdego z was. Podobnie ta 
uprzejmość, którą poleciłem ci okazywać innym, jakże bardzo będzie dla ciebie słodka, kiedy 
okażesz ją wewnętrznie Mnie, twej Najpiękniejszej Miłości. I tu także nie lękaj się przesady: 
serca otworzą się szerzej. I dlatego, że to jest dla Mnie!... Podróż twoja trwa, wyrzuć balast... 
Chcę przez to powiedzieć, żeby nic już nie zatrzymywało twej istoty. Zrzuć ciężar, uwolnij 
się aby wznosić się w górę.

Kiedy dwoje spotyka się, oboje zbliżają się do siebie na drodze. Chciałabyś, abym był na niej 
sam? Nie pozbawiaj się przyjemności przybycia na umówione spotkanie przed czasem. I nie 
pozbawiaj Mnie przyjemności, jaką sprawia świadomość, że jest się oczekiwanym".

1292. - 1946 - 21 marca. Godzina święta. - "Czekałem na ciebie przez całą noc w mojej 
Eucharystii, aby ofiarować ci się rano.

Jak mogłabyś się dziwić? Wierzysz w moją Obecność w Tabernakulum? Wierzysz w moją 
niezmierną miłość? A więc połącz jedno z drugim. A kiedy budzisz się w nocy, niech twoje 
spojrzenie skieruje się na Tego, który o świcie już na ciebie czeka. To ożywi twoją miłość i 
otworzy ufność w moją siłę".

- Czy Twoja siła, Panie, przekracza wszystko, co składa się z atomów?

- "Każda siła pochodzi z mojej siły i jest przy niej niczym. Nawet moja łagodność obleczona 
jest w moją siłę, bowiem nie istnieje nic tak łagodnego jak Ja.

Czy myślisz niekiedy o uwielbianiu każdego z moich przymiotów? Byłoby to hołdem 
złożonym mojej Chwale.



Pozwól Mi korzystać z dni twego życia: nie ma ich zbyt wiele... Niech wszystkie przedłużają 
Mnie, w miarę twoich możliwości. Niech nie będzie ani jednego dnia, w którym nie zajęłabyś
się czymś co jest ze Mnie, tak jak nie ma ani jednego dnia, w którym Ja nie pracowałbym w 
tobie dla twego własnego szczęścia. Wierzysz Mi?"

- Tak, Panie mój.

- "A więc upokorz się za to, że nie odpowiadasz lepiej na tyle względów, którymi darzy cię 
twój Stwórca. Wiesz, jak lubię przebaczać?

Wiesz, jak wasza ufność przyciąga moje miłosierdzie? Ono może wszystko zdziałać w moim 
sercu. Licz na Mnie. Wzywaj Mnie. Czy lubisz swoje imię? Ja lubię moje na waszych ustach. 
A więc nie pozbawiaj Mnie tego!"

1293. - 1946 - 28 marca. Godzina święta. - "Dlaczego tak niepokoisz się opinią ludzi? Czy 
nie wystarcza ci moja? Jeżeli jesteś ze Mną, niech sobie mówią. Zajmij swe miejsce na moim 
ramieniu i zapomnij o wszystkim...

Czy wiesz, kiedy podążasz śladem moich kroków? Kiedy chcesz mojej przyjemności? 
Możesz się osądzać wedle twego pragnienia podobania Mi się w każdym czasie. I wierz, że to
pragnienie nie pochodzi od ciebie, ale od Ducha, który jest w tobie, w twojej świątyni łask. 
Masz więc powody jedynie do upokarzania się... Chwytaj każdą okazję zachowania 
milczenia, które Mi ofiarujesz jak kwiat. O, to piękne milczenie spokoju, pokory, pogody, 
zażyłości z Bogiem. Czegóż to nie mogłabyś uzyskać w tych błogosławionych chwilach... I 
oczywiście milczenie w twych myślach, w twoich wspomnieniach".

- To nie łatwe, takie milczenie wewnętrzne...

- "Próbuj. Jeżeli nie uda ci się to jednym sposobem, spróbuj innego. Pamiętasz gałąź drzewa, 
której nie mogłaś odciąć w swoim ogrodzie? Kiedy zmieniłaś kierunek, odpadła sama. Ale 
trzeba cierpliwości. Nie sądź nigdy, że ci się cokolwiek w pełni udało. Zmierzaj ku lepszemu. 
Czy nie jest to dla Boga? Dlaczego miałabyś się zniechęcić? Ach, moja mała córeczko, trzeba
zacząć być szczęśliwą cierpiąc dla Mnie. Wiesz dobrze, że Ja byłem szczęśliwy cierpiąc dla 
ciebie. Czy dwoje przyjaciół nie dąży do wymiany świadczeń? Czy zadowolisz się tym, że 
otrzymujesz? Podejmij inicjatywy miłości, nie tracąc przy tym zwłaszcza swego uśmiechu. 
Daj Mi ten uśmiech, abym go pobłogosławił".

1294. - 1946 - 4 kwietnia. Godzina święta. - Zapomniano o przykryciu ołtarza. W myśli 
robiłam Mu płaszcz z moich ramion. - "Jeśli tego wieczoru tak Mnie okrywasz, bądź pewna, 
że w niebie, gdzie wieczory są wiecznymi rankami, ofiaruję ci tę samą tunikę, której fałdy 
okryją nasze tajemne rozmowy. Czy myślisz, że brak Mi łask na tej ziemi? Nie oczekujesz już
otrzymania nowych, jeszcze potężniejszych? Pragnij ich. Dyskontuj je dla pomnożenia swojej
wiary".

- Panie, sądzę, że dajesz mi wszystkie, jakich potrzebuję do zbawienia.

- "A jeżeli pragnę prześcignąć ciebie i przejść Samego Siebie? Czy polegając na mojej sile 
spodziewasz się nadmiaru? Czy dla Mnie byłby to nadmiar, dla Mnie, którego nic nie może 
powstrzymać? Czy nie uważasz raczej, że moje serce, które nie ma granic, lubi dawać bez 
ograniczeń? Czy nie jest to jego Boskim elementem?



Przygotowuj swą duszę, jak przygotowujesz ziemię swego ogrodu, przekopując ją i zasypując
chwasty. Potem przyjdą słońce i deszcz, potem nowe kwiaty takie, jakich nie oczekiwano, o 
jakich nie sądzono, że istnieją. I jeszcze wtedy będziesz mogła powiedzieć: 'Nie ma tu nic 
mojego, wszystko pochodzi od Niego'. Bo wszystko zawsze pochodzi ode Mnie. Spojrzyj 
wstecz: czy nie widzisz jak moje oblicze odbija się w tym wydarzeniu... i w innym, które 
doprowadziło cię tam, dokąd nie myślałaś iść? Prawda, że to było na twoją miarę? Chociaż 
było ciężkie, mogłaś ten ciężar unieść. Nie lękaj się niczego. Ależ tak, w chwili swej śmierci 
otrzymasz łaskę przyobleczenia się w śmierć: wejdziesz w nią tak, jak w zadanie otrzymane 
ode Mnie, który zawsze ci pomagam. Czy znasz obecną łaskę? Tę, którą nazywacie 'łaską 
chwili'? Łaska to Ja.

Czy lękasz się, kiedy jesteś ze Mną? Czyż po Zmartwychwstaniu nie mówiłem zawsze do 
mych apostołów: 'Nie lękajcie się!'

Twój lęk, moja córeczko, obrażałby Mnie".

1295. - 1946 - 11 kwietnia. - "Wierz, a wszystko stanie się proste. Kochanie Mnie będzie 
proste, służenie Mi proste, proste zadowolenie, że cierpi się dla Mnie.

Wierzyć, to prawie widzieć. Widzieć Mnie! Jakie wywyższenie, jakie bogactwo do 
wykorzystania, kiedy do Mnie mówisz, kiedy Mi wyznajesz, że Mnie kochasz.

Wierz także, że dowodem miłości do Boga jest twoja pełna miłości troska o bliźniego. 
Uwierz, że to Mnie widzisz w nim, Mnie zachwycasz, kiedy zachwycasz jego. Wtedy 
będziesz wobec niego pokorna. Bądź zawsze tą najmniejszą: pomyśl o rozmiarach Hostii.

Staraj się od zaraz zwracać do swego bliźniego tak, jak mówisz do Mnie. Oczekuję tego od 
ciebie dziś po południu na zebraniu przyjaciółek. Nie zechcesz odmówić Mi czegokolwiek w 
tym tygodniu Męki. Zacznij, a Ja dokończę. Kiedy byłaś mała, robiłaś tylko trzy ściegi na 
kanwie, jak mówiła twoja mama, i sama kończyła rządek.

Spójrz na Mnie: czy nie jestem czulszy niż twoja mama? Byłabyś szczęśliwa, gdybyś 
uwierzyła w miłość taką, jaką jest, jaką ci daję i jaką chcę ci dawać przez całą wieczność. 
Szukaj Mnie wszędzie, z jakąż radością pozwolę się odnaleźć!... Ale jakże mogłabyś Mnie 
znaleźć, gdybyś Mnie nie szukała? A kiedy Mnie znajdziesz, dawaj Mnie innym: są tacy, 
których nie dosięgnę bez ciebie. To jest twoją misją przewidzianą od wieków. Bądź jej 
wierna, bo Ja byłem ci wierny, aż do cierpień, aż do pohańbienia. Zwróć swe oczy na moje 
oblicze. Staraj się zrozumieć. Zbieraj. Wszystko było dla was. Dla ciebie. To tak, jakbym 
własną krwią napisał do ciebie list miłosny, który dostarczono by ci o wiele później. Ale Ja 
żyję zawsze i to jest zawsze ta sama miłość".

1296. - 1946 - 14 kwietnia. Po komunii. - "Czy zauważyłaś, że 'Ojcze nasz' zawiera siedem 
próśb? Żyj każdego dnia jedną z nich. W dzisiejszą sobotę: 'ale nas zbaw ode złego, amen!'"

1297. - 1946 - Wielki Czwartek. Sama w kościele przed Najśw. Sakramentem. - "Zbliż się w 
twoim sercu jak najbardziej do mego serca. Umiesz się zbliżać? Przez milczenie wewnętrzne i
zewnętrzne? Umiesz nakazać milczenie swym władzom i jedynie przeniknąć w moją duszę z 
tamtej chwili, z chwili ustanowienia w wieczerniku Eucharystii? Moja dusza w owej chwili 
widziała cię tak jak dziś, i z jakże wielką miłością!...



Ach, powiedz Mi, aby Mnie pocieszyć za tych, którzy nie wierzą, powiedz Mi, że zaczynasz 
być coraz pewniejszą siły mojej miłości, choć uznajesz, że nie jesteś jej godna. Przyniesiesz 
Mi ulgę.

Stwórzmy przymierze między twoją nędzą a moim bogactwem. Opieraj się zawsze na Mnie. 
Nigdy nie ufaj sobie. Do czego by cię to doprowadziło? Czy nicość przyzywa się na pomoc 
nicości?

Któż lepiej od Ojca zrozumie swe dziecko? Moich jedenastu synów z Wieczernika wiedziało 
o tym i tak słodkie było ich dziękczynienie, że kilku roniło łzy. A cóż powiedzieć o moim 
wzruszeniu!... Uwielbiaj je. Pochodziło z mojej czułości.

Czy nazajutrz o tej samej godzinie nie byłem już umarły dla nich? Dla was?...

Czy skazaniec nie przeżywa swych ostatnich chwil bardziej intensywnie?"

1298. - 1946 - 26 kwietnia. Godzina święta. W pustym kościele. - "Ale napełnij się Mną. Nie 
często myślisz, że jestem wszędzie, że nie ma miejsca, gdzie by Mnie nie było. Pomyśl. To 
pomoże ci połączyć się ze Mną. Proszę cię jedynie o to: o zjednoczenie. Ponieważ 
zjednoczyliśmy się rano w mojej Eucharystii, nie rozdzielajmy się obojętnością, która 
prowadzi do stałego roztargnienia. 

Kiedy się kocha, czy nie myśli się bez przerwy o tym, kogo się kocha? A więc jakie mogę 
wyciągać wnioski, kiedy o Mnie myślisz? Przyjdź bezpośrednio do Mnie, czekam na ciebie. 
Wlej życie w życie nas dwojga. Zmieniaj się. Czaruj. Bądź u mych stóp upokarzając się tak 
jak Maria Magdalena; albo na moim sercu, spoczywając na nim jak Jan; albo troszcząc się o 
Mnie tak jak moja Matka; albo uwielbiając Mnie jak w niebie; albo dziękując Ojcu za 
zwycięstwo, jakie odniosłem nad śmiercią; albo stając wraz ze Mną pod unoszącym się nad 
nami Duchem. A kiedy będziesz cierpiała, cierp razem z moimi cierpieniami.

Rozumiesz? Zjednoczenie, nigdy rozłączenie, choćby tylko zarysowane w cieniu 
zapomnienia.

Bądź Mną żyjącym. Spraw, abym czuł, że mieszkam w tobie. Bym czuł w tobie wszystko, 
oczywiście nawet twoje winy. Czy nie jestem cały Miłosierdziem? Czy nie mam władzy 
zatarcia wszystkiego? Podniesienia wszystkiego?"

- Panie, odmień mnie, od rana do wieczora jestem tylko pychą.

- "Mów Mi o tym co dzień i upokarzaj się. Każdy z twoich dni przebiega dla Mnie: jest Jezus 
pod postacią chleba i jest także Jezus pod postacią okoliczności, spotkań, faktów. Dostrzegaj 
Mnie wszędzie. Idź za Mną wszędzie.

Na ziemi byłem tym samym co ty, z wyjątkiem grzechu. Bądź pełna mądrości Bożej. 
Wylewaj ją na tych, którzy się do ciebie zbliżają. Jak gdybyś niosła naczynie pełne 
drogocennego nektaru, który rozlewa się przy każdym twym kroku. O, moja biedna córeczka, 
bogata tylko przeze Mnie! Niech strzeże się mocno przed wiarą, że sama z siebie ma jakąś 
wartość... Ale niech zna swoją siłę płynącą z mojej siły".



1299. - 1946 - Pierwszy piątek maja. - Po Komunii św. zalecał mi posługiwanie się 
wdziękiem. 

- "Zejdź ze swych wysokości. Bądź radosną dziewczynką, która idzie do wszystkich bez 
pretensji, żywa i prędka, bo ma wiele do zrobienia dla Boga. Gdy tylko dostrzeżesz swą winę,
oddaj ją Mnie, abym ją naprawił".

1300. - 1946 - 2 maja. Godzina święta. - "Żądam od ciebie miłości w najdrobniejszych 
chwilach. Nie przywiązujesz do nich wagi, ale dla Mnie rzeczy najmniejsze są wielkie. To 
miłość moich dzieci... pomyśl tylko! Wyciągam do ciebie rękę. Napełnij ją maleńkimi 
uczynkami: przelotne myśli i wrażenia; drobne, dobre pragnienia czy małe cierpienia na 
widok tych, którzy Mnie obrażają. A podczas twych krótkich przebudzeń w nocy i podczas 
twej samotności, zwłaszcza tej, kiedy jesteś cała dla Mnie, w ogrodzie, przy krosnach - 
napełnij ją miłością. Czy nie czujesz, że proszę cię o to z żarem? Żaden biedak tak bardzo nie 
pragnął posiadania. Jestem najbiedniejszym z biednych i bardzo wielu okrywa Mnie 
nienawiścią. Pozwól Mi się schronić pod twój płaszcz miłości: pocieszasz Mnie i 
wynagradzasz. Proś Mnie z miłością o nawrócenia: przez słowa miłości, przez uczynki 
miłości, przez miłosierdzie.

U podstaw zawsze kładź miłość, która nie powinna cię opuszczać nigdy. To jest wątek twych 
dni i oczywiście będzie to wątkiem twej śmierci. Ale nie lekceważ drobnych okruchów czasu:
one upewniają Mnie o wielkości twojej pełnej miłości zażyłości i o życiu twojej wiary.

O, gdybyś mogła zobaczyć, moje spojrzenie idące za tobą... Jakiż byłby twój entuzjazm do 
życia dla Mnie tym życiem, które wydaje ci się tak długie, ale które jest niczym wobec 
wieczności. O, gdybyś mogła odczuć żar mojej czułości... Jakąż znalazłabyś odpowiedź!

Uczyń Mi więc miejsce w swoim sercu: wejdę tam z wszystkimi moimi łaskami". 

1301. - 1946 - 9 maja. Weszłam do kościoła mówiąc: - Panie, oto wchodzi Twoje małe nic...

- "A kto jest czymś wobec Boga nieskończenie Wielkiego? Ty zaś, szczególnie wybrana by 
zostać okrytą łaskami, jesteś tylko nędzą... I właśnie tę nędzę karmię co rano moją 
Eucharystią, aby ją utrzymać w mojej przyjaźni; bo pociąga Mnie to, co najsłabsze i 
najbiedniejsze. Oddaj Mi to wszystko, co sobie wyrzucasz. Ja jestem Tym, który przemienia 
nawet to, co najbrzydsze, najniższe, najgorsze. Przemieniam wszystko w złoto Chwały. Jak to
się może dziać? Przez miłość".

- Tak bardzo chciałabym zrobić coś dla Ciebie! Nawet oddając się cała nie daję nic. Co robić?

- "Wziąć Mnie i ofiarować Mnie samemu z całą ufnością, której zawsze od was oczekuję.

Jesteście bogaci, ponieważ należę do was. Jesteście biedni tylko wtedy, kiedy liczycie na 
siebie samych i chcecie działać tylko własnymi siłami. O, jakże wtedy jesteście biedni!... Ale 
jeżeli weźmiecie moje zasługi z pokorą i nadzieją, jak wielkie będzie wasze bogactwo!... A 
zwłaszcza nigdy nie wątp we Mnie. Zasługi swe uzyskałem tylko po to, by dać je wam, moje 
biedne dzieci. Nie myślicie o tym, bo żyjecie we mgle, która zakrywa przed wami czarowną 
wzniosłość waszego Boskiego Przyjaciela".



1302. - 1946 - 16 maja. Godzina święta. - "Użycz Mi swej ręki do pisania. Użycz Mi swego 
głosu do nauczania dzieci katechizmu. Użycz Mi swych gestów do kochania ich. I żeby 
pocieszyć twego Pasterza w Jego trudach, użycz Mi swej uprzejmości. Wtedy przez ciebie 
będę wśród nich, wśród twoich. Zwiększy się przez to twój wpływ na nich, a ty zmniejszysz 
się we własnym mniemaniu o sobie.

Pomyślisz: Nie jest to owoc mego własnego wysiłku - Jezus był ze mną. Powtarzaj to sobie, 
aby się utrzymać w pokorze, a pokora to prawda.

Użycz Mi także swego ciała kiedy podróżujesz, kiedy się trudzisz, kiedy jesz i kiedy śpisz. 
Robiłem to wszystko, gdy żyłem wśród ludzi. Spraw, abym żył jeszcze wśród nich; i trzeba, 
by oni to dostrzegali.

Łaska Boża, piękna i dobra łaska nie zostaje nigdy odmówiona duszom, które wyciągnięte ze 
swej zwykłej obojętności przez jakieś narzędzie - przez ciebie, jeśli tego zechcesz - bardziej 
zaczynają pragnąć zażyłości ze swym Zbawcą.

Co do ciebie, to nie targuj się nigdy ze Mną, ale idź radośnie na swój posterunek, kiedy cię 
wzywam: 'To On chce, abym tu była'. Wtedy pozostajesz spokojna i odważna. Przypominasz 
sobie, jak wiele trzeba Mi było odwagi, by wypełnić moją misję do końca? Naśladuj Mnie. 
Czy nie jestem Wielkim Starszym Bratem, który daje przykład, ponieważ Ojciec powierzył 
Mu swoje tajemnice? Ty powierz się Mnie. Mów o wszystkim po prostu: Ja tak dobrze 
rozumiem wszystko. Czy o tym nie wiesz? Przecież lubię, abyście Mi wyjaśniali wszystkie 
wasze wzruszenia, wasze obawy, wasze pragnienia. Czy kochałabyś Mnie tak bardzo, 
gdybym był daleki? Jestem twoim Ośrodkiem i twoim Celem. Jestem twoim Widnokręgiem. 
Gdziekolwiek zwrócą się twoje oczy, widzą Mnie - w tobie. Dokoła. Wszędzie".

1303. - 1946 - 23 maja. - "Pamiętasz radę proroka: 'Obmyj się w rzece'. A trędowaty król, 
uważając tę radę za zbyt łatwą, chciał odejść. Ale jego sługa powiedział mu: 'Byłoby 
zrozumiałe gdybyś odmówił, bo zażądano od ciebie rzeczy trudnej, ale zawsze można 
spróbować tego, co jest łatwe'. Od was wymagam najzwyklejszych czynów: jedzenia, picia, 
spania, pracy, całego waszego dnia zjednoczonego z moim dniem niegdysiejszym, by wasze 
uczynki były zroszone moją krwią i przyobleczone w moje zasługi. To nie jest trudne. To was
uleczy z waszej zwykłej nędzy i okryje was najbogatszym płaszczem.

Przyjmij więc, moje dzieciątko, rzecz tak prostą. Wypróbuj ją. Uczyń ją swoim zwyczajem, 
zagłębiając się w moje spojrzenie. Lubisz moje spojrzenie spoczywające na tobie? Spojrzenie 
twego Wielkiego Przyjaciela? To jakby pieszczota. To zawsze siła. Jakby moje Słowo. Jak 
moja Eucharystia. Wszystko ze Mnie jest siłą. Siła życia, czy to nie radość? Nie poryw 
miłości? Większe zrozumienie Istoty Boskiej?

O, gdybyś wiedziała, czym jest Bóg! I jak bardzo zasługuje On na to, byście zagłębili się w 
rozważanie Jego Bogactw! Jego Szczodrobliwości, Jego niezwykłej Dobroci, Jego Miłości, 
zawsze Jego Miłości, bo to jest Istota Jego bytu.

Gdy zagłębisz się w Jego bogactwie miłości, pozostaniesz tam. Utwierdzisz się w Nim. To 
twoje miejsce; a stamtąd, jak z wysokiego balkonu będziesz patrzyła na życie, na bliźniego, 
na służbę chwale Bożej pod nowym kątem, który zmieni całkowicie twoje zwykłe, małe 
opinie. Dlatego wydawało się, że święci prowadzą dziwne życie: nie mieli już tych samych 
oczu.



Atmosfera świata jest tak kłamliwa, że Prawda nie może się do niej dostosować. Wejdź w 
moje obszary miłości i ukryj się w nich".

1304. - 1946 - 24 maja. O 8-ej rano, na widok Loary, tak cudownie uspokajającej w 
majowym słońcu. - "Patrz i ucz się, czym jest spokój: niewypowiedzianym urokiem".

1305. - 1946 - 30 maja. Wniebowstąpienie. - "Czy wierzysz? Wierzysz mocno w moje 
tajemnice?"

- Tak, Panie, wierzę i to jest moje największe szczęście.

- "Ale czy wierzysz aż tak bardzo, by swoją myśl zatopić bez reszty w mojej?... Aż do 
nadania twemu życiu jedynego kierunku, tego, w którym podobasz się sercu twego wiecznie 
żywego Oblubieńca? Tak, by być dla Niego pocieszycielką pewną i wierną? Czy wierzysz 
wystarczająco mocno, by w każdym święcie móc znajdować ten pokarm, który powinien 
wzmocnić twoją miłość? Wiesz dobrze, że jedynie to jest konieczne: pozwolić wzrastać 
miłości w twoim sercu. Kiedy będziesz Mnie kochała doskonale i ponad wszystko, wtedy 
każde istnienie, każdy pogląd, wszystko, spełni się w tobie, ponieważ osiągniesz cel, w jakim 
cię stworzyłem i odkupiłem. 

Nie lękaj się ofiarować spełnieniu mojej myśli o tobie, tak jak Ja chciałbym być zachęcony 
twoimi palącymi pragnieniami.

Mów Mi: 'Panie, spraw abym była tym, czym chciałeś, abym była!'

Pragnij przynajmniej, aby nie było między nami żadnej rozbieżności i abyś, starając się 
poznać całą moją wolę wobec ciebie, zatroszczyła się by odpowiedzieć na nią z całą 
dokładnością, na jaką cię stać. I jeszcze żebyś Mnie pocieszała za brak miłości, za pogardę i 
niechęci, jakie napotykam, tak jak je spotykałem w moim życiu śmiertelnym.

O, moja córko, zatroszcz się o Mnie.

Czy Ja nie zatroszczyłem się o ciebie? Delikatnie?..."

1306. - 1946 - 13 czerwca. - "Szukaj Mnie w moich tajemnicach, w mojej Ewangelii, w 
moich słowach, w wydarzeniach, w natchnieniach twego serca, w twoich komuniach, w 
innych ludziach, w dzieciach, w przyrodzie. Czy nie stworzyłem jej dla człowieka, aby 
służyła za ramę dla mego Człowieczeństwa? Czy nie jestem w niej na nowo, ponieważ jestem
wszędzie? Szukaj i znajduj, aby wzajemne posiadanie stopiło się w naszej miłości. Wierz w 
miłość!

Czy nie czujesz się pełną Mnie? Czy nie widzisz, że pociągnęły Mnie twoje doświadczenia 
fizyczne? A te uderzenia twego serca, które tej nocy mogłaś policzyć, czy nie brałem ich w 
swoje serce? Czy nie pomyślałaś: 'To Jego Serce?' I od razu wiara twoja wzbogaciła się. Ona 
cię użyźniała. Zapominałaś o wszystkim, by pamiętać jedynie o naszym zjednoczeniu.

Oczywiście! Wszystko należy widzieć przeze Mnie podobnie, jak przez płótno architekta 
widzi się kontury.



Powiedziano ci: 'To jest świętość'. Próbuj nieustannie. Częste ćwiczenia prowadzą do celu. 
Ćwiczenia w miłości po to, by kochać, ponieważ wynagradzam każdy wysiłek zwiększoną 
łaską, na którą powinnaś odpowiedzieć.

Bowiem nigdy nie pozostajemy długo na tym samym stopniu, moja córko; zbliżamy się do 
Ojca - jest to codzienne wznoszenie się. Ojciec was oczekuje. Czy znasz Jego niecierpliwość?
Nie każ czekać miłości. Ależ tak, Miłości!... Wiesz dobrze, że Bóg jest Miłością? O, łącz się z
Nim w każdym uczynku, w każdej myśli. Biedna mała, w tak małych rzeczach!... On ci 
pomoże. Czyż to nie On kieruje harmonijnym ruchem nieskończonej ilości globów na 
firmamentach nocnego nieba?... Czy nie po to, aby odpowiedzieć na twoją ufność? Zawsze 
jest odpowiedź, nawet jeżeli jej nie słyszysz. O, gdybyś znała Serce Boga!"

- Panie, spraw bym nie była niewdzięczna, ale bym postępowała zgodnie z twoją wolą!

- "Pamiętaj: nie z lęku, ale z miłości. Miłości służy się przez miłość".

1307. - 1946 - 20 czerwca. Boże Ciało. - Oddaję Ci się cała dziś w dniu Twego wielkiego 
święta, Panie mój.

- "Czy nie wiesz, iż często podarunki rozdaje ten właśnie, którego święto się obchodzi? Czyż 
nie mam zawsze podarunków dla ciebie? Brakuje ci tylu rzeczy... A gdybym dziś wieczorem 
ofiarował ci pragnienie nieba? Pragnienie Mnie? Gdybym dał ci to pragnienie?... Nie 
mogłabyś go mieć beze Mnie".

- Panie, daj mi to, co może uczynić mnie mniej nędzną w Twych oczach.

- "Wystarczy, jeżeli odkryjesz przede Mną swoją nędzę. Przecież to ona pociąga Mnie 
zawsze".

1308. - 1946 - 23 czerwca. Podczas gdy pod moimi oknami przechodziła procesja byłam 
unieruchomiona, ponieważ w kolano uciął mnie komar. A kiedy zbliżał się: - "Ofiaruj 
wszystko na chwałę Miłości. Nic więcej nie liczy się tu na ziemi".

1309. - 1946 - 28 czerwca. Święto Najśw. Serca - Miłości, odpocznij w moim sercu. Uśnij w 
moim sercu!

- "Cóż by to była za radość dla Mnie gdybym Ja powiedział te same słowa do ciebie a ty 
znalazłabyś pewne schronienie w moim sercu! Proszę cię, zapomnij o wszystkim, bo 
wszystko zasługuje na zapomnienie, prócz mojej czułości otwartej dla wszystkich. Czy nie 
możesz podziękować Mi za to, jak za ucztę? Od młodości uczyłem cię rozkoszować nią. 
Przyzwyczajenie nie mogło spowodować utraty smaku, który za każdym razem znajduje jakąś
cudowną nowość.

Jeżeli już serce człowieka hojnie obdarowanego jest pełne uroku, to cóż powiedzieć o sercu 
Boga-Człowieka, które zostało stworzone tylko do miłości i przebaczania!

Dziecko drogie, połóż głowę na moim sercu i słuchaj... Nie słuchacie dość uważnie, więc 
jakże moglibyście słyszeć? A jak mogłyby przebiegać nasze poufne rozmowy? Nie tylko z ust
do ust, ale z Serca do serca; bez słów, lecz przy pomocy westchnień, tchnień duszy. O, piękna
zażyłości, absolutna czystości...



Jak wielką przyjemność sprawia Mi ten, kto odkrywa Mi w taki sposób czym jest, w nadziei 
dostarczenia Mi przez swe uniżenie chwały i miłości, których pozbawia Mnie świat. Ty miłuj 
Mnie. Ty kochaj Mnie za innych. Ty miłuj Mnie dla Mnie".

1310. - 1946 - 4 lipca. - Dziękuję za to, że chcesz przyjść jutro rano do mego starego domu, 
ponieważ chora noga nie pozwala mi pójść do Twego kościoła.

- "Wystarczy, że Mnie wezwiecie: przybywam".

1311. - 1946 - 5 lipca, w pierwszy piątek. On przybył. - "Dlaczego miałabyś wątpić? Widok 
Mnie, spoczywającego na twoim stoliku napełnił cię wzruszeniem... Moja dobroć mogła 
posunąć się aż do tego. Czy można zmierzyć dobroć Boga? Czy możesz uczynić zaszczyt tej 
dobroci starając się naśladować ją? Czerp z niej siłę często i z wielką prostotą. Gdybyś Mi 
mówiła tak samo często, jak ten szpak, którego śpiew słyszysz bez przerwy od czwartej rano 
do dziesiątej wieczorem! Niekiedy szczebiocze półgłosem, ale głos jego wznosi się zawsze 
czysto. Przecież to tylko ptak!... A małe dzieci bez przerwy mówią do rodziców, bez powodu,
dla przyjemności czucia się blisko nich.

A ty, dlaczego nie miałabyś zwracać się nieustannie do tej Dobroci, z którą kontakt 
wzbogaciłby cię bardziej niż przypuszczasz. Zwracaj się do niej, nawet bez powodu, dla 
przyjemności pozdrowienia Jej. Proś Ją, byś mogła poznać Ją w swoim wnętrzu dla Jej 
chwały.

O, nie trać żadnej okazji, aby być przedstawicielką dobroci Boga. Nawet w geście. Pomyśl o 
tym. Proś Mnie, byś o tym myślała, po prostu, z ustami przy moim uchu".

1312. - 1946 - 11 lipca. Godzina święta. - "Moja krew, moja drogocenna krew; cały ten 
miesiąc jest jej poświęcony, a ty tak mało o tym myślisz!...

Tymczasem zbierasz owoce, pora kwiatów przeminęła.

Dochodzimy do ważniejszego czasu zbiorów, do wiekuistej zwózki plonów.

Nie dziw się, że musiałaś cierpieć dla Mnie, znosić dla Mnie doświadczenia; są to fiszki, 
które wypełnia się dla wieczności. Masz swoje miejsce w ofierze, której wieniec 
przygotowuje się. Odgrywasz swoją rolę w niedokończonej symfonii mojej męki. Kochaj te 
ostatnie cierpienia. One tworzą część twego podróżnego stroju: najzwyklejsze, najpospolitsze 
cierpienia z powodu upału, owadów, nieprzewidzianych niepowodzeń, maleńkich przykrości, 
które ofiarowujesz Mi jako wynagrodzenie, one są częścią jesiennego zbioru plonów twego 
życia, w zawsze cudownej wiośnie miłości.

Czy pory roku nie powtarzają się równolegle w duszy-oblubienicy, gdzie nie gaśnie miłość? 
Jest ona małym światłem, które wszystko w duszy oświeca i jest to tak proste, że dusza nawet 
tego nie dostrzega. Ale Ja to widzę. Czujesz się oddalona ode Mnie, obawiasz się, że Mnie 
opuściłaś, a Ja jestem w tobie. Wystarcza Mi, że zachowujesz dla Mnie swoją wolę; twoja 
wola w Mojej i to wszystko, dla Mojej radości i dla twojej. Niech twoja radość będzie pełna! 
Będzie nią pozbywając cię ciebie samej i nie będziesz już czuła ciężaru swego życia, lecz 
słodkie i lekkie tchnienie szczęścia. Wierzysz w to, co ci mówię? Pozostań w miejscu, które 
zamieszkują umiłowani".



1313. - 1946 - 18 lipca. - "Ciągle staram się przybliżyć cię do Mnie. Czy dobrze rozumiesz, 
że życie twoje daje ci na to środki? Czy widzisz sens?... Z ilu zbliżeń powstanie jedność? A 
powinnaś zdążać do jedności. Czy myślisz o tym wystarczająco często? Cóż mogłoby cię od 
tego odwieść?

Zjednoczyć się ze swym Bogiem!... Czy nie uważasz tego za najwyższy zaszczyt i szczęście?

Mówię: z twoim Bogiem-Człowiekiem, Tym, który żył na ziemi, tak jak ty; który zstąpił z 
nieba, by uzyskać zjednoczenie ludzkich serc pełnych wdzięczności. Czy myślisz, że jest ich 
dużo?... Chcę cię mieć w tej małej grupce bliskich. A w zażyłości nie opuszczamy się 
wzajemnie: inaczej gdzież byłaby zażyłość? Daj Mi to. Czy chcesz? Chcesz aby to było 
twoim obowiązkiem stanu? Wiesz jakimi łaskami otaczam dobrze spełniony obowiązek 
stanu? A jakimi cierpieniami, jeżeli jest przeciwnie? Wiem jakie znaczenie przywiązujesz do 
obowiązku stanu. Daję ci nowy. Będziesz go kochała. W tych wewnętrznych wezwaniach 
będziesz pamiętała o pragnieniu twego Boga! Jak chętnie On się oddaje! Gdybyś wiedziała... 
gdybyś mogła wiedzieć! Czy nie czujesz się szczęśliwą będąc zaproszoną do udziału w życiu 
bliskich przyjaciół?... Powiedz Mi o tym".

- Panie, czuję równocześnie Twój wspaniały dar i moją niegodność.

- "Nie lękaj się uznać swą nędzę. Już twoje ubóstwo zbliża cię do Mnie, jak gdyby moje 
bogactwo nagle pojawiło się, by je okryć".

1314. - 1946 - 25 lipca. Godzina święta. - "Czy nie sądzisz, że wewnętrzne uśmiechy o które 
cię prosiłem, i które Mi dajesz, rozweselają twoje życie? Czy nie sądzisz, że twój bliźni 
będzie mógł dostrzec ten radosny spokój i że znajdzie w nim pociechę dla siebie? Bardzo 
rzadko zdarza się, by łaska osobista nie przelewała się na wszystkich.

Tak Mi się podoba. To jest pełnia mojej miłości, która zawsze szuka rozprzestrzenienia się. A
ty przyjmuj wszystko ode Mnie, jako coś, co masz przekazywać, jak wierny i giętki 
instrument echa - gdyby trzeba było, nawet na cały świat, w duchu gorliwości dla mojej 
chwały.

Często prosisz o przyjście mego Królestwa. Czy nie jeteś szczęśliwa, że możesz się do tego 
przyczynić? Dlatego właśnie konieczne jest, byście się uświęcali dla podniesienia stopnia 
mojej chwały. Myśl o tym.

Wierz w skuteczność twojej duchowej pracy w powszechnym trudzie świętych. Pomyśl o 
kamieniu, jaki dorzucasz do budowy i że nikt inny prócz ciebie nie jest wezwany do 
położenia go w taki sam sposób. O, niech cię to zachęci do wszelkiego rodzaju wysiłków. 
Niektóre z nich są tajemnicą między twoją duszą i Mną. Czy nie są one najbardziej 
porywające, ponieważ są najbardziej poufne. Przede wszystkim nie czuj się znużona naszą 
zażyłością. Urozmaicaj ją. Odkrywaj. Zmieniaj. Powiększaj. Wzywaj na pomoc Ducha 
Miłości.

Proś moją Matkę, by cię uczyła, Ją, której myśl nigdy Mnie nie opuszczała. Nawet wtedy, gdy
czujesz się niezdolna do niczego, daj Mi to nic... Czy nie stworzyłem cię z niczego? Proszę 
cię tylko o chęć oddania się Mnie w każdym czasie - w spokoju, czy też w burzy. A Ja cię 
przyjmę do Wieczernika, szczęśliwy moimi przyjaciółmi i moimi sługami".



1315. - 1946 - 1 sierpnia. Godzina święta. - "Z tygodnia na tydzień pytaj Mnie, czy postąpiłaś
na drodze zażyłości z twoim Bogiem. Spójrz na swoje ranki i wieczory: czy wola twoja wtedy
pracowała? Strzeż swej beztroskiej lekkości. Obudź się z letargu, kierując uśmiechy 
wewnętrzne do Osób Trójcy Świętej pokornie, z miłością. Bowiem to twoja miłość powinna 
utrzymywać cię przy życiu w każdym czasie. Zmierzaj do tego, aby twoja miłość mogła Mnie
pocieszyć za miłości karygodne.

Badaj, czy moje oczy utkwione w tobie mają powody do dumy z twojej wiernej czułości? Czy
mogę myśleć, że przedkładasz moją miłość ponad wszystko i poza wszystkim? Czy mogę tak 
myśleć? Dni twego życia byłyby więc całe dla Mnie, jak zmielone ziarna. Czy jest to tym, 
czego pragniesz?"

- Tak, Panie, daj mi łaskę uczynienia z mego życia pyłu, w którym odciska się twój krok.

- "Będą Mnie rozpoznawać w tobie, jeżeli będziesz żyła w tej zażyłości, o którą cię prosiłem i
która przewyższa wszelką zażyłość znaną na ziemi. I podobnie jak w przyjaźni, strona słabsza
wpatruje się w zalety mocniejszej, by się w nie przyoblec, tak w tobie wytworzy się Boskie 
podobieństwo i będzie to rezultatem twojej kontemplacji. Nie zaczynaj więc niczego, w czym 
nie byłoby Mnie. Nie zapominaj o czystości intencji: Jeden Jedyny do służenia Mu, 
miłowania Go, pocieszania Go, bezpośrednio albo w bliźnim. Jeden Jedyny: twój Stwórca, 
Ten który cię miłuje".

1316. - 1946 - 7 sierpnia. - "Czy jest ci tak trudno skupić się wśród wszystkich tych gości? 
Patrz na Mnie myśląc o Mnie. A ponieważ wiesz, że jesteś zawsze w mojej myśli, jakże ci 
łatwo będzie zwrócić spojrzenie na Mnie, na twoje Wszystko. Nie uważaj tego jedynie za 
słowa, dostrzegaj rzeczywistość: Ja jestem, ty jesteś przeze Mnie, miłujemy się, to wszystko.

Prosisz Mnie o pomoc, byś mogła lepiej postępować. Pisałaś wczoraj do kogoś: 'Bóg zawsze 
pomaga, gdy się Go oczekuje'. Żyj w tym oczekiwaniu, które sprawia Mi taką przyjemność. 
Czy oczekujesz Mnie często?... Czy nie liczysz raczej na własne siły? Oczywiście należy 
pragnąć podobać się Mi, ale jednocześnie trzeba być przenikniętym myślą, że nie osiągnie się 
tego własnymi siłami. I ta pokorna postawa przyzywa Mnie już abym zstąpił.

Mówię: 'zstąpił', chociaż jestem w tobie.

A kiedy będziesz liczyła w taki sposób na pomoc swego Boga, ze zdziwieniem zobaczysz, jak
kroczysz w górę; wiesz, że istnieję i wiesz, że działam".

1317. - 1946 - 15 sierpnia. - Na małym mostku mówiłam: - Pójdź ze mną, moja Miłości.

On: - "Nie widzisz Mnie, ale zaprawdę, jestem tutaj".

1318. - 1946 - 17 sierpnia. - Rozpoznałam na ołtarzu dwa wazoniki, które tam ofiarowałam i 
które bardzo lubiłam jako pamiątki rodzinne.

- "One są jeszcze u ciebie, będąc u Mnie".

1319. - 1946 - 22 sierpnia. - "Dlaczego uważasz Mnie czasem za surowego Nauczyciela 
czyhającego na to, by przyłapać cię na błędzie? Czy nie wolałabyś widzieć we Mnie 
kochającego Przyjaciela, gotowego wytłumaczyć cię, jeżeli upadniesz?... Przyjaciela, który 



czuwa! Czy nie wierzysz, że jestem właśnie taki? Obudź swą czułość. Żyj w ufności i miłości.
Proś Mnie o wiedzę miłości twego Boga, tej, którą On ci daje i tej, którą ty dajesz Jemu".

1320. - 1946 - 11 września. Wyrywałam chwasty w ogrodzie. - "Ależ tak. Zamiast myśleć, że 
służysz sobie, myśl że służysz Mnie, że wszystko jest dla Mnie przez cały dzień: moje posiłki,
moje spacery, moje ogrody, mój pokój, moje reperacje. Czy nie byłoby to czulsze? Słodsze?"

1321. - 1946 - 12 września. - "Proś Mnie o wszystko, co straciłaś przez zaniedbanie 
odpowiedzenia na moją łaskę. Proś pokornie, z ufnością, a moje miłosierdzie da ci to, 
ponieważ nie ma nic niemożliwego dla miłości, a moja miłość jest zwycięska.

Przywrócę cię na utracone miejsca. Otrzymasz światła, których ci zabrakło i odnajdziesz 
pierścień zażyłości. Nie trwaj w niechęci, która cię oddala. Bądź pewna, że moja miłość 
przewyższa nieskończenie wasze stany grzechu. Gdybyś nie liczyła na Mnie, na kogo 
mogłabyś liczyć?... Złóż we Mnie wszystkie swoje umiejętności zaufania i nadziei, uczcisz 
Mnie, a Ja odpowiem na każde twoje wezwanie. Tylko Ja umiem wam odpowiadać, jedynie 
Ja mogę was zaspokoić. Czy nie odczułaś mojej słodyczy? Czy moje uroki są dla ciebie 
nowe? Zbierz w swej pamięci wszystkie głody mojej obecności, jakie odczuwałaś. Czy nie 
przybiegałem? I choć nie widziałaś mojej twarzy, czy nie rozpoznawałaś Mnie?...

Pozbądź się więc wątpliwości. I chociaż na tej ziemi jesteś wciąż wystawiona na dolegliwości
upadków, wydobywaj się z nich od razu przez zryw ku Mnie, ku Mnie, który naprawiam. 
Częste spojrzenia na twego Zbawcę, oto co lubię w tobie: to jest wspólne życie i to są moje 
rozkosze. Jak bardzo chciałbym, abyś Mi uwierzyła!...

1322. - 1946 - 19 września. - Panie mój, w pewnych chwilach czuję się pełna Ciebie, a w 
innych czuję się oschła, oddana sobie samej.

- "Zawsze jesteś pełna Mnie, bo jesteś jedynie nicością. Istniejesz tylko przeze Mnie, który 
jestem Życiem. Ale niekiedy pozostawiam was waszej małości, abyście rozważyli to 
wszystko, czego wam brak i żebyście wypowiedzieli te tajemne wezwania, powstałe ze 
szczerej i pokornej czułości, która jest moją radością...

Czy pozwolisz Mi zaczerpnąć z ciebie radości? Uważasz Mnie, co prawda, za nieskończenie 
szczęśliwego, ale pomyśl o tej radości dodatkowej, którą możesz Mi zgotować, a której 
jestem pozbawiony w tylu sercach! Masz sposobność do pocieszenia Mnie.

Pewien człowiek miał wiele dzieci, które czule pieścił stosownie do potrzeb każdego z nich. 
Przewidywał każdy szczegół i starał się tylko o to, by je uszczęśliwić. Niektóre z nich 
znudziły się tą miłością i opuściły go zuchwale. Inne, pociągnięte tym przykładem, odeszły z 
mniejszym hałasem, ale z równą niewdzięcznością. Niektóre, zbałamucone pokusą 
niezależności, odsunęły się pełne pychy. Człowiek ten pozostał sam z ostatnią ze swych 
córek, która okazała mu tak wierne przywiązanie, tak gorące pragnienie zadośćuczynienia za 
zadane mu rany, że ów człowiek, przez samą obecność tego dziecka, przez szczery dźwięk jej
głosu, przez jej czyny, którymi starała się tylko o to, by mu się podobać, zapomniał o tamtych
krzywdzących go przewinieniach i o swoim bólu.

Czy chcesz być taką 'obecnością' przy Mnie? Czy chcesz Mi oddać wszystkie twoje 
uczynki?..."



- Panie, jestem tak mała!

- "Zjednocz się ze Mną. Ja cię uczynię wielką".

1323. - 1946 - 26 września. Godzina święta. - "Zrozum Mnie dobrze! Jedynym celem jestem 
Ja. Jesteś jeszcze zbyt mała, bym mógł ci powiedzieć: jedynym celem jest cierpienie, bo 
widzisz, cierpienie jest najpewniejszym sposobem zbliżenia się do Mnie, upodobnienia się do 
Mnie.

Jednak kiedy przeżywasz radość dziękując Mi, że ci ją dałem, sprawia Mi to rozkosz i 
przynosi chwałę. A ponieważ wiem, że jesteś słaba i nędzna, moja opatrzność zsyła ci 
wszystkie te drobne szczęścia, które zauważyłaś w tym tygodniu i za które dziękowałaś Mi 
spontanicznie. Błogosławiłem cię za każde z twoich radosnych podziękowań. Wiesz, jak 
błogosławię ukochaną przyjaciółkę, oblubienicę?... Trzymam ją na moim sercu. Ona tego nie 
widzi, ale czuje się pocieszona i gotowa do większego poświęcenia dla bliźnich. O, kiedy 
oddajesz przysługę innym, niech to będzie dla Mnie, a nie przez zamiłowanie do uprzejmości.

Oczyść, wyostrz swój wzrok, zrób wszystko, by utwierdzić naszą zażyłość. Prawda, że nie 
jest ona wystarczająco pewna? Że jest nieregularna? Że ją zakłócają myśli ziemskie i obce?

Tylko Ja. Twój Jedyny. Wyryj to w sobie. Pomyśl, że wszystko istnieje jedynie przeze Mnie".

- Panie, wiem o tym. A wiedząc, jak mogę tak często o tym zapominać, jak gdybym nie 
wiedziała?

- "Jesteś zawsze moją małą córeczką. Ale strzeż się bezczynności! Raczej pozwól się związać
łańcuchem, twarzą w twarz, jakby naprzeciw Mnie, ażeby nic ze Mnie nie stracić. Ja się 
rozdaję: czy jesteś gotowa Mnie przyjąć?... A kiedy cię tu nie ma, to które z nas dwojga jest 
bardziej zmartwione?"

1324. - 1946 - 3 października. Godzina święta. - "Czuj się bardzo maleńką, jak mała święta 
Teresa, a twoje gesty będą Mnie radować. Widzisz, trzeba wiedzieć, że wszystko pochodzi 
ode Mnie.

Przypisuj sobie jedynie słabe strony swoich czynów; rozpoznawaj je we wszystkich 
niedoskonałościach tego, czego się podejmujesz; staraj się widzieć siebie taką, jaką jesteś: 
słabą, ubogą, a jednak rozmiłowaną w sobie. Rozważ, jaki ogrom myśli poświęcasz sobie, a 
jak mało pamięci poświęcasz Mnie, czy mojej sprawie. Oderwij się od siebie. Przyjmuj Mnie,
twego Ojca, twój Ośrodek, twoje Źródło, Tego, który cię porusza i w którym oddychasz. 
Mnie, Miłość. I żeby być obecną w mojej myśli, czyń wszystko dla mojej, pełnej miłości 
woli.

Cóż jest nad to słodszego? Tylu żyje dla człowieka! Czy nie byłabyś szczęśliwą żyjąc dla 
Boga?... Weź Mnie i już Mnie nie opuszczaj. Nie obawiaj się, że Mnie znudzisz: doznaję 
takiej radości będąc razem z moim myślącym stworzeniem. A jaka myśl może mu być milsza 
od myśli o swoim Bogu Zbawcy? Ucz się poznawać Mnie: to będzie lekcją miłowania Mnie. 
Jak godne pozazdroszczenia będą twoje dni! Jakież miłe życie! Promieniuj swoim 
Chrystusem jak tylko możesz. Licz na Mnie. Czy chcesz, abym Ja także liczył na ciebie? Czy 
pozwalasz Mi oczekiwać takiego twego udziału w każdym dziele na moją chwałę?"



- Tak, mój drogi Mistrzu. Zawdzięczam Ci wszystko. Jakżebym więc mogła nie poświęcić się
Twemu królowaniu?

- "Zechcesz pracować nad nawróceniem grzeszników? Przynajmniej tych, których znasz, z 
którymi poufale rozmawiasz a którzy doszli już do tego, że mogą spaść w otchłań?

Przypomnij sobie, co powiedział ci X... myśląc o swym grzesznym związku. 'Kto będzie 
modlił się za mnie jeżeli nie pani?' Módl się więc z całego serca pełnego współczucia dla tych
dusz, pogrążonych w nędzy. Pamiętaj, że ocalając bliźniego ocalasz samą siebie. 

Podobnie wczoraj, w owej sprawie finansowej: myślisz, że oddajesz przysługę komuś, a 
oddajesz ją sobie. Niech wszystko będzie czynione dla Mnie. Jesteś dla Mnie celem. Czy nie 
mogę być celem dla ciebie? Czy twoje wewnętrzne spojrzenie pełne radości i czułości nie 
należy do Mnie? Dajesz Mi je często. Ja pragnę go coraz więcej. Czekam na nie. Pomyśl o 
tym. Pamiętaj o Mnie.

Niech każda godzina, która wybija przyprowadza cię do mego serca".

1325. - 1946 - 17 października. - "Czy jesteś przy Mnie?"

- Tak, Panie, słucham Cię.

- "Czy jesteś gotowa zrozumieć, że radości mogą Mi służyć równie dobrze jak doświadczenia,
jeżeli Mi je oddasz, jeśli przeżywać je będziesz dla Mnie? Jeśli uznasz w nich moje 
szczególne dary i jeśli będziesz Mnie za nie więcej kochała. A czy nie mogę czynić 
szczęśliwym kogo chcę? Tak bardzo, jak chcę? Ty lubisz czasem robić miłe niespodzianki i 
wtedy raduje się twoje serce. A cóż powiedzieć o moim, kiedy dziękujesz Mi za bogactwa? A
Mnie nigdy nie brakuje darów. Czyż nie mam wszystkiego do dyspozycji...? Niech serce 
twoje rozpłynie się, jakby zatopione w moim, z wdzięczności za tyle łask... Znasz tylko małą 
ich część. Resztę zobaczysz na tamtym świecie. Nie jesteś w stanie wyobrazić sobie takiej 
miłości, chociaż już zostałaś olśniona moimi łaskami. Czasem jesteś jakby zażenowana 
moimi łaskami: nikt nie jest godny przyjęcia ich. Przypisuj wszystko mojej dobroci, a nigdy 
swoim zasługom, biedna, mała duszo... Ukryj się pod moim płaszczem utkanym z moich cnót.
Przewyższam twoją miarę i mogę cię całą okryć: Ojciec będzie już widział tylko Mnie".

1326. - 1946 - 23 października. Po komunii. - "Zamiast ciebie, Ja modlę się przed Ojcem".

- Panie, powiedz Mu to, co chcesz, abym ja Mu powiedziała.

1327. - 1946 - 24 października. - Schodziłam na taras zapraszając Go: - Panie, pójdź za mną.

- "Mów tak do Mnie często, a w twej wielkiej podróży poprzez śmierć będę ci także 
towarzyszył".

Pomyślałam, że w tej ostatniej chwili potrzebna mi będzie również Matka Boża.

- "Jakże mogłaby nie być przy tych, którzy przez całe życie odmawiają codziennie cały 
różaniec! Prosisz Ją przecież sto pięćdziesiąt razy, aby była przy tobie w godzinę twej 
śmierci".  



1328. - Godzina święta: Boże mój, czy dzisiaj kochałam Cię tak, jak chciałeś bym Cię 
kochała?

- "Kochałaś Mnie przede wszystkim wtedy, kiedy nie pełniłaś własnej woli, jak dziś rano, gdy
poproszono cię o katechizację, a ty wolałabyś pozostać ze Mną w swoim pokoju; ale służąc 
innym służysz Mnie. Lubię, żeby posłuszeństwo czyniło cię giętką. Nie wahaj się nigdy. Idź 
naprzód. Wierz, że właśnie w ten sposób dowodzisz Mi, że twoja miłość nie polega tylko na 
słowach. Jest to jakby pełna treści miłość, która jest dla Mnie słodyczą... Święci starali się 
przełamywać swą wolę przez miłość dla Mnie. Dla nich było to dawaniem świadectwa. 
Próbuj, a zobaczysz, że w końcu będziesz się śmiała z siebie i swoich uprzedzeń: wszystko 
będzie dobre dla ciebie, kiedy wszystko będzie dla Mnie. Nie przypuszczasz, że pozostanę w 
tyle z moją hojnością? Córko moja, jakich wymian będziemy dokonywać, jeżeli będziesz 
czuwać nad tym! Czy chcesz opuścić siebie by wziąć Mnie? To twoja codzienna praca. Mów 
Mi, że jesteś bardzo mała po to, bym przybiegł z pomocą".

1329. - 1946 - 31  października.   Godzina  święta. - "Spójrz na twoje siostrzyczki, małe 
duszyczki w niebie, o których nikt nie mówił, a które Ja zechciałem ukoronować chwałą. 
Oglądaj ich wdzięczną miłość: jest wiele rodzajów miłości. Ja jestem we wszystkich. Nie 
obawiaj się sama wymyślić jakiejś. Zawsze będzie prawdziwa: wszystkie oblicza miłości są 
piękne.

A w niebie ujrzysz ową Miłość triumfującą, którą stworzyły moje cierpienia i ich zasługi: 
zobaczysz, jak mieszkańcy nieba wychwalają te zasługi, których żaden język nie umiałby 
opisać ani policzyć. Zjednocz się w swojej małości z tymi świątecznymi tłumami. Wysławiaj 
Mnie. Bo jestem Świętym nad świętymi i Sprawcą ich świętości. Pozdrawiaj Mnie w każdym 
z nich. Zjednocz swoją wdzięczność z ich wdzięcznością. Jesteś jedną z tych, którzy doznali 
moich tajemnych dobroci i moich delikatnych łask. Znasz je lepiej od innych. Kochaj Mnie 
tak samo. Nie mów do Mnie innym językiem.

Niech żaden inny ideał nie uszczęśliwia cię w pełni. To Ja sprawiam, że kocha się nawet ból. 
Jaka inna siła mogłaby tego dokonać?...

Teraz odłóż pióro. Kochaj Mnie. Uwielbiaj Mnie. Opiewaj Mnie bez słów: słucham 
wszystkiego". 

1330. - 1946 - 7 listopada. Godzina święta. Rozważałam pełnię Jego dobrodziejstw w 
ostatnich latach mego życia. - "Dziękuj Mi przede wszystkim za moją miłość. Znasz 
najlepszy sposób dziękowania Mi? Uwierzyć w nią. Uwierzyć nie w całość, ale w każdy z 
tych drobiazgów, jakie moja czułość wysypuje przed tobą. Czasem dostrzegasz je. Ale o 
wiele częściej nie dostrzegasz ich... A jednak to jestem Ja. Bo Ja ciebie nigdy nie opuszczam. 
Czy nie widzisz, że nasze zjednoczenie zacieśnia się, kiedy doznajesz uniesień pełnej ufności 
wiary? Czy most śmierci nie wydaje ci się łatwiejszy do przebycia dzięki radości, że idziesz 
Mnie ujrzeć? Czy nie odrywasz się łatwiej od ziemi?... Jeżeli Ja używam wszelkich sposobów
by zbliżyć się do ciebie, to proszę cię o używanie wszelkich sposobów zbliżenia się do Mnie.

Miejmy wiele małych spotkań przed Wielkim Spotkaniem po tamtej stronie!... To jakby 
przedsmak nas samych. Pomyśl o tym. Czy nie byłoby ci miło ćwiczyć się w tej grze miłości, 
jedynej istniejącej miłości, jedynej zasługującej na twoje serce?... Ćwiczenia w słowach, 
ćwiczenia w czynach, ćwiczenia w spojrzeniach, w gwałtownych pragnieniach.



Mnóż swoje siły przyzywając Mnie na pomoc, odnawiając coraz lepiej twój akt zjednoczenia.
Wytrwaj. Oddaj się mojej Matce. Po trochę nie żyj już na ziemi: żyj z błogosławionymi, 
którzy zajmują się już tylko moją chwałą. Niech twoja rozmowa będzie w niebie, ażeby 
zaczęło się 'jutro'".

1331. - 1946 - 13 listopada. - "Mów Mi często: 'spełnię ten uczynek z całą możliwą 
doskonałością, aby Ci sprawić przyjemność'".

1332. - 1946 - 14 listopada. Godzina święta. (Na dworze była wichura, zimno i deszczowo). - 
"Podziękuj Mi, że jesteś w schronieniu mego serca i w jego cieple. Tu nie obawiasz się żadnej
innej burzy: powiedz Mi, co mogłoby cię dosięgnąć? Utrzymuj się w zjednoczeniu. Poznawaj 
moje życzenia, aby stały się twoimi. Niech twoje pragnienie przedłuża Mnie! Uzupełnia 
Mnie, ponieważ bez was nie chciałem być pełnią. Jestem Człowiekiem z wszystkimi ludźmi. 
Tak przedstawiam się Ojcu. Przedstaw się Mu razem ze Mną: będziemy Go kochać razem.

Spiesz się opuścić tę ziemię; nic cię z nią nie wiąże? Wznoś więc twą codzienną myśl do łona
Boga nawet wtedy, kiedy rozmawiasz z otaczającymi cię ludźmi, aby odblask tego spłynął na 
wszystkich. 

Dawać Boga innym... Jakież to zadanie na resztę twego życia, moja córko... A Ja pozwolę się 
dawać innym poprzez ciebie!"

1333. - 1946 - 21 listopada. Ofiarowanie NMP. - "Zjednocz się z wszystkimi, którzy tego 
rana ofiarowali się na służbę Bogu za przykładem mojej Matki.

Czy nie byłoby ci miłym być wreszcie całkowicie moją? Ja cię wzywam, to wystarcza. A im 
przez to będziesz szczęśliwsza, tym bardziej Mnie uwielbisz. W tej chwili twego życia 
wzywam cię do samotności na wsi w twoim domu. Ofiaruj Mi się wyzwolona od wszelkich 
wspomnień o świecie i w największej radości uwielbiaj Mnie, dziękuj Mi, kochaj Mnie 
wiedząc, że tym sprawiasz Mi przyjemność... Czy nie sądzisz, że wobec Boga jesteś tylko 
małym dzieckiem, które nie umie mówić? Powiedz swej Matce, swemu Aniołowi Stróżowi, 
by mówili za ciebie. Umiłowana moja, pozostańmy przy sobie myśląc tylko o nas, o niczym 
więcej. Ty - nędza, Ja - Miłosierdzie. Nie obawiaj się upokorzenia. Tak, jesteś niczym. Ale Ja 
jestem Wszystkim. Okaż Mi zaufanie. Cóż znaczy, że jesteś biedna, jeśli Ja jestem bogaty?... 
Porywy. Myśli. Posyłaj Mi je jak strzały. Zapomnij o swych dawnych zwyczajach. Idź 
naprzód. Wznoś się do Mnie. Wzywaj. Nigdy nie jestem daleko. Czy o tym nie wiesz?

Każda dusza ma swój sposób miłowania. Nie pozbawiaj Mnie swego. Ja je rozróżniam. 
Podoba Mi się rozmaitość tych waszych sposobów. Od początku świata żaden nie jest taki 
sam jak inne. To właśnie tworzy symfonię, którą się rozkoszuję.

Czy nie mam do tego prawa? A jednak niczego nie wymagam. Czekam. A gdy Mnie hojnie 
obdarzacie, radość moja jest wielka.

Nie lękaj się więc obdarowywać Mnie. Naucz się tego: całkiem po prostu, jak małe dziecko. 
Bądź mała i zostań przy twoim 'Wielkim Przyjacielu'. Wchodź we Mnie do tego stopnia, abyś
zatracała nawet pamięć o sobie. Przejmij się tak bardzo moimi sprawami, żeby twoje własne 
nie zajmowały cię inaczej jak tylko w odniesieniu do mojej chwały".



1334. - 1946 - 28 listopada. Godzina święta. - "Niech nic cię nie niepokoi, ani pogarda ani 
lekceważenie. Cóż znaczy dla ciebie ziemia, kiedy jesteś moja? Umiem dostrzec to, co jest 
moje.

Niech myśl, że jesteś moją, przeważa w tobie nad wszystkim innym, jak aleja prowadząca do 
szczęśliwej i spokojnej siedziby zażyłości. A kiedy będziesz żyła tym poufnym życiem, jakże 
mogłabyś przywiązywać tyle znaczenia do tego, co dzieje się na zewnątrz, do zachcianek 
świata, które zmieniają się i mijają?

Ty zamieszkaj w tej siedzibie. Chcę cię tam mieć. Czy mogłabyś sądzić, że jestem w 
świecie?... Czy nie określiłem go w Ewangelii? Czy nie okazał się mym wrogiem? A co się 
teraz stało z tymi 'wielkimi', tymi 'bogaczami', tymi 'potężnymi', którzy Mnie sądzili?

Bądź małą... Czyniąc dobro będziesz Mnie przedłużać. A kiedy Mnie przedłużasz, wtedy Ja 
działam przez ciebie. Jak niewiele przeszkadza ci, by Mnie ujrzeć. Tylko to, czego potrzeba 
aby istniała tajemnica, aby ci pozostawić zasługę wiary. Nie zawsze tak będzie. Pomyśl o 
spotkaniu Twarzą w twarz!... Wtedy zaspokoisz swe pragnienie. Teraz to Ja piję długimi 
haustami".

1335. - 1946 - 5 grudnia. Godzina święta. - "Zbliż się do Mnie w Ogrójcu cierpienia i potu. 
Rozumiesz: będę mniej samotny... Oni śpią. Nie ma tu nikogo prócz mojej Matki, która myśli 
o Mnie. Oni śpią... To obraz tych, którzy w stosunku do Mnie czynią ze swego życia długi 
sen: obojętność, roztargnienie, zapomnienie... Jakaż to szkoda dla ich dusz!... Nawet trochę 
więcej gorliwości moich przyjaciół utrzymywałoby ich w czujności... Proś Mnie o 
przebaczenie, jeżeli masz sobie do wyrzucenia braki... Nie, nie u moich stóp, na moim sercu. 
Przypomnij sobie, że jeśli możnych tego świata czci się głośnymi pochwałami i publicznymi 
fanfarami, to Mnie chwali się sercem milczącym i uważnym, delikatną ofiarą nie znaną 
nikomu, tajemnym oddaniem się, czułym wewnętrznym spojrzeniem.

W taki właśnie, bardzo prosty sposób pocieszają Mnie moje stworzenia.

Staraj się ofiarowywać Mi coś wymyślonego przez siebie; jak gdyby co dzień były moje 
imieniny: 'Co przyjemnego zrobię Mu dzisiaj? Co milszego Mu powiem?' I w najcichszym 
kącie twej tajemnej komnaty ofiarujesz Mi się tak, jak nawijasz nić na wrzeciono. Ale to 
będzie nić twego życia.

Nie przerażaj się, kiedy ponosi cię fantazja. Zależy Mi na twej woli. Dla niej umarłem, aby 
ona była dla Mnie. Czy chcesz oddać Mi ją w całości?

Nie traktuj Mnie jak zapraszanego na wielkie okazje. Uczyń ze Mnie Oblubieńca, którego nie 
opuszcza się nigdy. Wiesz co to znaczy nigdy?

Ilekroć pomyślisz o sobie, znajdziesz Mnie, bo dla Mnie jesteś zawsze obecna". 

1336. - 1946 - 12 grudnia. - Gdy szliśmy w procesji, by umieścić Chrystusa w sali teatralnej, 
prosiłam Go o przemienienie kraju. Powiedział: "Pomóż Mi".

Godzina święta. - "Ależ tak, nawet w twych myślach należy dążyć do doskonałości: z twoich 
myśli pochodzą twoje słowa i twoje czyny. Dostrzegaj ich ważność. To jest źródło. Czy mąci 
się źródło? Niech twoja myśl będzie zawsze przy Mnie, odbijając pragnienia mego serca.



Czy wierzysz, że oczekuję twoich wysiłków aby powiększyć moją chwałę? Czy zdajesz sobie
z tego sprawę? Czy jest w tobie wiara w moje pragnienie ciebie?... Nie czujesz się tego godna
i jest to prawda. Ale nie znasz dobroci i czułości twego Boga. Uwielbiaj je. Miłuj je, krzyżuj 
siebie dla nich i dziękuj. Bo czy jest w tej chwili, w tym kraju, inny dom tak szczęśliwy jak 
twój, i to bez żadnej zasługi z twojej strony? Naprawdę są powody, aby być wdzięczną. A 
więc pozwól mówić swemu sercu. A kiedy mówisz, Ja słucham tak, jak się słucha, kiedy się 
kocha, moje biedne dzieciątko.

Myśl o moich myślach, a wtedy będziesz mówiła moje słowa. Jakież to twórcze, moja córko. 
Jak dźwignia... Spróbuj".

1337. - 1946 - 19 grudnia. - Miałam dużo prób w teatrze i przyszłam do Niego dopiero 
późnym wieczorem. - "Czy nie uważasz, że jestem najcierpliwszym z twoich przyjaciół, 
chociaż jestem najbardziej spragniony ciebie?

Czekam, jak ubogi u twoich drzwi... ażebyś zechciała Mnie obdarzyć... Zastanów się, w której
chwili sprawiłaś Mi dziś najwięcej radości? Czy nie wtedy, gdy z małymi byłaś po prostu 
małą?

Przypominasz sobie biedaka z kościoła, tak pokornego, ze spuszczonymi oczami, 
nieśmiałego, chociaż drżącego z zimna. Ja jestem tym zmarzniętym, odrzuconym przez świat.
Nie dziw się więc, że wierne serce jest dla Mnie radością i usiłuj zrozumieć, jak czekam na 
moją kolej. Bądź całkowicie moją w tej chwili, która nam jest dana i która nie wróci do nas 
nigdy pod tą samą postacią i w tej samej oprawie - zimą, tak blisko.

Nie lękaj się myśleć, że bardzo mało potrzeba ci, by Mnie wzruszyć. Jestem nad-wrażliwy i 
nie znasz oddźwięku twych gestów w moim sercu. Obawiaj się zranić je. Zawsze staraj się je 
rozradować, a przede wszystkim nie wyobrażaj sobie, że jest daleko. Wiesz przecież, że 
jestem w tobie? A jeżeli o tym wiesz, dlaczego nie myślisz o tym częściej? Chciałem 
powiedzieć: zawsze. Wtedy moje pragnienie ciebie byłoby spełnione. Jestem taki dla 
wszystkich dusz. Wszystkie są moimi dziećmi i pragnę ich wszystkich. A więc ofiarowując 
się, ofiaruj także innych, by Mi sprawić radość".

1338. - 1946 - 26 grudnia. - "Widzisz, w żłobku jestem podobny do was: to po to, byście się 
upodobnili do Mnie.

Włóż w to cały swój wysiłek. Niech to podobieństwo zajmuje bez przerwy twoje myśli: 'Co 
On by zrobił? Co by powiedział? Jak w tych okolicznościach mówiłby do swego Ojca?' 
Rozumiesz, zawsze czerp natchnienie ze Mnie. Zjednocz się ze Mną i wierz, że to sprawia Mi
przyjemność. Czy nie przyszedłem po to, by zjednoczyć się z wami? Abyśmy stanowili 
jedno?

Nie odpychaj tej myśli. Tak, nie jesteś godna, ale to jest moje pragnienie. A nic na ziemi nie 
może ci dać pojęcia o zjednoczeniu, o jakie cię proszę. Jest to zjednoczenie Boga, to znaczy 
Miłości, przekraczającej wszelką znaną miłość.

Tylko Ja sam mogę ci w tym pomóc: pomyśl o tym i proś Mnie o to. A zwłaszcza nie lękaj się
kochać Mnie: czy nie wiesz, że im bardziej kochasz, tym bardziej jesteś szczęśliwa? Bo to jest
cel stworzenia was, to wasz cel ostateczny.



Czy nie czujesz, że zostałaś stworzona aby Mnie kochać? W taki sposób, żeby poza Mną była
tylko pustka...

Przypominasz sobie swoją rozterkę pewnego wieczoru? Pozwól Mi napełnić cię radością

Rok 1947

1339. - 1947 - 1 stycznia 1947. - Hasło, Panie mój?

- "Idź naprzód. Czyń dobrze".

1340. - 1947 - 2 stycznia. Godzina święta. - Wielbiłam Go i życzyłam Mu serc ludzkich.

- "Nigdy nie zdołasz życzyć Mi tyle miłości, aby wystarczająco zaspokoić moje pragnienia! 
Tak, jednaj Mi serca ludzkie przez swą życzliwość dla wszystkich. Nawet dla grzeszników. 
Zdobywaj ich po to, aby Mi ich oddać. Pomagaj w moim dziele, moja mała współpracownico.
Nie zmarnuj niczego, moja córko z naszego zjednoczenia. Nigdy.

... Nie trać nic z tego zjednoczenia, w żadnym czasie, przy żadnym zajęciu. Staraj się 
naprawdę dojść do tego. Gdy to znajdziesz, zamknij się, będziemy sami. To ta samotność, 
której szukasz instynktownie, ta która zwie się 'we dwoje'. Ja, który pragnę, aby była jeszcze 
ściślejsza, sprowadzam ją do jednego: ty zatopiona we Mnie".

1341. - 1947 - 9 stycznia. Godzina święta. - "Mów do Mnie zawsze ze szczęśliwym 
uśmiechem. Tak lubię twoją ufność i twoją radość: czy nie sądzisz, że sposób, w jaki się do 
Mnie mówi, ma swoje znaczenie, tak samo jak wśród ludzi? A Ja byłem Jednym z ludzi... 
Proszę cię, abyś o tym pamiętała: to ci pomoże. Tak lubię pomagać wam, moje biedne 
dziatki! Wierz, że wkładam w to swoje serce. W 'chwili obecnej' złóż całą swą wolę we Mnie.

Widzisz, jak małe jest twoje zadanie: jedna chwila!... To takie krótkie. Dajesz Mi ją z całego 
serca, by służyła mojej chwale, miłości.

Podpisujesz się pod tym?... I chcesz dotrzymać słowa? Aż do ostatniej chwili? Ja za jedną 
chwilę daję Wieczność!... O, szczęśliwa mała duszo, której dam tyle radości, jeżeli ona da Mi 
jej trochę! Ukryj się dobrze we Mnie. Delektuj się intymnością twego podziękowania... O, jak
moja córeczka nie śmie wierzyć w swoje szczęście!"

1342. - 1947 - 16 stycznia. Godzina święta. - Chryste mój, gdzie jesteś?

- "Czy nie jestem zawsze w tobie?... Częściej przychodź tutaj do Mnie. Myśl o Mnie, kiedy 
przyjmujesz gości i kiedy szukasz miłosiernych słów: Ja ci je podsunę. Myśl o Mnie, kiedy 
doznajesz przykrości: Ja cię pocieszę. Mam wszystko, co potrzebne i nie jestem daleko. Myśl 
o Mnie wieczorem, gdy czujesz żal z powodu tej czy innej chwili dnia: proś Mnie o 
przebaczenie tutaj, blisko... A kiedy jesteś roztargniona, przyjdź znowu popatrzeć na Mnie, by
nabrać siły i wierności...

Czy zauważyłaś, że wszystko, co czynicie dla mojej czci, mojej chwały przynosi wam wielką 
korzyść? Tego moja miłość chce dla was. Czy nie sądzisz, że twoje dobre zdrowie pochodzi z



twoich umartwień cielesnych? Czy nie jest to twoja najsłodsza chwila, w której rozmawiasz 
ze Mną? Czy nie czujesz czegoś, jakby Życia w twoim życiu, kiedy starasz się sprawić Mi 
przyjemność? Czy dostrzegasz, że Ja ci to daję? Czy zjednoczenie ze Mną może przynieść 
cokolwiek innego niż moje błogosławieństwa? Jakąż pomoc może mieć dusza, która chce żyć
z dala ode Mnie, w zawinionej obojętności?

A czy wiesz, jakie szczęście dajesz Mi, kiedy zapominasz o wszystkim - nawet o sobie - by 
myśleć tylko o Mnie?"

- Panie, moją najdroższą przyjemnością jest sprawiać przyjemność Tobie, pomóż mi tylko 
myśleć o tym.

- "Czy wiesz, że pragnienia są zasługami? One Mnie wysławiają. Nie wstydź się ich. 
Pomnażanie ich czyni je czynami. Wzbogacaj się. I nie zapominaj czerpać z bogactw twego 
Oblubieńca".

Myślałam o 5%-wym rabacie i pytałam siebie: czy świętość także będzie można taniej nabyć?

- "Świętość, to nie jakieś rachunki. Jeden jedyny akt miłości w chwili śmierci z całkowitym 
zdaniem się na Boga i ufnością bez zastrzeżeń może kogoś uczynić świętym. Bo właśnie 
przez to jestem tak bardzo uwielbiony!

Jestem jak Samson. Tracę moc sędziego, gdy dusza wyznaje Mi swą miłość i przyrzeka 
wierność. Nie żeby to miała być wielka miłość, ale by była największa, jaką dusza może Mi 
ofiarować. Wtedy jestem wzruszony do głębi i skłonny zastosować się do jej woli, którą 
przyjmuję jako własną".

1343. - 1947 - 23 stycznia. Godzina święta. - "Kiedy Mnie widzisz czułym, widzisz Mnie 
takim, jakim jestem w Prawdzie... I jest to takie prawdziwe, że kiedy powracasz do swoich 
wspomnień, stwierdzasz, iż starania, jakimi cię otoczyłem, przekraczają daleko twoje 
największe nadzieje. Czy wierzysz w to?"

- Panie mój umiłowany, obsypałeś mnie łaskami...

- "A więc nie dziw się, jeżeli teraz, kiedy umieściłem cię na szczytach, proszę cię, abyś 
obdarowywała innych, obojętne jakich, złych czy dobrych, moich przyjaciół czy moich 
nieprzyjaciół. Ty, która już od tak dawna jesteś strzępem mego miłosierdzia; niech ten strzęp 
okrywa tych, którzy się do ciebie zbliżają: będzie to twój sposób pozyskania ich dla Mnie. 
Wyposażę ciebie we wszystko, co jest potrzebne, a ich w zdolność odpowiedzenia. Działaj 
tylko przeze Mnie i w moim imieniu.

Nie wierzycie wystarczająco w siłę mego imienia, które jest źródłem niewyczerpanym, 
płonącym chęcią wylania się. Ten, kto będzie żył tylko przeze Mnie i dla Mnie, otrzyma 
zadziwiające przywileje, jakimi nawet nie mógłby się szczycić.

Dla tego trzeba pokonać stopnie wewnętrznych schodów, pozbyć się egoistycznej miłości 
siebie, patrzeć na Mnie, łączyć swoją myśl z moją, zamieszkać we Mnie.

Kiedy w Pas-de-Calais zobaczyłaś piękną willę otwartą na oścież wskutek działań wojennych,
czy nie miałaś ochoty wejść tam, by zachwycać się widokiem? Pamiętaj więc, że moje serce 



jest zawsze szeroko otwarte, by cię przyjąć. Ale zamiast być martwym jak ta willa w ruinach, 
ono bije, żyje i kocha ciebie".

1344. - 1947 - 30 stycznia. - "... Dziękuj za to, że zostałaś obdarowana ponad wszelkie twoje 
spodziewanie".

Godzina święta. - Dzięki Ci jeszcze raz, Panie mój! Czy nie robisz wszystkiego, by obsypać 
mnie przy końcu życia darami?

- "Czy to nie moje zadanie? Ja jestem Pełnią. We Mnie istnieje wszystko. A ci, którzy wierzą,
czerpią ze Mnie. Ale trzeba wierzyć i ufać. O, ta wielka cnota nadziei... Ćwicz się w niej 
często, aby w tobie wzrastała. Czy pojmujesz? Jeżeli będziesz więcej oczekiwać, otrzymasz 
więcej. Oczekuj nawet niemożliwości, a otrzymasz ją. Przypominasz sobie tego świętego, 
który przesunął górę? Są różne rodzaje gór, a moja potęga jest zawsze ta sama".

- Czy mogę więc prosić Cię, Panie, abyś stał się jedyną siłą napędową mego życia?

- "Pomóż Mi, abym mógł ci to dać. W tym także będziemy jednością: ty w wysiłku, Ja w 
łasce. Najprostsze dla ciebie będzie odtwarzanie mojej dobroci. Każdego dnia masz tyle 
okazji do czynów, gestów, słów... Spraw, bym się odradzał, a jeżeli w ciągu dnia odrodziłem 
się przez ciebie, każdego wieczoru dodam do tego mój urok i znowu będziemy jednością. Jest
to moim tak wielkim pragnieniem, nie możesz wiedzieć, jak bardzo wielkim, a przede 
wszystkim nie możesz tego zrozumieć... Czy rozumiecie miłość waszego Boga? Znacie 
Odkupienie i Jego mękę, ale wymyka się wam uczucie Jego serca, które tak bardzo tego 
pragnęło. Powtarzaj często: 'Wierzę w Twoją miłość dla mnie... w twoją niezmierzoną miłość.
Wiem, że ukochałeś mnie miłością wiekuistą'. O, moja córeczko, która wzbudziłaś taką 
miłość!"

1345. - 1947 - 6 lutego. Godzina święta. - Tak bym chciała, aby był szczęśliwy w moim 
sercu!

- "Już twoje pragnienie jest wezwaniem. Sprawia Mi przyjemność i czci Mnie bardzo. 
Pokutujesz i wynagradzasz za niewdzięczności tylu innych. Czy myślą o Mnie z odrobiną 
uczucia choćby raz na rok? Czy przyjmują moją miłość dla każdego z nich? Kiedyż przyjdzie 
im na myśl, że życie ziemskie jest zbyt krótkie, że potrzeba Mi wieczności do kochania ich? 
Że to obecne życie nie jest celem, lecz środkiem, który im jest dany, aby zyskać życie 
wieczne? Módl się za nich gorąco. Możesz uczynić wiele, nie wiedząc tego. Ale Ja widzę i 
słyszę. Widzę, że podnosząc innych, podnosisz siebie. Czy wierzysz Mi? Przyjdź do mego 
serca. Przyprowadź tam innych. Umiem mówić do wszystkich: do wstydliwych, do 
nieśmiałych, tak samo jak do dumnych i zbuntowanych. Czy nie powiedziałem do Szawła: 
'Trudno jest wierzgać przeciw memu ościeniowi?' I od razu zrezygnował ze swej woli: 'Panie,
co należy mi czynić?'

O, moja córko, jaką siłę ma moja słodycz i czułość mego głosu!... Czy wiesz o tym 
cokolwiek?... Naśladuj Mnie jak umiesz. O, gdybyś mogła przyprowadzić Mi ich 
wszystkich!... Myślę o ludziach, którzy cię otaczają. Spróbuj powiedzieć im, że ich kocham i 
jak ich kocham. Tak mocno, że przebaczę im wszystko, od pierwszego momentu ich skruchy. 
Rzuć ich w moje ramiona. Zamkną się nad nimi i nad tobą".



1346. - 1947 - 13 lutego. Godzina święta, - Tak mnie obdarowałeś wczoraj wieczorem... 
Wzniosłam się ponad siebie... Powiedziałeś mi: "Widzisz przecież, iż jestem tutaj!"

- "Nigdy nie jesteś sama. Czy rozstajesz się z oddychaniem? Z krwią, która płynie w twoich 
żyłach? Z istotą twojej duszy?

... Tak niewielu żyje dla Mnie, dla innych! Może raz jeden, od czasu do czasu, potem wraca 
się do swego egocentryzmu. O, moja córko, bądźmy tak zjednoczeni, aby już ciebie nie 
dostrzegano, abyś nie miała już innego mieszkania dla twej myśli niż moja myśl. Ja jestem 
twoim szczęściem. Stworzyłem was w taki sposób, abyście mieszkali we Mnie, bo chcę 
żebyście byli obdarowani - tak jak ty byłaś wczoraj wieczorem. I właśnie to, moja córeczko, 
jest Miłością".

1347. - 1947 - 14 lutego, w chwili smutku. - "Pamiętaj: Ja znam wszystkie wasze drogi".

W dzień. - "Aby mieć siłę do złożenia ofiary, nie patrz na ofiarę, patrz na moją przyjemność".

1348. - 1947 - 16 lutego. - "Czy dobrze zrozumiałaś, że teraz zakrywam moją świętość, moją 
sprawiedliwość? Że teraz jest to miłość, pobłażanie, cierpliwość, miłosierdzie, ufność w 
moim oczekiwaniu na was, na waszą wielkoduszność, waszą odpowiedź. Tym jest wasz Bóg 
teraz, to znaczy dopóki jesteście na ziemi".

1349. - 1947 - 18 lutego. Godzina święta. - "Jestem bardziej obecny w tobie, niż ty sama, ale 
są chwile, w których ogrom mojej obecności daje ci się odczuć przez nadmiar miłości. A gdy 
mówisz sobie: 'To On' - wtedy raduję się, że zostałem poznany.

Co Mi sprawia ból, to gdy pozostaję wśród was jak obcy, prawie niepożądany... niechciany! 
O, jak bardzo odnoszenie się moje do was jest uzależnione od waszego przyjęcia! Ja, który 
chciałbym być zawsze dla każdej duszy rozrzutnym Dawcą miłości... Ale jakże tego 
dokonam, gdy zamykacie drzwi przede Mną? Chciałem powiedzieć: gdy Mnie obrzucacie 
spojrzeniem wrogim, nieufnym?

Niektórzy boją się, żebym od nich nie zażądał zbyt wiele... Nie wiedzą, jak bardzo byliby 
szczęśliwi, gdyby ofiarowali Mi wszystko w doskonałym akcie radosnego oddania! Wasz 
najpiękniejszy podarek, to radość ze służenia Mi. Nawet na myśl o śmierci nie bądźcie 
smutni, ponieważ Ja tę samą drogę przebyłem. Zechciała ją przebyć także moja Matka. I to 
bywa często wielkim zadośćuczynieniem za wasze długie życie, spędzone w beztroskim 
egoizmie".

1350. - 1947 - 19 lutego. - "Proszę cię, żyj bezustannie w mojej miłości. Nie zmuszam cię. 
Nie zmuszam nigdy, nawet do przyjęcia moich darów. Jesteście wolni. Ileż to razy wasza 
wolność ukrzyżowała Mnie!... Więc czekam... Czekam przez wieki... Czy nie sądzisz, że 
czekam już bardzo długo?

Nie ma dwóch dusz podobnych. Żadna nie da Mi tego, czego oczekuję od ciebie".

1351. - 1947 - 20 lutego.   Godzina święta. - "Przywiązuj większą wagę do rzeczy drobnych. 
Są one tak małe, że często zaniedbujesz wypełnienia ich miłością. Lecz czy nie sądzisz, że w 
moich oczach Boga istnieje wielka różnica między waszymi małymi uczynkami pełnionymi z
obowiązku stanu, waszymi ulotnymi chwilami, a tym co nazywacie waszymi wielkimi 



wydarzeniami? Posiądź więc tajemnicę zachwycania Mnie każdą rzeczą, jaką czynisz. To 
sprawi Mi tak wielką przyjemność, że doznam pokusy podziękowania ci. Czy moja 
przyjemność nie jest dla ciebie dostatecznym powodem? Czy kochasz Mnie dość, by tak 
postępować? O, moje drogie dziecko, weź pod uwagę to, co Ja dla ciebie zrobiłem. Prawda, 
że zwiększa to twą gorliwość?

... Żadna dusza nie jest podobna do drugiej. Żadna nie da Mi tego, czego oczekuję od ciebie. 
Lecz trzeba, abyś często rozważała to, do czego zostałaś stworzona w myśli Ojca. Biedna 
natura ludzka tak szybko upada... A jeżeli nie spełnisz swego posłannictwa, nikt inny nie 
będzie mógł cię zastąpić, bo inni też mają swe misje do spełnienia. Zatem miłuj, zachwycaj, 
bądź moją kochaną dobrocią. Posługuj się środkami, jakie ci dałem i które trzeba starać się 
pomnażać, jak małe ziarnko gorczycy, które staje się wielkim drzewem. Nie wahaj się dłużej, 
moja córko, to będzie nowe życie twojej nowej duszy. Czy nie chciałabyś, aby odnawiała się 
każdego ranka?"

1352. - 1947 - 26 lutego. Moje urodziny. - "Spójrz, jestem przybity do Krzyża. Nigdy już na 
ziemi nie będę mógł posłużyć się mymi członkami. Użycz Mi swoich, aż do końca twego 
życia i użycz Mi swej głowy pełnej moich myśli. Będę się nimi posługiwał, jeśli się zgadzasz,
aż do Spotkania".

Podczas odwiedzin. - "Nie mów tego, o czym należy milczeć. Lecz nie przemilczaj tego, co 
należy powiedzieć".

1353. - 1947 - 27 lutego. - "Czy szukasz Mnie? Czy szukasz Mnie często? Jak moglibyście 
Mnie znaleźć, gdybyście Mnie nie szukali?... Czy nie szukacie tego, czego najbardziej 
potrzebujecie? A czego potrzebujecie bardziej niż Boga? Bowiem beze Mnie nic nie możecie 
uczynić! A Ja lubię działać dla was i przez was.

Czegóż nie moglibyśmy dokonać we dwoje, moja córeczko! Ty będziesz Mi mówiła: 'Tobie 
chwała, Panie! Tobie cała chwała!... Ja jestem niczym'. I będzie to prawdą. Ale ofiarowując 
się na moją służbę będziesz narzędziem twego Boga. Dlatego trzeba, abyś użyczała się Mu w 
każdej chwili. Twoja gorliwość uczci Go.

Wyobraź sobie, że Ja, który jestem doskonale szczęśliwy w łonie mego Ojca, mam tak wiele 
miłości dla mego stworzenia, że nie mogę się obejść bez niego, ponieważ moja miłość dla 
niego osiąga doskonałość, o której nie możecie mieć pojęcia.

A jeśli ono zgadza, się oderwać od spraw świata, by Mi poświęcić wszystkie swe zdolności - 
choćby tylko przez kilka minut na dzień - na uciszenie wewnętrzne by słuchać Mnie z 
miłością, to zmusza Mnie, by się tak wyrazić, abym je wziął w Siebie, aby mu powierzyć 
moje tajemnice.

A moje tajemnice dają siłę przez wzmacnianie wiary. Moje tajemnice mają tylko jeden cel: 
zbliżyć was do Mnie. O, jaka to piękna tajemnica, która dokonuje zjednoczenia!

Córeczko, oczyszczaj zawsze swoją intencję, abym mógł rozpoznać swoje oblicze w twojej 
twarzy. Mówiłem: 'Kto Mnie widzi, widzi i Ojca', pamiętasz? Niech tak samo będzie z tobą". 

1354. - 1947 - 6 marca. - Miałam wiele rozmów telefonicznych i telegramów w różnych 
sprawach. 



- "To właśnie jest życie, nieoczekiwane nowiny, przeprowadzki: wielka pora zmian. Trzymaj 
się mego serca. Zatrzymuj swe spojrzenie na Mnie, albo po to, by prosić Mnie o radę, albo by 
Mi powiedzieć: Kocham Cię zawsze!

Pamiętaj, że nic się nie dzieje bez mego zezwolenia i zachowaj wielki spokój. To najlepsza 
postawa, by przekonać wszystkich do Dobra. Tak odpowiadałem na fałsze faryzeuszów. 
Niech twoja dusza trwa w spokoju, szczęśliwa że jest poddana mojej woli.

Czy kiedy spoglądasz w swą przeszłość, nie zdajesz sobie sprawy z tego, że moja wola 
zawsze służyła twoim interesom? To dlatego, że cię kocham. I tak jest z każdą duszą, bo 
każda dusza otrzymuje ode Mnie szczególną miłość jedynie dla niej samej. Ja wchodzę w 
szczegóły. Rozumiesz? Moja miłość nie jest miłością do mas. Potrzebuję każdej duszy, jak 
gdyby tylko ona jedna była na świecie, jak gdyby świat został stworzony tylko dla niej, a 
moja miłość jest jeszcze większa.

... Niech ta myśl będzie twoją siłą i twoim uśmiechniętym spokojem. Dopuśćmy do tego moją
Matkę. Czy wierzysz w Jej działającą miłość? O, moja córeczko, wierz, że z Nami możesz 
dokonać wielkich rzeczy, podczas gdy bez Nas...

Ale ty dobrze znasz swoją nicość.

Każda dusza czerpie ze Mnie miłość swoistą. Dlatego właśnie jestem tak wdzięczny tym, 
którzy usiłują przyprowadzić do Mnie grzeszników.

Pomyśl tylko! Ja dałem życie za nich! W najstraszliwszych męczarniach... Biedne, drogie 
dusze, które kocham. Jeden pokorny akt żalu i już jesteście na moim sercu.

Mów do nich łagodnie, serdecznie. Jeden szorstki gest mógłby je jeszcze bardziej oddalić".

- Jutro, Panie, spotkam się z pewnym grzesznikiem.

- "Dam ci potrzebne wyczucie. Będę, jak zawsze, w tobie. Spojrzysz na Mnie, wezwiesz 
Mnie, powiesz Mi: 'Mów za mnie. Będę Bratem słuchającym".

1355. - 1947 - 13 marca. Godzina święta. - "Moja miłość ponagla Mnie, abym mówił do 
ciebie i oczekuję tej chwili jak wielkiej radości. Nie opóźniaj jej. Patrz na Mnie. Słuchaj 
Mnie. Ja jestem twoim Jedynym. Korzystaj dobrze z mojej łaski. Dobrze, to znaczy w 
głębokiej pokorze i z chęcią podobania się Mnie. Jak masz Mi się podobać? Podzielając moją 
radość. Gdybym tylko sam pragnął tej chwili 'nas dwojga', tych milczących zwierzeń o 
niezwykłej intymności, tego zjednoczenia naszej woli, tego uczucia szczęścia, że jesteśmy 
razem, bardziej złączeni niż kiedykolwiek; gdybym był sam, czy sądzisz, że odczuwałbym 
taką samą słodycz? Twoja radość wywołuje moją, do której dorzucam przyjemność, jaką 
tobie sprawiam. Tak bardzo jej potrzebujesz... o wiele więcej niż ci się zdaje. Gdybym 
zawiesił moją pomoc, co stałoby się z tobą?

Nie licz nigdy na siebie samą, inaczej pozbawiasz Mnie możności przyjścia ci z pomocą. Gdy
poznasz dobry sposób zbliżenia się do Mnie, chwytaj go od razu. Będąc bliżej znajdziesz inny
i stopniowo będziesz postępowała w prostocie miłości. Niech twoim celem będzie prostota, 
ona zachowa cię małą. Przypominasz sobie? 'Miłość nie nadyma się pychą'. Umieść swą 



pewność w Potędze pełnej miłosierdzia. O, moja córko! Bądź Mi wierną i pełną ufności. 
Pozwól Mi działać w tobie i przez ciebie.

Zmierzaj do osiągnięcia mego zadowolenia, nie twego: właśnie to jest miłość - myśleć 
jedynie o szczęściu Drugiego. Drugiego - Boga, Zbawiciela.

O, możesz Mi dać całą swoją istotę, w całym swoim życiu, bo Ja oddałem ci się cały w moim 
życiu".

- Panie, chciałabym żyć wielokrotnie!...

- "Ustokrotnij swoje pragnienia, one zakryją twoje ubóstwo. Włożę na twoje ramiona nędzny, 
skrwawiony łachman, w który Mnie odziano aby Mnie znieważać u Piłata.

Ustokrotnij swą miłość przez pragnienia, przez skruchę, przez stałe towarzyszenie Mi, przez 
twoje czułe spojrzenia. Jak nieśmiertelniki zrywam wszystkie te kwiaty waszej delikatności i 
jestem ich spragniony".

1356. - 1947 - 20 marca. Godzina święta. - "Niepokoi cię przejście przez śmierć? Lecz skoro 
jest to największym dowodem miłości, jaki możesz Mi ofiarować - raduj się! Już teraz ofiaruj 
Mi ją z całkowitym oderwaniem się. Wznieś twego ducha aż do heroizmu. Mów: Choćbym 
nawet nie miała zaznać śmierci, wybrałabym ją, aby upodobnić się do Niego, ponieważ On 
umarł za mnie i umarł z miłości. W ten sposób oddasz Mi największą chwałę, jaką stworzenie
może dać swemu Stwórcy.

O, cenna śmierci świętych, która dźwięczy echem w niebieskich przestworzach Domu Ojca! 
Nie lękaj się utraty życia, które jest chwilą tylko, aby pójść na wieczne spotkanie z 
Umiłowanym. Przecież Ja tam będę... O, będzie to moment wiary, nadziei i miłości. Przejmij 
się tymi uczuciami. A potem - po prostu zawsze... jesteś ze swoim Ojcem, ze swoim 
Oblubieńcem, należysz do Rodziny Bożej. Żyj, myśl, kochaj jak w rodzinie; to będzie 
przypieczętowanie miłości.

Tak bardzo Mnie cieszysz, kiedy dajesz Mi dowód miłości... Gdybyś wiedziała! Nie czuć się 
już obcym, obojętnym, jakim jestem dla większości ludzi... Zrozum Mnie lepiej, mów Mi 
czułe słowa, a Ja je położę na mej piersi jak bukiet mirry. Uwielbiaj moją miłość, która 
potrzebuje ciebie. Uwielbiaj moją niezwykłą delikatność, która powierza ci moje tajemne 
myśli, która wyznaje ci moje pragnienia i bądź dla Mnie choć trochę tym, czym Ja jestem dla 
ciebie. Widzisz, jak źle cię o to proszę... Wasza wolność nieraz odbiera Mi słowa, które 
chciałbym wypowiedzieć, jak gdybym oczekiwał, że sami odgadniecie to, czego sobie życzy 
moje serce. O, jak wielka jest moja radość, kiedy Mnie ogadujecie!

To czułe 'dzień dobry', jakie otrzymuję od ciebie rano, albo gdy budzisz się nocą, jakże Mi 
jest miłe! Właśnie dlatego, że ofiarowujesz Mi je bez prośby z mojej strony. Jest jak wstęga, 
która opasuje i którą się mocniej zawiązuje... Ale już późno. Idź, idź spocząć na moim sercu".

1357. - 1947 - 27 marca. Godzina święta. Uzyskałam wielką łaskę doczesną.

- O, dzięki, mój drogi Przyjacielu!... (Prawie płakałam.)



- "Wiesz, jak lubię wasze radosne, dziecinne podziękowania. Wiesz, że to, co jest tak proste i 
tak szczere, spada wprost w moje serce. W tym czasie przed Wielkim Tygodniem, próbuję cię
zbliżyć do Siebie, który wkrótce będzie przygnieciony cierpieniem. Chciałbym, abyś była ze 
Mną. Chcesz spróbować nie opuszczać Mnie? Jak Magdalena z moją Matką. W twojej myśli 
nie będzie niczego poza Mną samym, cierpiącym dla ciebie, a ty będziesz starała się 
pocieszyć Mnie. Chwilami dam ci odczuć bardzo żywą przyjemność, w której Mnie 
rozpoznasz i twoje serce rozpłynie się z miłości.

Jesteś zbyt słaba by Mi dziękować za doświadczenia. Używam więc środków, jakie stosuje 
się wobec małych dzieci. Czy dostrzegasz moją delikatność? Zniżam się do waszego 
poziomu, abyście nie wstydzili się stwierdzając, że jestem dla was zbyt wielki. Wtedy 
oddajecie się z radością. Nie chciałbym, abyście się oddawali pod przymusem: niechęć, to 
jakby żal. Chcę żebyście byli radośni w mojej służbie miłości. A miłość lubi służyć. Czy nie 
jesteś zadowolona, kiedy możesz Mi coś ofiarować? A czy dziś mogę ci wyrazić pewne 
pragnienie? Czy Mnie słuchasz? Chciałbym, abyś nabrała zwyczaju widzenia Mnie w 
każdym, a także w drobnych wydarzeniach dnia: widzenia Mnie wszędzie. W ten sposób 
będziesz stale myśleć o twoim Stwórcy. Staraj się o to podczas rozpamiętywania ostatnich 
dwóch tygodni mego życia. Czyń to tak czule, jak tylko potrafisz. Twoje stosunki z bliźnimi 
zmienią się przez to w sposób, który ich zachwyci. O, nie obawiaj się być zbyt namaszczoną...
Tak dokonuje się dobro. Czy zło nie stara się uwodzić? Ty zachwycaj. To będę Ja poprzez 
ciebie, ponieważ ofiarowujesz Mi swoją istotę ludzką, a Ja potrafię posłużyć się nią. Często 
myślisz, że to ty działasz, a to działam Ja w tobie. Przypominasz sobie, jak któregoś dnia 
powiedziałaś pani X. coś, co ją tak wzruszyło, że ukrywała swoje łzy. A ty pomyślałaś: to nie 
ja sprawiłam... Widzisz więc, że jesteśmy razem".

1358. - 1947 - 29 marca. Rozmawiałam z Bogiem. - "Uśmiechnij się. Niech w tej chwili 
będzie na ziemi przynajmniej jedna dusza, która rozmawia ze Mną z miłosną i radosną 
czułością, chciałem powiedzieć 'poufałością', tak jak w rodzinie: ale czy to słowo podobałoby 
się wam? Czy rozumiecie, że pragnę nowych stosunków, odmłodzonych. Nie panuje już nad 
wami prawo strachu, moje dziatki: śpiewaj Hosanna w swym rozradowanym sercu".

1359. - Wielki czwartek 1947. - "Podobnie jak złe pragnienia są źródłem wszystkich złych 
rzeczy, tak pragnienia dobre są źródłem wszelkiego dobra.

Wypowiadaj kilka takich pragnień na dzień:

pragnienie naszego zjednoczenia,

pragnienie twego oczyszczenia,

pragnienie twojej skruchy,

pragnienie by Mi towarzyszyć w każdej chwili".

1360. - Wielkanoc 1947. - "Uczniowie z Emaus mówili Mi skwapliwie: 'Zostań z nami!' 
Teraz Ja tobie mówię: 'Pozostań ze Mną, moje dziecko!' (ton był proszący).

Nieszpory. - "Dzięki temu świętu Zmartwychwstania będziesz żyła już tylko przeze Mnie i 
we Mnie".



1361. - 1947 - 8 kwietnia. - Skończyłam pracę w ogrodzie i pytałam Go: - Czy jesteś 
zadowolony?

- "Nie dlatego jestem zadowolony, że pracowałaś w ogrodzie. Ale dlatego, że twoja myśl 
zabierała Mnie wszędzie tam, gdzie byłaś. Dla Mnie ważne jest nie to, co robisz, ale twój 
uścisk".

1362. - 1947 - 10 kwietnia. Godzina święta. - Towarzyszę Ci, Panie mój, w Ogrodzie 
Oliwnym.

- "Twoja wierność jest dla Mnie cenna, jak czułe uwielbienie. Widzisz, w mojej hojności 
wobec was uważam za proste i jakby naturalne cierpieć męki śmierci. Ale kiedy wy 
ofiarowujecie się, aby współczuć i cierpieć ze Mną, czuję się wzruszony jak gdyby 
dotknięciem prosto w serce i chcę was utożsamić ze Mną, aby Ojciec widział was i patrzył na 
was i na Mnie jednym spojrzeniem.

Czy pojmiesz kiedy moją wrażliwość? I to, jak każda myśl czuła i współczująca znajduje 
oddźwięk w moim sercu? Nawet jeżeli dobrze nie potraficie, nawet jeżeli wasze uczucie 
pozostaje na etapie próby, Ja biorę pod uwagę dobre poruszenia waszej woli i one są moją 
rozkoszą, ależ tak, moją rozkoszą... Widzisz, jak po prostu mówię ci o tym... Upokorz się 
wobec tak wielkiej dobroci! Czy dobroć nie płynie z miłości? Ależ tak, moja biedna córeczko,
kocham nicość, jaką jesteś. Do tego stopnia, że jeśli Mi na to pozwolisz, zajmę jej miejsce. 
Zatrać się we Mnie. Oddaj się. Zniknij ze swych własnych myśli. Wejdź w moją wieczną 
istotę. Bądź przeze Mnie. Bądź ze Mnie.

1363. - 1947 - 17 kwietnia. Godzina święta. - "Nigdy nie znajduję cię dość blisko Siebie. 
Nigdy dostatecznie nie przekazałem ci mego poufnego Słowa. Zawsze pragnę. Pomyślisz: 
'Trudno Go zadowolić...'. Wierz jednak, że mały wysiłek, najmniejszy gest z waszej strony 
raduje Mnie jak matkę, która cieszy się, kiedy jej maleństwo nauczy się nowego wyrazu.

Wasze postępowanie w mojej miłości - oto na co czekam, jak na osobiste szczęście. 
Wszystko, co was dotyka, jest moją osobistą sprawą. Wy, moi przyjaciele, stańcie się częścią 
Mnie, a Ja będę częścią was. Dlaczego miałbym tylko sam pragnąć tego ścisłego 
zjednoczenia? Czy wy nie pragniecie go również?... Widzisz, Przyjacielowi trudno jest 
powiedzieć: 'Kochaj Mnie, myśl o Mnie, służ mojej sprawie, oddaj Mi swoje życie'. Czy nie 
sądzisz, że ten, kto kocha, wolałby być odgadniętym? A gdy tak się stanie, czuje się jak 
przeszyty strzałą, która roznieciłaby gorliwość duszy, gdyby ona mogła to zrozumieć. Ty, 
która odbierasz te zwierzenia w ciszy twego serca, bądź tą duszą, która wierzy nie widząc i 
przewyższaj samą siebie pewna, że nigdy nie czynisz zbyt wiele. Cóż mogłoby być zbyt wiele
dla Mnie? Nie spuszczaj Mnie już z oczu i ofiaruj się, moja dziecino".

1364. - Montmartre, 25 kwietnia. (Brakowało jednej żarówki w świeczniku przed Najśw. 
Sakramentem.) - Panie, pozwól bym tam położyła moje serce, aby paliło się zamiast niej.

- "Płonąć, to nie byłoby wystarczające. Trzeba się unicestwiać, to znaczy spalać się aż do 
końca. Ja uczyniłem to dla was. Czy nie doznajesz pragnienia uczynienia tego dla Mnie? 
Oznacza to uspokojenie w sobie wszystkiego z jednym zaleceniem i w jednym odruchu ku 
twemu Wielkiemu Przyjacielowi. Czy nie uważasz, że to daje odpoczynek? Że to jest twoim 
celem? Że to przemienia całą twą istotę? Nie sądzisz, że moje wezwanie jest 
błogosławieństwem i że twoja odpowiedź przyniesie radość tobie samej?



Ach, odpowiedz! Odpowiadaj bez przerwy, a siła twoja wzrośnie. I będziesz ją dawała innym.
I twoja siła będzie tak przechodziła z duszy do duszy, jak pochodnia z ręki do ręki! Lecz 
Źródłem jestem Ja. Pij z niego, ile możesz. Z im mniejszej odległości będziesz piła, tym 
obficiej będziesz miała.

O, moja córeczko! Nie szukaj z dala od siebie. Szukaj Mnie będącego w tobie, jak płomień w 
świecy".

1365. - 1947 - 27 kwietnia. - "Tej nocy podeszłaś do otwartego okna, aby zobaczyć wspaniałe
niebo, usiane gwiazdami, których poświata padała na kwitnące wiśnie, a z wyspy dochodził 
śpiew słowika. Ogarnęła cię wtedy radość, że masz tak potężnego Oblubieńca. O, niech ten i 
wiele innych widoków przyrody wzmacnia twoje zaufanie do Mnie. Wypędź precz nieufność.
Ona nie oddaje Mi czci".

1366. - Florencja. - "Oczekuję cię dla Siebie i oczekuję cię dla innych".

1367. - 1947 - 1 maja. Asyż. - Wobec wspaniałości Sanktuarium.

- "Rozumiesz! To dlatego, że on był taki biedny..."

1368. - 1947 - 2 maja. Rzym. - "Dostrzegaj Mnie jako Miłość pobłażającą: kiedy uważasz 
Mnie za Miłość surową, to Mnie martwisz i powstrzymujesz. Jestem Miłością. Uważaj Mnie 
więc za Słodycz, Delikatność, Czułość. Nie masz Mi za złe, że ci to powtarzam? Zmień więc 
swój pogląd. Spróbuj!"

1369. - 1947 - 3 maja. Rzym. Kaplica Służebnic Najśw. Sakramentu.

- "Nie macie dość ufności. Kto Mi da te pełne oddania spojrzenia, jakich oczekuję? Myśl 
częściej o tym, że daję ci wszystko za nic: całe moje niebo za nicość, którą jesteś i za tak 
nieliczne twoje zasługi. Myśl o tym częściej, aby poruszyć swoje serce".

1370. - 1947 - 4 maja. Bazylika św. Piotra w Rzymie. Beatyfikacja Matki Alicji Le Clerc des 
Oiseaux. Trzymałam się z dala od Niego, brak mi było ufności.

- "Za kogo Mnie uważają? Jak ty na Mnie patrzysz?... Jestem tu aby cię kochać i aby cię 
uniewinniać. To moje miłosierdzie uszczęśliwia. Popraw się. Zmień się. Wiesz, twoje dwie 
natury: natura wakacyjna i natura na przepustce.

Sama sobie rozkazuj z miłości dla Mnie, a Miłość ci dopomoże". (Modliłam się za papieża 
klęczącego przed Najśw. Sakramentem.) - "Możesz mu dopomóc".

1371. - 1947 - 5 maja. Katakumby św. Domicylli. Podczas mszy. - "Mówiłem ci o twoim 
spojrzeniu. Teraz mówię ci o sposobie patrzenia na Mnie: ufność, oddanie".

1372. - Frascati. Castel Gandolfo. (Patrzyłam na śliczne odcienie jeziora Albano.) - "Kiedy 
zrozumiesz moją miłość?"

1373. - Rocca di Papa, kolejka linowa na Notre Dame del Tuffo. - "Dojdź wreszcie do stopnia
zażyłości, jakiego pragnę dla ciebie. Usuń barierę. Wejdź do krainy, której istnienia nie 
podejrzewasz".



1374. - 1947 - 22 maja. W Rzymie. - "Dojdź do tego, aby pragnąć śmierci, która cię 
doprowadzi do twego celu. Ona się zbliża. Ciesz się z tego. Śmierć prowadzi do życia. 
Wszystko więc, co cię jeszcze może spotkać na ziemi, nie powinno mieć dla ciebie większego
znaczenia, z wyjątkiem tego, aby żyć wedle mego upodobania".

(Przechodziłam szereg niepokojów.) - "Nie skąp Mi doświadczeń. Może potrzebuję ich, aby 
zbawić grzesznika? Później zobaczysz wszystko, co wynikło z twego cierpienia i dla innych i 
dla ciebie. A teraz kiedy zgadzasz się na ofiarę, czy nie czujesz się oderwana od ziemi? Jakby 
gotowa do odejścia? Nie czujesz, że wszystko, co przemija, jest krótkie? Utkwij swój wzrok 
w Prawdzie... Niech życie będzie dla ciebie jakby rozmową miłości we Mnie, przeze Mnie. 
Niech chwile, jakie ci pozostają, będą tylko dobrocią, czułością, darem z siebie.

Przypominasz sobie wigilię mojej śmierci? Czy nie byłem cały jakby jedną Miłością podczas 
mojej Ostatniej Wieczerzy? Bądź dla wszystkich samą pobłażliwością i miłosierdziem. 
Pamiętaj, że nazwałem Judasza 'moim przyjacielem...' Naśladuj swego Oblubieńca. Pragnij 
utożsamienia się z Nim: tylu innych tego próbowało, dlaczegoż by nie ty?

Twoim hasłem mogłoby być: 'Jak On'. Byłoby to pełne spokoju i radości. Czyż nie 
pomógłbym ci? Widzisz, Miłość nie potrafi zatrzymać się. A kiedy widzę pracę duszy dobrej 
woli, z czułością biorę na siebie większą jej część. Wierz, a będziesz kochała".

1375. - Zielone Świątki 1947. - "Uczyń Mi ten zaszczyt i czytaj co dzień kilka moich Słów".

1376. - 1947 - 29 maja. (Z wielką radością oczekiwałam gości.) - "Czy myślisz kiedykolwiek 
o radości, z jaką czekam na ciebie w niebie?... Jeżeli ty, istota ograniczona, odczuwasz takie 
wzruszenie z powodu przybycia gości, jakież jest moje wzruszenie, gdy przyjmuję swoje 
dzieci tam, w górze! Czy możesz to zrozumieć? Dlaczego Ja, Bóg, nie miałbym doznawać 
radości serca jak wy w stosunku do waszych bliskich? Czy nie jesteście z mego Rodu? Czy Ja
na ziemi nie drżałem, tak jak wy drżycie?

Pragnij.

Nie trap się o Święto Spotkania: organizowałaś już wiele uroczystości. Uczyń Mi zaszczyt 
wierząc, że Ja potrafię urządzać swoje. Święto Spotkania należy do programu miłości".

1377. - 1947 - 4 czerwca. Valloire (Sabaudia). - Rozważałam swoje słowa. - "To, co z ciebie 
wychodzi, jest tym, czym ty jesteś".

1378. - 1947 - 10 czerwca. Oktawa Bożego Ciała. - "Patrz jak Ja na ciebie patrzę". (Z 
monstrancji.)

1379. - 1947 - 15 czerwca. Święto Najśw. Serca Jezusa. - "Zamknij się we Mnie. Gdybyś 
wiedziała, co to jest: będziesz Mnie prosiła dziś o wszystkich grzeszników, o tych, których 
znasz i o innych, z ufnością, jaką daje się Nieskończonemu. Zamknij się, aby już nigdy nie 
wychodzić, jak moja mniszka klauzurowa, a klasztor to wizerunek mego serca. To tam pośród
świata będziesz żyła, z wielką miłością i czułością!... Nie obawiaj się przeobrażenia. Poddaj 
się nożycom, które tną: wszystko to dla twego dobra. Czy nie kocham cię do szaleństwa? I to 
do tego stopnia, że dobro, które chcę wyświadczyć temu lub tamtej, świadczę przez ciebie. 
Nie zawsze będziesz sobie zdawała z tego sprawę. Czasami pomyślisz: kto przemówił? On 



czy ja?... Widzisz, jak się roztopiłem w moim wiernym stworzeniu? Czy nie było moim 
pragnieniem stanowić z wami Jedno?... Nie przez chwilę, ale przez całe wasze życie.

Kto ofiaruje Mi tę radość, że zaprosi Mnie na swoją pielgrzymkę? Kto powie Mi przy końcu: 
'Chciałbym żyć jeszcze z Twojego powodu, a jednak słodko mi jest umierać dla Ciebie'.

Niewielu Mnie posłuchało. Bardzo niewielu podtrzymało zaproszenie. Ty, moja córeczko, 
zgódź się, jeszcze jest czas. Pocieszysz Mnie. Będziesz wynagradzać za siebie samą; dasz Mi 
jakby przedsmak przebaczenia.

O, moje małe stworzenia, jak wielką macie potęgę!... Rozpłyńcie się w miłości i 
wdzięczności: zresztą, kogo mogłabyś kochać?"

- Kocham Cię zawsze, Ciebie, którego zaledwie znam.

1380. - 1947 - 19 czerwca. - Patrzyłam na tysiące kwiatów w kształcie żółtych gwiazdek i 
myślałam o gwiaździstym niebie. - "Gdyby częściej wpatrywano się w moje dzieła, a rzadziej 
w ludzkie, jak bardzo zbliżono by się do Mnie! Ale za dużo myśli się o ziemi. Staraj się 
złączyć ze Mną na wszelki sposób, nie tylko raz na dzień, ale przez cały czas. Rozumiesz? 
Niech twoje  życie  będzie moim, bez reszty. Oddychasz? A więc Ja w tym jestem. Czy nie 
stwarzam cię na nowo?... Niech twój oddech nie opuszcza mojego oddechu: to takie proste.

W tobie będzie to mocne.

Czym jesteś beze Mnie? A jeśli nie chcesz rozłączyć się ze Mną, dlaczego nie starasz się ze 
Mną bardziej jednoczyć? Co mogłoby ci w tym przeszkadzać? Co rano przystępujesz do 
Komunii św. i możesz trwać przez cały dzień w dziękczynieniu. Cóż może być dla ciebie 
przeszkodą? Pragniesz Mnie kochać we wszystkich okolicznościach życia, ale jesteś w 
świecie i otoczona ludźmi? Możesz przecież w dalszym ciągu kochać Mnie w twych bliźnich.
Co ci w tym przeszkadza?

A gdy spotka cię coś radosnego i miłego, przyjmij to, jak Mnie samego. Bo Ja ukrywam się - 
a waszą rzeczą jest Mnie odgadnąć. To właśnie jest Boża gra. Wygrywaj! A jeśli wygrasz, 
pamiętaj, że Ja więcej wygrałem. Ja, bardziej wrażliwy".

1381. - 1947 - 20 czerwca. - "Gdybym nie wiedział, że celem twoich bogactw jest moja 
chwała, zabrałbym ci twoje skarby. Ale Ja cię znam".

1382. - 1947 - 21 czerwca. - "Gdybyście Mi ofiarowywali wasze radości, wasze wytchnienia, 
zsyłałbym wam mało doświadczeń, bo szukam tylko waszego zjednoczenia ze Mną, a wy 
zwykle przychodzicie do Mnie wtedy, kiedy jesteście nieszczęśliwi. O, przychodźcie, w 
każdej porze!"

1383. - 1947 - 26 czerwca. - "To nie wargi powinny się modlić, moja córeczko, ale to twoje 
serce powinno na Mnie patrzeć i mówić do Mnie. Czy rozumiesz, jaka to różnica? I dla 
ciebie, by się wypowiadać i dla Mnie, by ciebie słuchać.

Najpierw zawsze stań przede Mną twarzą w Twarz. Dlaczego tego nie czynisz? Czy nie 
byłoby to przyjemne? Czy nie kochasz Mnie dość, aby być szczęśliwą, że znajdujesz się 
przede Mną?... To nie lęk, ale brak przyzwyczajenia. O, jakież to dobre przyzwyczajenie 



pozostawać w moich ramionach! Czy chcesz spróbować zaraz?... Tak, Ja ci pomogę. Kiedy 
okazujesz Mi zaufanie, wzbogacam się. O, miła wymiano, w której Ten, który dostaje mniej, 
jest jednak bardziej zadowolony.

Prawda, że dałem ci wiele? Ofiaruj Mi wszystko, co ci dałem, aby wszystko służyło mojej 
chwale, chwale Miłości.

Wszystko może służyć: nawet najmniejsze rzeczy. Łączę się z tobą dlatego, że jestem Wielki. 
Dlatego jestem spragniony ciebie, chwytam najmniejsze twoje gesty".

1384. - 1947 - Redon. 27 czerwca. Przy przebudzeniu. - "Sposób rozmowy jest ważniejszy 
niż sama rozmowa: mów do Mnie z entuzjazmem miłości".

1385. - 1 lipca. (Godzina 4 rano, śpiewał ptaszek.) - "Ile serc śpiewa wraz ze mną o 
pierwszym brzasku?... Ty nie zaniedbuj tego nigdy: natura przemawia do was moim głosem".

Podczas mszy. - "Twoje życie? Całkowite zjednoczenie".

1386. - 1947 - 10 lipca. Godzina święta. - "Czy układasz swoje życie dla Mnie? Czy kochasz 
Mnie dość, by pragnąć tylko Mnie?

Nie uważaj pieniądza za pieniądz. Traktuj pieniądze, jako środek dla mojej chwały. Staraj się 
służyć Mi cokolwiek czynisz, tak jak Ja służyłem tobie na wszelkie sposoby w moim życiu 
ziemskim.

A dlaczego męczysz się będąc dobrą dla innych? Czy Ja nie jestem w nich? Czy nużyłoby cię 
pomaganie Mi, gdybym był obok ciebie?... Pomagałabyś Mi radośnie, z miłością, mówiłabyś 
Mi: 'Czy chcesz jeszcze czegoś, mój drogi Mistrzu?... Czy tak jest dobrze?' Postępuj ze Mną 
tak, jakbym był blisko twych oczu, twego serca. Czy tam nie jestem?

Bądź więc nie tylko obok mego życia zewnętrznego, ale szukaj Mnie także w moim życiu 
wewnętrznym skierowanym do mego Ojca.

Moja stała ofiara za was,

moje zadośćuczynienia,

moje milczenia miłości,

moje pokorne poddanie się Człowieka-Boga, wobec Boga, mego Ojca.

I jak zawsze mówię ci: 'jednocz się'. A dla zachęty myśl, że to sprawia Mi przyjemność, jakiej
nie podejrzewasz. Czy lubisz sprawiać przyjemności swoim przyjaciołom? A więc... Mnie? 
Przyłącz się. To nawet nie dość dla mojej miłości: zamieszkaj we Mnie, bo Ja mieszkam w 
tobie. Czy nie jest to dla ciebie bodźcem do miłosnej adoracji? Pełnej wzruszenia 
wdzięczności? I bądź bardzo mała obok twego Wielkiego".

1387. - 1947 - 17 lipca. Godzina święta. - "Nie mogę cofnąć tego, co powiedziałem: dusze, 
które poświęcają Mi się jako ofiary, są najbliższe memu sercu. Dlaczego lękasz się 
ofiarowywania Mi siebie w ten sposób każdego ranka? Czyż nie będziesz miała mojej łaski? I



czy ofiary uśmierca się natychmiast? Trzyma się je osobno. Karmi się je specjalnie i dopiero 
na końcu ich życie wznosi się jako dań całopalna, zadośćczyniąca i użyźniająca.

Przez wszystkie dni mego życia byłem Duszą-Ofiarą. Czy nie chcesz być moją siostrą?"

Godzina święta. - "Czy to nie nowy sposób zbliżenia się do Mnie? A jest to tylko wysiłek 
wspaniałomyślności. Czym jest wysiłek? Jeżeli cały jest miłością, to nawet nie poczujesz jego
ciężaru. Będziesz chciała zrobić dziesięć razy więcej. Bo to jest tak: nie liczy się tego, co się 
robi.

O, moja droga córko, nie poprzestawaj na dobrych intencjach, za bardzo żałowałabyś potem 
przepuszczonych okazji kochania Mnie lepiej.

Życie zostało wam dane tylko po to, abyście płonęli miłością i mieści się to w waszych 
możliwościach, musicie tylko chcieć. O, jakie to piękne życie, niepodobne do żadnego 
innego! Jakaż jest jego tajemnica! Jak wędrujemy wspólnie! Jej droga pokrywa się z moją 
drogą. Duch ją unosi, chcę powiedzieć: otacza ją i prowadzi. On daje jej takie uniesienia, że 
sądzi, iż wszystko jest proste, a cnota czymś naturalnym. Wzywaj Ducha, by przybył unieść 
cię!

Ależ tak, co dzień, w chwili twego ofiarowania się jako służebnej ofiary, bo będziesz służyła. 
To będzie sprawdzianem".

1388. - 1947 - 24 lipca. Godzina święta. - "Kto z nas dwojga oczekuje z większą 
niecierpliwością tej chwili bliskości? Tak, wiem, myślisz o tym, przygotowujesz się, 
przybywasz z obowiązku. Ja przychodzę z miłości. Proś Mnie o tę miłość, jak gdybym ją 
sprzedawał".

- Czymże Ci zapłacę?

- "Wdzięcznością, która rozpłomieni się jak twoja radość. To, co Ja daję, przewyższa wasze 
ubogie, małe środki i zapala nowe uczucia, do jakich, jak sądzicie, nie jesteście zdolni.

Ta nieznana dziedzina zadziwia was i dowodzi, że to Ja działam w waszej duszy uważnej i 
posłusznej. O, bądź uważna! To wielki sposób na pozyskanie Mnie. Być uważną, to 
wytworzyć w sobie próżnię i pragnienie Mnie. Wtedy przybywam i daję tym więcej łask, im 
bardziej jestem upragniony. Czy nie spieszysz się, gdy jesteś oczekiwana? Czy nie lubisz, aby
cię wzywali, bo cię kochają? A kiedy starają się spotkać z tobą, rozmawiać z tobą, sprawia ci 
to przyjemność? Ja jestem jeszcze wrażliwszy, bo jestem zawsze tym, który kocha z 
wyprzedzeniem.

Nawet jeżeli robicie mało, wzruszacie Mnie bardzo: Mnie, Człowieka-Boga... Jakaż to 
delikatna subtelność uczuć!... Kto będzie mógł wyczuć odruch mego serca? A przede 
wszystkim kto będzie umiał nań odpowiedzieć? Ucz się co dzień, aby nadeszła chwila, gdy 
będziesz umiała".

1389. - 1947 - 27 lipca. Podczas sumy. - "Czy zdajesz sobie sprawę, że jeszcze się nie 
narodziłaś? Prawdziwe narodziny, to wejście w życie pozagrobowe. Przygotowuj się. 
Przypomnij sobie życie robaczka pokornego i pełzającego po ziemi. Potem poczwarka? To 



życie tajemne i ukryte. A wreszcie motyl o wspaniałych kolorach, wolny w przestworzach 
błękitu!

O, ciesz się, że niedługo narodzisz się do życia w pełni".

1390. - 1947 - 31 lipca. Godzina święta. - "Nie przerywaj naszych rozmów obcymi myślami, 
które mogłabyś tak łatwo usunąć. Czy są one warte tych minut, które Ja ci daję? Wejdź w 
siebie: zawsze tam Mnie znajdziesz, ponieważ Mnie kochasz i zachowujesz moje Słowo. A Ja
przybywam do ciebie i zamieszkuję w tobie. Nawet jeżeli do ciebie nie mówię, jestem w 
tobie. Trzymaj się moich stóp. Przygotowuj się do słuchania Mnie. Dostrajaj swoją wolę do 
mojej: to także jest zjednoczeniem. Tak właśnie stałem przed moim Ojcem: niech się stanie 
Twoja wola, a nie moja.

W ten sposób poznaję swoich bliskich: tych, którzy pozbywają się nawet własnych pragnień, 
aby wejść na moje drogi. Taki rozdaje Mnie, nie wiedząc o tym. Duch go posiada i 
wypowiada się przez niego.

Proś często o przyjście Ducha. Wiesz: On tchnie kędy chce, a bardziej na tych, którzy Go 
wzywają".

1391. - 1947 - 10 sierpnia. Lourdes. - Podczas procesji z Najśw. Sakramentem myślałam o 
dumnej odpowiedzi, jaką dałam przed chwilą. (Czule, z litością):

- "Z jakąż trudnością przychodzi ci być małą..."

I przypomniałam sobie, co mi kiedyś powiedział na tym samym miejscu, otoczony 
kardynałami i arcybiskupami w bogatych szatach:

- "Widzisz, Ja jestem najmniejszy". (W monstrancji.)

1392. - "Proś moją Matkę, abyś umiała żyć jak Ona, w Naszym towarzystwie".

1393. - 1947 - 15 sierpnia. Na ulicy. - "Tak bardzo cię kocham!"

1394. - 1947 - 9 września. Lourdes. Przy grocie. - "Wszyscy troje razem: Ja, Ona i ty.

Ja, przyjmuję z miłością, Ona, przekazuje.

Ty, ofiarowujesz się z całą mocą, na jaką cię stać. A Ojciec widzi nas".

1395. - 1947 - 11 września. W grocie. - "Uwolnij się od siebie. Zobacz czy, nawet tu, działasz
dla Mnie czy dla siebie? Przestań istnieć dla swych oczu. Sprowadzaj wszystko do Mnie. 
Zwłaszcza twoje myśli, ponieważ od nich zależą twoje czyny.

Czy nie mogłabyś w środku dnia robić małego rachunku sumienia, który wiązałby cię 
bezpośrednio ze Mną? Tak często cię przyzywam!... Wzywaj Mnie, abyś przyszła: to nie Ja 
nie przychodzę. Proś moją Matkę o łaskę, byś żyła tak jak Ona, w Naszym towarzystwie, 
bardziej rzeczywistym niż oblicze tego świata. Wejdź, wejdź we Mnie. Rozumiesz, 
najważniejsze jest życie twojej duszy; wszystko powinno być mu podporządkowane! Ja 



powinienem być jego Ośrodkiem. Wszystko do Mnie, wszystko dla Mnie, ponieważ jesteśmy 
Jedno, jak Ja jestem z Ojcem.

Prawda, że dałem wam przykład?

O, moja córeczko, w tej błogosławionej grocie oddaj Mi się cała i na zawsze. Twoja Matka to 
podpisze".

(Podczas procesji z Najśw. Sakramentem, zastanawiałam się, jak Ona mogłaby podpisać za 
mnie.) - "Mama prowadzi rękę (twoją wolę) swej córeczki".

1396. - 1947 - 18 września. Le Fresne. Godzina święta. - "Czy dobrze zrozumiałaś, że możesz
przyjść spocząć na moim sercu? A jeśli zrozumiałaś, dlaczego nie przychodzisz? To Mnie 
czegoś pozbawiasz. Muszę czekać, nie nalegać, ponieważ szanuję waszą wolność. Jestem 
tutaj. Pragnę ciebie. Czy nie przyszłabyś? Proszę cię tylko, byś o tym myślała częściej. A 
wtedy częściej będziesz do Mnie przychodziła.

Dam ci moją miłość, moją cierpliwość dla bliźnich; zrozumiesz lepiej, że bliźni to Ja i 
pójdziesz do niego z miłości do Mnie, z prostotą i zawsze z tą myślą, że jesteś mniej warta, 
jak najostatniejsza z wszystkich dusz.

Czy nie otrzymałaś nieporównywalnych łask? A więc porzuć siebie by iść za Mną i wierz, że 
opuszczając samą siebie opuszczasz mało: taka jest prawda, moja córeczko".

(W domu pełnym ludzi.) - "Jestem jednak przy Tobie".

- "Nie obwiniam cię. Wiem, co Mi nie przeszkadza pragnąć twego skupienia, twego 
spojrzenia utkwionego w moim, jak człowiek, którego pozostawiono w bolesnej samotności, 
wtedy gdy rzucony w przelocie uśmiech przyniósłby mu ulgę.

Proszę cię nie korzystaj zbyt długo ze swej wolności kosztem mojej radości: bądź moją".

1397. - 1947 - 21 września. - (Podczas mszy uwielbiałam Jego oczy.) - "Oczy, które widzą".

1398. - 1947 - 25 września. - "Praktykuj dobroć, tę, która uprzedza; myśl o niej najpierw, a w 
darze dorzuć wdzięk. Wtedy będziesz uspokajać i pocieszać. Jakież zło może wyrządzić ostre 
słowo! Nikt nie może znać jego rozmiaru. Ja widzę. Ogranicz swój wpływ do najczulszej 
dobroci, a wtedy uzyskasz więcej. Przypomnij sobie Mnie na ziemi: wśród dzieci, wśród 
grzeszników, z kobietą cudzołożną, z Magdaleną, z tobą... Czy nie jestem nieskończenie 
cierpliwy i czuły? Bądź 'Mną' wobec innych. Biedna córeczko, tak słaba. Będę w twoim 
sercu, kiedy ono będzie przemawiać. Wzmóż swoją nadzieję małymi, prostymi i częstymi 
słowami: 'Mój Boże, Ty jesteś moim życiem! Nie zostawiasz mnie nigdy samą, jesteś na 
mojej drodze, aż do końca mego życia...' Jestem w tym, kto ma nadzieję. Strzegę go jak brata.
Towarzyszę tej duszy ufnej jako mojej oblubienicy. Czy kiedy zawiodłem? Czy byłem 
niewierny? O, jak Ja umiem troszczyć się... powierz się, a nie pożałujesz niczego. Zanurz się 
w Oceanie i pozwól się unosić, ponieważ Ocen - to Ja.

Miłość względem bliźniego jest podobna do miłości ku Mnie. Jakiż to program, moja córko, 
jeśli się tym przejmiesz. Jakże będziesz go poszukiwać, tego drogiego bliźniego, aby Mi 



służyć w nim przez okazywanie mu delikatnej dobroci, która go zadziwi i wzruszy. Bo nic tak
nie wzrusza jak dobroć - dobroć uprzedzająca".

1399. - 1947 - 2 października. - Wiedziałam, że jest blisko.

- "Dlaczego miałoby cię dziwić, że Ja cię ogarniam? Chciałbym ogarnąć wszystkie dusze... 
Jaka to radość dla Oblubieńca!... Czy zdajesz sobie sprawę, czym byłaby ziemia, gdyby 
wszyscy ludzie Mnie kochali i pełnili moją wolę? Jak słodkie byłoby życie! Czy kiedyś 
zrozumieją, co tracą nienawidząc Mnie i nienawidząc się nawzajem?... O, rozsiewaj dobroć, 
rozsiewaj miłość, a zwłaszcza wśród złych.

Pamiętaj o Mnie. Naśladuj Mnie. Odtwarzaj Mnie raczej w czynach niż w słowach. O, jak 
piękne jest milczenie tego, który działa!...

Przypominasz sobie moje ukryte życie. A życie moich Rodziców? Jakiż wpływ miało na 
sąsiadów, chociaż wszystko działo się bez hałasu... Działać i milczeć jak najczęściej. Czerp tę
siłę ze Mnie. Jestem gotów dać ci wszystko, czego ci brak, jeżeli Mnie poprosisz. Dlaczego 
miałabyś bać się prosić, kiedy wcześniej sławiłaś Mnie i kochałaś? Kocham wszystko od 
ciebie, wszystko od dusz. Czy nie jesteście wszyscy moimi dziećmi, które chciałem zbawić? 
Poznajcie, że wasze wysławianie daje Mi chwałę, a będziecie wysławiali Mnie lepiej. 
Wiedzcie, że wasza miłość podoba się mojej miłości, jak dwa lustra odbijają się wzajemnie w 
nieskończoność. Czy nie czujesz się szczęśliwa na myśl, że odbijasz w sobie swego Boga? 
Ten Bóg jest tak bardzo twój, że zechciał cię stworzyć na swój obraz. Widzisz przedmiot i 
przyczynę tego zjednoczenia, o które proszę was nieustannie. Jak silne jest Boże pragnienie! 
Przewyższa wszystko, co mogłabyś sobie wyobrazić. Uczyń Mi przynajmniej ten zaszczyt, że
to przyznasz: pragnę tego, czy rozumiesz? Pragnę was. Daj Mi pić!

Czy nie sądzisz, że moja Matka, w swym milczeniu, pozostawiała wszędzie wymowne ślady 
swej świętości?" 

1400. - 1947 - 9 października. Godzina święta. - "Narodzić się dla Boga, by poznać Boga.

Wszystko odbywa się w twoim wnętrzu, poruszanym przez Ducha. Przypominasz sobie 
sadzawkę, którą anioł poruszał aby uzdrawiać? Nikt nie znał chwili tego poruszenia. 
Nadsłuchuj z szacunkiem i miłością. Duch przejdzie. Czy nie znasz tego Ducha? Tego Ognia 
wewnętrznego światła, tego Ognia słodkiej dobroci, który cię nagle przenika? Czekaj więc 
Jego przejścia w tobie. 'Uformuj Mu szpaler' przez swoje uważne skupienie.

To są twoje narodziny w tobie, wierniejsze niż zazwyczaj, które trochę lepiej dadzą ci poznać 
Niepoznawalnego. Czy nie sądzisz, że warto się do tego przygotować?

Biedna, słaba córeczko, oczekująca tajemniczego Głosu swego Ojca! Nawet gdyby nie 
przyszedł, jak przyjemnie jest pragnąć Go...

Drżyj z nadziei. Rozjaśnij się radością: On przyjdzie! A kiedy wreszcie przyjdzie, niech twoja
miłość i pokora rozpłyną się w sobie wzajemnie, jak płaszcze rzucane na drogę w Niedzielę 
Palmową. I zamieszkasz we Mnie. A będzie to takie proste: narodzić się, poznać, potem 
uznać ponieważ się zrozumiało. Czy już nie jest tak?...

Powiedz Mi, że chwilami jesteś Mnie pewna. To będzie dla Mnie pociechą za inne chwile..."



1401. - 1947 - 17 października. Paryż - Bulwar Raspail. - Pomyślałam, że to zbyt monotonne 
tak codziennie od nowa ofiarowywać swój dzień.

(Żywo): - "Czyż Ja co rano nie powtarzam swej Ofiary we Mszy św.? Czy aż tyle kosztuje cię
częste ofiarowywanie się Mnie, który codziennie czekam na ciebie? Miłość mnoży swoje 
słowa bez powtarzania się".

1402. - 1947 - 23 października. - Panie, jestem czymś tak mało znaczącym... Nawet to, co 
mam, Ty mi dałeś.

- "Proś o więcej. Proś lepiej i choćbyś była bardzo daleko od doskonałości, proś Mnie o nią 
bezustannie, ażeby się do Mnie zbliżyć. Ileż to łask nie otrzymujecie tylko dlatego, że nie 
prosicie o nie".

Godzina święta. - "Czy cię choć raz opuściłem? Czy kiedykolwiek pożałowałaś, że oddałaś 
się Miłości? Czy mogłaś powiedzieć: 'Wierzyłam, że jest Bóg, ale się omyliłam?'

Moje łaski przemawiały zamiast Mnie. Rozpoznawałaś Mnie w drobnych szczegółach swego 
życia. Dlaczego więc twoja ufność nie wzrosła, w miarę jak rosły moje dary? I jak to się 
dzieje, że poszukujesz jeszcze okruchów swojej miłości dla wywołania uniesienia?... Ja 
zawsze jestem gotów dawać wam moje łaski, drogie dzieci moje! Przytul się mocno do Mnie, 
będzie ci łatwiej iść. To jedyny sposób by posuwać się naprzód. Próbuj. Droga wyda ci się 
krótka, ponieważ będziemy razem. O, moja córeczko, tak bym chciał, żebyś liczyła na Mnie...

Zapytaj sama siebie, czym jestem w twoim życiu? Nie bądź cała tylko dla siebie: bądź cała 
dla Mnie. A Ja zajmę się tobą".

1403. - 1947 - 30 października. - Bolało mnie ramię i myślałam o ciężarze Jego Krzyża. - 
"Każde cierpienie, jakie Mi ofiarowujesz z miłością, uśmierza moje cierpienia. Wiesz, że 
widziałem wszystko naprzód, aż do końca świata... Ciesz się, że cierpisz, jeśli Mnie kochasz: 
jeszcze i w tym jesteśmy złączeni. Pracujemy razem nad zbawieniem grzeszników, nad 
rozszerzaniem mego Królestwa.

Powierz się moim oczom, które widzą to, czego ty nie widzisz. Twoją intencją będzie służyć 
moim intencjom. A to da ci odwagę w cierpieniu. Moja mała, umiłowana, proś Mnie o tę 
odwagę. Kiedy Mnie o coś prosisz, jest to zawsze świętem. O, jak piękne jest święto 
udzielania ci mojej pomocy! To jest Życie, rozumiesz?... Życie między nami dwojgiem".

Godzina święta. - "Smutny jest ten brak porozumienia między Stwórcą a Jego stworzeniem. 
To jakby milczenie śmierci. Ja jestem Życiem i daję życie. Czekaj na nie. Pragnij go. Życie, 
które Ja daję, trwa aż na wieczność. Błogosławieni wiedzą o tym. Oni rozpoznają moje drogi 
w sobie.

Staraj się zrozumieć moje działanie w twojej czynności. Często ci mówię: będę działał przez 
ciebie, jeśli się na to zgodzisz. Bo Ja nie zmuszam. Przychodzę na zaproszenie. Niech cię nic 
nie niepokoi. Oddaj Mi się taka, jaką jesteś. Czemu miałabyś czekać? Jakże miła jest 
skwapliwość, z jaką do Mnie przychodzicie... będzie ona szczególnie wynagrodzona. Gdy się 
idzie, posuwa się naprzód powoli. Do Boga trzeba biec".

1404. - 1947 - 9 listopada. Podczas Mszy św. - Spojrzałam na wchodzącą osobę.



- "Czy nie mogłabyś poświęcić Mi swoich oczu? Każ im patrzeć na Mnie. Kieruj je do swego 
wnętrza. Obawiaj się tego, co cię oddala od myśli o Mnie. Szukaj tego, co ci nasuwa myśl o 
Mnie.

Tyle rzeczy wynika z jednego spojrzenia! Tyle rzeczy wynika z jednej myśli! Słusznie, że 
bardziej nie dowierzasz swojej myśli, niż swojej woli. Czyń wszystko, aby zachować pamięć 
o Mnie. Wszystko odnoś do Mnie. Wiedz, że Ja przewodniczę wszystkiemu, ponieważ jestem
w tobie, a ty jesteś we Mnie: dwa czoła, które się stykają? Nie, jedno w Drugim".

1405. - 1947 - 13 listopada. Godzina święta. - Myślałam: co mam napisać.

- "Czy choć raz opuściłem spotkanie z tobą? Czy nie jesteś pewna mojej wierności? Czy nie 
mam dla ciebie rzeczy zawsze starych i zawsze nowych?

A przy moich niezliczonych bogactwach, jakże mogłyby wyczerpać się bogactwa mego serca,
kiedy moja miłość do was jest nieustającym ogniem, wartkim strumieniem, który nie może 
wyschnąć...

Jak dalece nie znacie potęgi waszego Boga... Czy obawiacie się Go poznać? Wy, którzy tak 
mało Go poszukujecie... Radość dusz waszych płynie ze stałego obcowania z waszym 
Stwórcą, z waszym Zbawicielem, w Duchu Bożym. Zdajcie się na Boga, cokolwiek by 
uczynił. Pozwólcie Mu się prowadzić i współdziałajcie gorliwie z Jego Tchnieniem.

Ty zaś przychodź do Niego z entuzjazmem, gdyż On posiada pełną odpowiedź na wszystkie 
twoje potrzeby czułości, odpoczynku, zrozumienia.

Ale wasze myśli trwają krótko. Przedłużajcie przynajmniej wasze pragnienia, aby osiągnąć 
wyższy poziom, nową strefę, gdzie Duch was oczekuje, aby podnieść was jeszcze wyżej.

Lecz niech wszystko dzieje się w radości, w tej radości, która pomnaża chwałę Bożą. Czyż 
ojciec rodziny byłby zadowolony, gdyby jego dzieci przychodziły oddawać mu swoje 
powinności wiedzione strachem i w ponurym nastroju? Rozszerz swoje serce, moja córko, 
kiedy się do Mnie zbliżasz, jak dziecko, które czuje się szczęśliwe.

Myślisz sobie: On ciągle wymaga ode mnie wewnętrznych uśmiechów. Uwierz w to, że choć 
jestem Bogiem potrzebuję uśmiechu ludzi, gdyż nieskończenie pragnę waszego szczęścia. 
Któż może to pojąć? Kto ośmieliłby się nawet to przypuścić? Uwierz. Bo to moja miłość 
przemawia, a mego głosu trzeba słuchać inaczej, niż się słucha innych głosów".

1406. - 1947 - 20 listopada. Le Fresne. Godzina święta. - "Czy wierzysz we Mnie? Czy 
wierzysz we Mnie mocno? Czy jesteś pewna mojej obecności w tobie? Że cię ukochałem aż 
do szaleństwa mego Krzyża? Czy pamiętasz o mojej dobroci? O dobroci dla świata? O tej, 
wybranej dla ciebie?... Policz sobie moje łaski i zobacz, czy twoje życie będzie dość długie, 
by Mi za nie podziękować! 

Mów Mi, że w każdej z tych minut, które ci pozostają, twoja wdzięczność będzie Mi 
opowiadała o swojej miłości? Twoja intencja będzie Mi słodką, twoja czułość Mi 'zapłaci'... 
Cóż nas rozdziela? Czy to, że jestem Bogiem? Lecz byłem Człowiekiem i Prawo się zmieniło:
przyszedłem usunąć lęk i zebrać miłość. Daj Mi ją. Daj dla innych.



Jeżeli czujesz się ubogą, wyciągnij do Mnie rękę. A w twoim sercu kochać będzie moje 
serce".

Godzina święta. - "Przyzwyczajacie się do tego, że jesteście hojnie obdarowywani, Ja zaś nie 
przyzwyczajam się do waszej miłości: wzruszacie Mnie każdorazowo, jak za pierwszym 
razem. O, gdybyście lepiej zdawali sobie z tego sprawę, mnożylibyście słowa, które Mnie 
radują - może właśnie te najprostsze, niewyszukane, co tryskają samorzutnie gdy upatrujecie 
Mnie w waszych sercach.

O, rób wszystko, co możesz dla mego Królestwa w głębi serc. Prawda, że wielu zostałem 
przedstawiony, ale oni Mnie nie przyjmują... Mnie, który tak bardzo pragnę żyć po prostu 
waszym życiem codziennym!"

1407. - 1947 - 25 listopada. Po Komunii św. - "Twoje hasło na dzień dzisiejszy: Dla Boga, a 
przeciw sobie".

1408. - 1947 - 26 listopada. Po Komunii św. - "W tobie modlę się do Ojca".

1409. - 1947 - 27 listopada. Godzina święta. - Wracałam z herbatki u hrabiego de S.

- "Teraz zapomnij o świecie i patrz na Mnie. Rad byłem, że mówiłaś o samotności więźniów 
rodzącej dobre owoce, gdyż zbliża ich do spotkania z Bogiem. Czy zauważyłaś, jak aż do 
końca rozmowy podnosił się jej poziom? Byłaś w tym moim narzędziem. Bądź nim często. 
Widzisz, mało mam narzędzi na ziemi... Proś Ducha Św., by kierował twoim duchem! Nie 
przemawiaj po swojemu, mów po mojemu, zamiast Mnie.

Moja córko, czy wiesz, kiedy mówisz tak jak Ja? Wtedy, kiedy wkładasz w swoje słowa 
dobroć i wdzięk. Kiedy wzruszasz, kiedy odpowiadasz uprzejmie na ostrą uwagę, kiedy kogoś
uniewinniasz, kiedy służysz, kiedy dajesz, kiedy uspokajasz gniewliwe usposobienie, kiedy 
pocieszasz, kiedy zachowujesz niezachwianą równość usposobienia, kiedy trwasz w pokorze, 
nie usiłując przewyższyć nikogo, kiedy jesteś wdzięczna innym za uprzejmość, kiedy jesteś 
wspaniałomyślna.

Kto był bardziej wspaniałomyślny ode Mnie, kto łagodniejszy? Kto pokorniejszy? A 
wszystko to jest twoje. Jesteś częścią mego Ciała Mistycznego.

... Moje ozdoby są twoimi, ponieważ stanowisz część mego Ciała Mistycznego. Powinnaś 
przyjąć je z wielką miłością, ponieważ Ja je nosiłem. Żądaj ich nieustannie: tak bardzo pragnę
cię nimi okryć!... Jestem jak Oblubieniec, który cierpiałby z powodu ubóstwa i zaniedbania w
ubiorze swej oblubienicy i który rozwinąłby całą swoją sztukę by wzbogacić jej piękność dla 
chwały, jaką ona przyniesie Bogu. Pozwól działać swemu Oblubieńcowi, który cię kocha".

1410. - 1947 - 4 grudnia. - "Kiedy wejdziesz w światłość, zrozumiesz. Do tej chwili będziesz 
szła w Prawdzie po omacku, będziesz zdobywać Miłość okruch po okruchu, abyś nie zraniła 
swych śmiertelnych oczu.

Kiedy twoje drugie spojrzenie zagłębi się w Nieskończoność, odkryjesz swoją nędzę i ogarnie
cię niezmierna wdzięczność, że Bóg, można powiedzieć, wyruszył na spotkanie takiego nic, 
jakim jesteś".



- Może żyć mogę już tylko po to, by Ci dziękować?

- "Czy wiesz, jak się dziękuje? Kochając.

Jednocząc się ze Mną we wszystkich chwilach życia. Nie wybrażając sobie, że można być tu, 
a Ja na zewnątrz. Jestem tam, gdzie ty jesteś. O, moja córko, jak wielka jest moja miłość!... 
Twoim działaniem niech będzie wiara w to. To takie trudne? Stosuj je często, a sprawisz Mi 
przyjemność.

Naturalnie, takie staranie może ocalić grzesznika, jak każdy wysiłek nad sobą. Niech to cię 
zachęci.

Rozważaj Mnie częściej w moim życiu ziemskim. Będziesz czerpała z tego siłę do 
naśladowania. Ponieważ chcesz Mnie naśladować, musisz stosować odpowiednie środki: 
patrzeć na Mnie, wzywać Mnie, kochać Mnie".

1411. - 1947 - 11 grudnia. Godzina święta. - "Moja córko, gdyby nawet wydawało ci się, że 
wszystko jest stracone - ciało i majątek, gdyby wszystkie uczucia twego serca zanikły i 
gdybyś znalazła się osamotniona i nikomu nie znana, Ja pozostałbym twoim Skarbem i twoim
Celem, jedynym Przyjacielem, twoim Początkiem i Końcem.

Niech cię nic nie niepokoi. Utwierdź swe serce w moim, zarówno w radości jak i w rozterce.

Jeżeli cię obsypuję darami, jestem twoim pokojem. Jeżeli cię doświadczam, jestem twoim 
towarzyszem. Nic ze Mnie w tobie nie ustaje... jeżeli Mnie przyjmujesz.

... Czy widzisz lepiej dla czego się urodziłaś? Dla zjednoczenia. Zaczynaj, zaczynaj już teraz. 
Zaciśnij węzeł. Niech to będzie łaską uproszoną u Niepokalanej, która Mnie nigdy nie 
opuściła w swoim sercu. I ty także... nie opuszczaj Mnie nigdy, nigdy!...

Miałbym ochotę podziękować ci za to.

Ciężar mojej miłości do ludzi staje się coraz większy. Tak będzie aż do końca wszystkich 
czasów. Kto Mi uwierzy? Iluż drwić będzie z tego? Gdybyś wiedziała, jak wielu jest złych 
ludzi, którzy Mnie niszczą! Nie tylko we własnej duszy, ale i w duszach innych... nawet w 
duszach dzieci! Gdybyś wiedziała... umieściłabyś Mnie u siebie: w twojej pamięci, w twoim 
rozumie, w twojej woli.

Czy pamiętasz? Powiedziałem do Zacheusza: Pójdź, zamieszkam w twoim domu. A gdybym 
powiedział tobie czy każdej duszy dobrej woli: Pozostanę u ciebie zawsze, aż do twego 
ostatniego tchnienia... i gdybym następnie zabrał was do mego własnego mieszkania, do tego 
w niebie, gdzie już nigdy nie będzie rozłąki...

Czy pojmujesz plan miłości, powzięty odwiecznie?

1412. - 1947 - 21 grudnia. - "Jeżeli cię napełniłem, jest to także dla innych. Nabierz zwyczaju
dzielenia się z miłością tym wszystkim, co otrzymałaś. Jesteś Mi to winna. Jesteś winna im. 
Wierz, iż jeśli pozbędziesz się tego ciężaru łask, otrzymasz wiele innych: rzeka daje morzu 
wszystko i ciągle wzbiera na nowo.



Widzisz, moja córeczko, nigdy nie daje się zbyt wiele. Wyjdź z siebie. Niech to będzie twoim
radosnym celem. Zajmuj się sobą tylko po to, by służyć innym. Będzie to nowy sposób 
przychodzenia do Mnie. Dostrzegaj lepiej Mnie w innych: wszystkie twoje stosunki ulegną 
przez to zmianie.

Często żałujesz, że nie żyłaś w moich czasach, by cieszyć się moją Obecnością: pomyśl, że 
jestem obecny w tych, którzy cię otaczają i, nie wpatrując się we Mnie, służ Mi: później 
będziesz się tym cieszyć. Przypomnij sobie Ewangelię: 'Panie, kiedyż okazaliśmy Ci 
staranie?' 'Ilekroć okazaliście staranie bliźniemu'. I jest to prawdą, że owe akty miłosierdzia 
zbliżają cię do Mnie! Kto może przybliżać do Mnie, jeżeli nie Ja Sam, ukryty w człowieku. 
O, jaka to dobra formuła miłości! W różnych sprawach. Zawsze gotowi podobać Mi się! 

Proś Ojca, aby pomnożył okazje do stania Mu się miłą. Nie uważasz, że słodko jest być 
przyjemną Bogu? Jemu, który ma wszystko, czego zechce... Ale wasze serca ma tylko wtedy, 
kiedy wy chcecie Mu je ofiarować; jest to zawsze Jego poszanowanie waszej wolności.

Idź więc do wszystkich, bez tworzenia klanów. Jest to dla Mnie: dawaj im całą siebie.

Posuwaj swoją uprzejmość aż do końca. Dlaczego miałabyś się zatrzymywać? Bądź równa w 
dobroci. Ja, czy nie jestem stały? Czy nie zsyłam mego słońca i moich deszczów jednakowo 
na dobrych i na złych?

Szerz swój uśmiech, jak wczoraj. To Mnie uczciło. Moje drogie dzieciątko, liczę na ciebie. 
Czekam już na ciebie. Daję ci potrzebne łaski, te, które chcę abyś spożytkowała tak, żeby 
spotykając ciebie, spotykano Mnie".

1413. - 1947 - 25 grudnia. - "Zrozumiałaś łaskę Bożego Narodzenia? Nie opuszczaj mojej 
Matki - ani Jej, ani Mnie - w każdym z twoich czynów.

Nie sądzisz, że jesteśmy godni towarzyszyć ci wszędzie? Czyżbyś się Nas wstydziła?... Jako 
mała dziewczynka wstydziłaś się, gdy cię widziano z ubranymi ubogo krewnymi... O, moje 
dziecko, zrozum, że My jesteśmy twoim bogactwem, twoim powodzeniem, twoim 
zbawieniem. Przyjmij Nas w tym, co czynisz, tak jak się przyjmuje Siłę, Urok. Uczyń Nam 
ten zaszczyt, że Nas będziesz przenosiła ponad wszystkich swych przyjaciół, ponad wszystkie
swoje cele i bądź wierna łasce, która cię wzywa do ścisłego zjednoczenia. Czy sądzisz, że w 
Betlejem Józef mógł choć przez chwilę zapomnieć o swoich dwóch Skarbach? W jego sercu 
wszystko odnosiło się do Nich. Czyń tak samo. Jakaż to radość dla ciebie służyć Dziecku-
Bogu, najczulszemu z dzieci... Przesiąknij moją pokorą małego Dziecka: to dla was jestem 
pokorny.

Chcesz co dzień przychodzić brać lekcje u żłóbka? Co dzień, aż do święta Oczyszczenia: 
umawiam się tam na spotkanie z tobą. Nazywaj to spotkaniem miłości. To Miłość chce cię 
przystroić. Moje ozdoby to cnoty. A moje cnoty są tak potężne, że nawet ludzie, przechodząc,
podziwiają je. Trzeba tylko pozwolić przyozdobić się. Trzeba skierować swoją wolę ku 
Lepszemu... 

Nie trzeba obawiać się zamiaru zdobycia doskonałości, bo Ja jestem tuż, bo Ja ją przeżyłem, 
bo zajmowanie się wami jest moją radością. Więc nie jesteście już sami: macie Mnie.



Czy przypominasz sobie, jak dawniej, w czasach posługiwania się pojazdami konnymi, 
lubiłaś zaprzęg 'w szydło'? Otóż Ja idę na czele, ty idziesz za Mną, w pewnej odległości, ale 
idziesz.

Dobry łotr pojął miłość i wypowiedział swój żal. Chwilę potem spoczywał na moim sercu.

Miłość przyzywa miłość... odpowiedz Mi zatem: Pragnę ciebie. Cóż cię onieśmiela? Twoje 
powtarzające się zaniedbania? Twoje niedociągnięcia? Brak zrównoważenia? Twoja myśl 
roztargniona? Złe wspomnienia? Biorę to wszystko na siebie. Zbieram nędzę, a czynię z niej 
wspaniałości. Daj Mi wszystko.

Czy ośmielisz się powiedzieć, że cokolwiek w twoim życiu mogłoby nie należeć do Mnie - 
skoro stanowimy jedno..."

1414. - 1947 - 31 grudnia. Po Komunii św. - Jakie hasło na rok 1948, Panie mój?

- "Zupełnie blisko!" (zapraszając do zjednoczenia). 

Rok 1948

1415. - 1 stycznia 1948. - Hasło, Panie mój? - "Tuż blisko" (skłaniając mnie do zjednoczenia).

1416. - 1948 - 3 stycznia. - "Nabierz ufności i podejmij na nowo twą skromną drogę, zawsze 
'coraz bliżej' Mnie. Wiesz, że nie jesteś mocna i że twoje oparcie może być tylko we Mnie. 
Gdy załamujesz się, zbieram szczątki i odbudowuję nową świątynię, piękniejszą, ponieważ 
upokorzyłaś się. Pamiętaj o tym, aby w ten sposób dojść do umiłowania upokorzeń. Czy nie 
doświadczyłem ich w ciągu całego mego ziemskiego życia? Ja, Bóg! Co za towarzystwo, 
moja córko!

Widzisz, co przygasza miłość: to obojętność, to apatia, to bezczynność. Wiele dusz obchodzi 
się ze Mną tak, jakbym był ciągle umarły. Ale, moja córko, Ja jestem żywy i jestem blisko 
nich, czekając, by do Mnie przemówiły, by się do Mnie uśmiechnęły, by ich serca leciutko 
zabiły dla Mnie. Wymagam tak mało. Tak łatwo można Mnie zadowolić. Proszę tylko, aby 
Mnie zaproszono, a Sam zajmę się przygotowaniem gościny. 

Nawet jeżeli nie dotrzymałaś swych zobowiązań, nawet jeżeli upadłaś niżej niż wczoraj, to, 
jeśli żałujesz, jeśli pogardzasz sobą i przychodzisz powiedzieć Mi o tym, nie bój się uwierzyć,
że jesteś w moim sercu, tak wielkim, tak dobrym, tak niepodobnym do serc ludzkich. Jestem 
Miłosierdziem a nie zawziętością... Niosłem was jak matka, niosąc mój Krzyż. Wyobraź więc
sobie z jaką czułością słucham o waszych błędach, wyobraź sobie mój pośpiech w 
przebaczaniu ich wam... O, czułości Zbawcy, któż mógłby cię pojąć? Kto mógłby nawet 
słuchać o niej bez gorszenia się?...

Staraj się więc być uważana od czasu do czasu za nicość, widzieć siebie w swoich brakach, w 
dobrze, którego nie wyświadczyłaś, w błędach, których nie chciałaś, a które jednak 
popełniłaś. Bądź pewna, że nawet wtedy nie zobaczysz wszystkiego: Ja Jeden znam liczbę i 
ciężar!... A jednak kocham cię: jestem Miłością.



Nie obrażaj Mnie lękiem i ucieczką: właśnie to rani miłość. Lecz wejdź w mój bezmiar, jak 
małe dziecko, które radośnie ssie i usypia na łonie matki. Odpoczywaj. Nabieraj sił. Raduj się.
Wszystko we Mnie jest dla ciebie".

1417. - 1948 - 10 stycznia. - (Z serdeczną słodyczą): "Czy nie sądzisz, że w chwili śmierci 
moich przyjaciół przyjdę zabrać ich z całą czułością, z całą delikatnością, której zaznałaś, aby
wprowadzić ich dusze do mego Królestwa? Czy nie postąpiłabyś tak samo, aby cieszyć się ich
zdumieniem i radością, gdy będą wchodzić do któregoś z tych pięknych mieszkań?

A Mnie, Bogu, który kocha bardziej, który posiada więcej, jakże mogłoby być obojętne ich 
odejście z czasu ziemskiego? Cokolwiek możesz sobie wyobrazić o uroku mego kochającego 
serca, dalekie jest od rzeczywistości.

Wspomnij na to, iż tak pragnąłem waszej radości, że zstąpiłem na ziemię, aby zaznać 
cierpienia. I gdy widzę was cierpiących, i to cierpiących dla Mnie, zbieram każde z waszych 
cierpień z wielką miłością, jak gdyby wasze cierpienia przewyższyły moje, jak gdyby wasze 
cierpienia miały aż taką wartość, którą moje serce chciałoby uczynić nieskończoną.

I dlatego, gdy Mi na to pozwalacie, stapiam wasze życie z moim".

Godzina święta. - "Prawda, że lubisz tę godzinę, kiedy zbliżamy się tak poufnie, że moja myśl
wydaje ci się twoją, jak gdyby nasze dusze były jedna w Drugiej. A cóż powiedzieć o mojej 
radości, która tak pragnie naszego zjednoczenia: stworzenie i Ja, że ustanowiłem Eucharystię 
abyśmy się stopili w jedno.

O nowy Duchu, który obalasz dawne prawo strachu narodu wybranego. Ponieważ 
przyszedłem na ziemię, wszystko zostało przemienione. Ponieważ umarłem, wy otrzymaliście
Życie. A Życie to Miłość. Nie ma innego, moja córeczko. Wszystko upraszczaj w Miłości. 
Poruszaj się dla Miłości. Wierz, miej nadzieję w Miłości. Pocieszysz Mnie za nienawiść. A 
im bardziej będziesz kochała, tym bardziej będziesz chciała kochać. Narzuć sobie kwadrans 
miłości: nie robić nic, tylko kochać. Kiedy byłaś mała, odrabiałaś francuskie ćwiczenia. 
Teraz, kiedy jesteś dorosła, oddawaj się boskiemu ćwiczeniu, czy to w dzień w głębi serca, 
czy w nocy, jeżeli się obudzisz i będziesz Mnie szukała. Budź się kochając Mnie. Szukaj 
Mnie kochając Mnie, Ja dam się schwytać, a ty na tym zyskasz. I będziemy powtarzać tę grę, 
aż do chwili, gdy znużona zaśniesz na moim sercu. Będzie to dla Mnie jeszcze jednym 
sposobem na zachowanie cię tuż, blisko, zgodnie z hasłem na ten rok".

Czterdziestogodzinne Nabożeństwo. Notre-Dame. - "Czy wiesz, jak się pociesza? Miłując.

Pierwszego dnia przez ręce mojej Matki ofiaruj Ojcu moją miłość razem z twoją.

Drugiego dnia ofiaruj Mnie Samemu moją miłość razem z twoją.

Trzeciego dnia ofiaruj Duchowi Miłości moją miłość do ludzi i miłość wszystkich ludzi do 
Boga.

Mały płomieniu, zatrać się w pożarze".

Podczas procesji przechodził koło mnie, a ja mówiłam: Jestem biedną lampką, która idzie 
przed Tobą. Powiedział jakby uśmiechając się: "Moja mała nocna lampko za cztery sous".



1418. - 1948 - 22 stycznia. Godzina święta. - Czy chcesz, abyśmy mówili o Twojej miłości, 
Panie mój?

- "Jestem jak ktoś nieśmiały. Wolałbym, żeby ją odgadnięto, bowiem obawiam się, że 
gdybym o niej mówił, mogło by wyglądać, że się narzucam. I w tym także jesteście wolni. 
Ale jak wielka jest moja radość, kiedy sami z siebie używacie swej wolności na poszukiwanie
środków, które mogłyby zwiększyć liczbę spotkań i siłę naszej zażyłości. Pozwalam wam 
przychodzić. Wzywać Mnie. Ukrywam się, by zwiększyć wasze pragnienia. A kiedy 
uważaliście się za zgubionych, Ja byłem z wami wraz ze wszystkimi mymi darami!...

Moje słabiutkie dzieci, czego wam brak, to mocnej wiary, tej która jest jakby drugim 
wzrokiem - silniejszym - tej, która uczy, jak oceniać rzeczy ziemskie moimi oczyma.

Czy chcesz ćwiczyć się w wierze? Czy pojmujesz, jakie dobro sprawiłyby twoje modlitwy? 
Twoja Komunia? Twoje życie wewnętrzne na co dzień? Czy chcesz spróbować? Pomyśl, że 
w tym samym stopniu wzrosną w tobie nadzieja i miłość. Wzrastać, to znaczy zbliżać się do 
Mnie.

Jestem Bogiem wszystkich chwil twego życia, ponieważ jestem duszą twojej duszy".

Wieczorem. - "Wznoś myśl ponad piękno, ponad czar. Docieraj do Mnie".

1419. - 1948 - 26 stycznia, między ludźmi. - "Kiedy się do nich uśmiechasz, dajesz im 
komunię duchową".

1420. - 1948 - 29 stycznia. Godzina święta. - "Uwierz wreszcie, że jestem szczęśliwy 
spędzając całą godzinę z tobą. Dlaczego nie wierzysz?... Ależ tak, właśnie twoja wielka nędza
jest dla Mnie jakby biletem wstępu. Zamieszkuję w tobie i oczyszczam twoje zdolności, które
napełniają się Mną; twoja pamięć, twoje zrozumienie oczyszczają się w bezpośrednim 
kontakcie ze Mną. Twoja wola zostaje umieszczona w mojej. Chcę być zawsze u ciebie jak u 
Siebie".

- Jakżeż byłabym przez to szczęśliwa, Panie mój drogi! Może nie otrzymujesz wielu 
zaproszeń?

- "Przecież jesteście mymi stworzeniami. Powinniście żyć w nieustannej wdzięczności za to 
wszystko, co dla was uczyniłem. Powinniście utrzymywać wasze dusze jak ogrody 
ziemskiego raju, dokąd schodziłbym, by się przechadzać i rozmawiać, tak jak niegdyś z 
pierwszym mężczyzną i pierwszą kobietą.

Jakież przygotowawcze milczenie... Jakież radosne oczekiwanie... Oni byli zupełnie pewni, że
przyjdę dorzucić szczęście mojej Obecności do wszystkich innych rodzajów szczęścia.

Miej teraz tę samą pewność. Bo Ja się nie zmieniłem. Czy Bóg, który cały jest Miłością, 
zmienia się? Nie nazywasz się Ewa, ale jesteś jej córką. I dla ciebie znajduję te same silne 
uczucia pierwszych poranków. Nie lękaj się więc mówić o sobie, wywnętrzać się, znajdować 
się cała w zasięgu mego spojrzenia. Chociaż cię znam, lubię byś się wypowiadała, to 
wywołuje w tobie nowe porywy. Trzeba abyś miała tajemnice, które byś Mi powierzała... Czy
zażyłość może obejść się bez sekretów?..."



1421. - 1948 - 12 lutego. - Powróciłam z Paryża i na wsi, w samotności czułam Go tak blisko,
że nie wiedziałam, jak Mu podziękować. - "Nie dziw się moją Obecnością, która działa na 
ciebie jak objęcie w posiadanie.

Działaj w wierze. Od ciebie, mojej małej towarzyszki, żądam: 'Przyzwyczaj się do Mnie'. To 
zwyczaj radosny, bo jesteśmy zawsze razem... Napełnij się moją Obecnością. Pozwól się 
wzruszyć.

Powiedz sobie: 'To On przechodzi: niech zostanie we mnie, ponieważ to On mnie zabierze'. 
Wiesz? Jak orzeł, który spada...

Kiedy tak prosto mówię ci o rzeczach tak wielkich, dziwią się aniołowie. Spójrz, jak zniżam 
się do poziomu moich stworzeń, ponieważ Miłość chce się wypowiedzieć, cierpi, że nie jest 
rozumiana, podczas gdy w ciągu dnia uwydatnia się przecież w dobrodziejstwach, które 
dostrzegasz, jako subtelne pomysły. Jednak nie zawsze je widzisz. Niekiedy daje się 
podarunki nic nie mówiąc. Często myślę: 'Oni odgadną...' Niestety! Jak wielu przyjmuje je nie
zajmując się Ofiarodawcą. To nie moja godność na tym cierpi, ale moja miłość. Ty, która 
wiesz lepiej, nie każ nigdy cierpieć Miłości".

- Panie, chcę być zawsze przy Tobie, tylko moja myśl ucieka.

- "Przywołuj ją łagodnie, bez gniewu, skoro Ja się nie gniewam. Znam was przecież. Kocham 
waszą dobrą wolę. Oto pokój, o którym aniołowie śpiewali, gdy przyszedłem, aby odnowić 
świat. Jakże często jestem bardziej pobłażliwy dla was, niż wy sami dla siebie! Sprawisz Mi 
radość, gdy zobaczę, że wierzysz w to".

Na ulicy. - "Ofiary dokonują się zawsze w woli".

1422. - 1948 - 19 lutego. - "Upokarzaj się z powodu swoich win. To wasze przewinienia 
czynią was nieszczęśliwymi. Uznajcie wasze błędy. Zstąpcie myślą do dna waszej nędzy. 
Zobaczcie waszą lekkomyślność. Wasz niedostatek odwagi i energii w podejmowaniu 
poprawy. Wasz nawyk tkwienia w gnuśności. Wasze zaniedbywanie rozważania o moim 
życiu, które wam dałem za wzór. Waszą zarozumiałość, zadowoloną z siebie, a nie zdającą 
sobie sprawy, czym jesteście naprawdę. Waszą postawę, trochę pogardliwą w stosunku do 
moich Sakramentów.

Czy zabiegacie gorliwie o swe oczyszczenie się w Sakramencie Pokuty? Czy staracie się 
wzbudzić w sobie głód mojej Eucharystii - Miłości, która chce wam dopomóc w postępie 
duchowym? Czy nie żyjecie tak, jak byście mieli zawsze pozostać na ziemi?

Tak rzadko kierujecie spojrzenie, choćby ukradkiem, ku życiu przyszłemu, ku waszej 
jutrzejszej siedzibie, podczas gdy wasze serca już teraz powinny tam przebywać, dziękując 
Mi, chwaląc Mnie, wielbiąc Mnie przez wszystkie dni i poprzez wszystkie czynności dnia...

Czy przynajmniej ty, moja córko, wypełniłaś Mną swoją duszę? Czy oddychasz tylko dla 
Mnie? Czy ciągle jeszcze stawiasz swoje sprawy przed moimi? Czy w twojej życiowej drodze
masz Mnie stale przed sobą jak światło przewodnie? Czy przyoblekłaś się w moje troski? Czy
podjęłaś swoją część pracy nad nawróceniem świata? Czy w obliczu moich męczenników 
mogłabyś powiedzieć: 'I ja tam byłam' - choćby tylko pragnieniem?



Kto Mi dopomoże, jeżeli wy, zjednoczeni ze Mną, nie zewrzecie swoich szeregów?"

1423. - 1948 - 26 lutego. - Oczekiwałam na przybycie przyjaciółek na moje urodziny. - Panie,
Ty jesteś moim pierwszym Zaproszonym.

- "Mam do tego prawo. Stworzyłem cię, zbawiłem cię. Dodaj jeszcze miłość, która temu 
towarzyszyła. Któż zważy tę miłość? Kto może w nią wierzyć? Kiedyż wreszcie moja biedna,
tak wielka miłość, znajdzie się w myśli ludzi? Czy nie możesz powiedzieć w dniu swych 
urodzin: 'Panie, wszystko we mnie jest z Ciebie, prócz grzechu'. Raduj się, że byłaś moją 
myślą. Dziękuj. Służ. Kochaj. Pamiętaj, że jesteś moim członkiem, że posyłając cię na ziemię 
wytyczyłem drogę, którą przeznaczyłem wyłącznie dla ciebie. Odnów daną Mi obietnicę, że 
będziesz nią iść jako najdroższą, ponieważ to Ja ci ją wyznaczałem, i dlatego, że pochodząc 
ode Mnie doprowadzi cię ona do Mnie. O, piękna, prosta drogo... Każda dusza ma swoją, ale 
niewiele nią idzie. Wiele wytycza sobie trasy fałszywe, pełne niebezpieczeństw i zguby. 
Ogranicz swoją drogę jedynie do mojej woli, abyś była pewna że wypełniasz ją wiernie; chcę 
powiedzieć: aż do najdrobniejszych spraw. Wierność stwarza więcej małych okazji niż 
dużych. To są małe fragmenty miłości: znasz te kawałki złota, które nazywano ludwikami i 
których mnożenie tworzyło majątek? A ponieważ zrozumiałaś drogę, którą ci dałem, nie 
opuszczaj jej. Twoje urodziny dają ci dzisiaj odczuć, że zbliżasz się do kresu drogi. Tam 
ukaże ci się twój Wielki Przyjaciel: ukrywał się tak długo tylko dla większej radości w 
Odpoczywaniu i Posiadaniu. Czy wierzysz Mi?"

1424. - 1948 - 5 marca. - "Prawda, że wszystko dobrze przygotowałem w twoim życiu, w 
twoim mieszkaniu do samotności we dwoje? Prawda, że zakonnice mogłyby ci pozazdrościć? 
Kogo lub czego ci brakuje by Mnie bez przerwy kontemplować? Szczęśliwa mała duszo, jak 
wielkie siły czerpiesz ze Mnie? Jesteś jakby inną osobą, nawet tego nie dostrzegasz jak 
krzew, który mógłby sądzić, że utrzyma się bez podpory.

Strzeż dobrze poczucia, że jesteś niczym beze Mnie. Cóż byś pisała, gdybym Ja ci nie 
dyktował?...

Mam jeszcze drogi do przebycia na ziemi. Mam posłania, które trzeba dać usłyszeć. Inni 
używają fal. Ja posługuję się maleńką duszą. Ona jest stworzona na mój obraz i moje 
podobieństwo, a łączy nas miłość. Czy nie sądzisz, że aby Mnie przekazywać dusza ta 
powinna lepiej Mnie odbijać? Małe lusterko może odbijać wielkie zwierciadło, a gdyby to 
małe lusterko było żywe, jakżeby się cieszyło z dokładnego odtwarzania wielkiego 
zwierciadła w jednej z jego części! Moja córko, wszystkie dusze są wezwane do odtwarzania 
Mnie. Moje zaproszenia wyrażane są w chrzcie, a potem w innych sakramentach. Waszą 
rzeczą jest odpowiedzieć na nie, podczas gdy Ja, śledząc z niepokojem, jak będziecie się 
posuwać od narodzin do śmierci, jestem tam, na skraju, gotowy ratować was na pierwsze 
wezwanie.

Nie sądźcie, że kiedykolwiek jestem daleko, moje drogie maleństwa, tak często zagrożone. 
Jak słodki jest Mi wasz pokorny głos!"

1425. - 1948 - 11 marca. Godzina święta. - "Wpatruj się we Mnie. Mam tyle twarzy... Wiesz, 
że w małych zdarzeniach ziemskich człowiek ma swoje smutki i radości. Tak samo jest z 
Człowiekiem-Bogiem, ale spojrzenie Jego jest dłuższe, bo jest wieczne, a jego serce jest 
bardziej złożone, bowiem mieści w sobie wszystkie wasze serca. I nie jest to przenośnia, moja
córko. Naprawdę noszę w sobie każdą duszę, osłaniając ją ciężarem miłości!... A jednak 



cierpienia mojej męki stanowią tego dowód. Wpatruj się w moje bolesne Oblicze. Czy masz 
czas? Możesz trochę o tym pomyśleć? Będzie to jak miękka chusta Weroniki. Ona wyciągała 
ją do Mnie, a Ja jedną ręką przyłożyłem ją do mego Oblicza, pozostawiając na niej jego 
odbicie. Czy nie sądzisz, że jeśli ofiarujesz Mi swego ducha, to Ja wycisnę na nim odbicie 
mego, po to, byś go dawała innym tak, żeby wszystko co jest w was było z korzyścią dla 
wszystkich? Im więcej dajesz, tym więcej Ja ci daję.

Co dzień miej nowych spadkobierców dziedzictwa, które otrzymałaś rano. Wtedy ujrzysz 
moje uradowane Oblicze.

Kiedy apostołowie wracali zadowoleni i zdając Mi sprawę z jakiejś misji mówili: 'Tyś jest 
Chrystus, Syn Boga żywego', albo 'Panie, do kogóż pójdziemy?' Moja radość była wielka. 
Podobnie, gdy skruszone serca nawracają się do Mnie, moje Oblicze jest radosne. A w ciągu 
dzisiejszego dnia pomyśl o cieniach i blaskach, które przebiegały przez moje Oblicze podczas
dni mego życia. Uwielbiaj je. Szukaj radości twego Wielkiego Przyjaciela.

Są biedni, którymi nikt się nie interesuje. Kiedy znajdują się na ulicy, patrzy się na nich i 
mija. Ale jeżeli ktoś uważny zatrzyma się przed jednym z nich by mu powiedzieć życzliwe 
słowo i dać jałmużnę, to wsparcie daje mu odwagę i nadzieję. Ja jestem tym Biedakiem, a wy 
bądźcie moim wsparciem".

1426. - 1948 - 75 marca. - Wracając po mszy myślałam o grzesznikach. Było zimno, miałam 
nogi bose. - Panie mój, może dasz mi dwóch za moje dwie nogi?

- "Dwóch? Czy dwa tysiące?"

(I przypomniał mi, że sprawił 6000 nawróceń za jedną modlitwę św. Teresy z Avila.)

1427. - 1948 - 17 marca, ze swej figurki. - "Pragnę. Mam tylko to, co Mi dają, sam nic nie 
biorę".

1428. - 1948 - 18 marca. - Na ulicy, rano, wśród robotników spieszących do pracy mówiłam 
Mu: - Ja także idę w mój dzień, dzień życia dla Ciebie.

- "Czy zdajesz sobie sprawę, ilu grzeszników możesz ocalić w jednym swoim dniu? Rozważ 
moją olśniewającą potęgę, bogactwo i hojność. Któż może Mi przeszkodzić w dawaniu ci 
dusz, jeżeli chcę ci je dać? Na ziemi wydaje się, że moja sprawiedliwość jest jakby 
skrępowana moim miłosierdziem, poruszonym modlitwami tych, których kocham. W 
większym stopniu licz na moją hojność dla ciebie czy dla tych, których Mi polecisz.

Przewyższaj największe ludzkie ambicje. Dojdź do wiary we wspaniałomyślność Boską. Nie 
znajdujemy się na tym samym poziomie.

Oczekuj rzeczy nadzwyczajnych, doświadczyłaś ich już. To da ci siłę w wierze i nadziei, siłę, 
jakiej się nie domyślasz: to Ja przechodzę. Czy mogę przechodzić inaczej niż jako Bóg? A 
wszystko pochodzi z mojej miłości. Myślałaś, że z mojej litości? Tak, ale poruszonej przez 
moją miłość bardziej nieogarnioną niż wszystkie znane miłości. Uczę cię jej stopniowo, z 
powodu twojej słabości. Omdlałabyś, jak Oblubienica z Pieśni nad Pieśniami, gdyby z mego 
serca wyszły gwałtowniejsze słowa i uderzyły w twoje uszy, i gdybym jeszcze dodał obrazy, 



jak to bywa w pięknych książkach. Myślisz: 'Ciągle mówi mi o Miłości'. Ja myślę: 'Kiedy 
będę mógł zacząć mówić jej o tym?'"

- Natychmiast, Panie mój.

- "Postępuj jak okręt, któremu przed przyjęciem cennego ładunku umacnia się pomosty i 
ładownie; rozwija on wszystkie żagle, aby pewniej dotrzeć do dalekich wybrzeży, które go 
może nie oczekiwały, ale które będą się cieszyły z otrzymanych skarbów.

A wielki okręt przypłynie bezgłośnie po gładkiej wodzie, aby ponownie napełnić się i 
ponownie odda wszystko, co posiada. Przyjdź by otrzymać. Wierz, że otrzymasz. Bądź 
pewna, że otrzymasz".

1429. - 1948 - 1 kwietnia. Le Fresne. - "Zmartwychwstałem: któż mógłby powstrzymać twoją
radość? Czy nie powinnaś sprawić Mi nowego zaszczytu i być radosną dla Mnie i przeze 
Mnie? A jeśli radość jest w tobie, jakże mogłaby się nie przelewać na innych? Czy sądzisz, że
znajduję wiele radości w wielu sercach? Nie myśli się o tym świętym hołdzie, który przynosi 
Mi tyle wesela. Czy nie podzielam wszystkich waszych wzruszeń, tak jak ci wszyscy, którzy 
umieją kochać?

Pamiętasz, że kiedy opuszczałaś kogoś drogiego, mówiłaś mu: 'Przyrzeknij mi, że będziesz 
szczęśliwy!', jakby to było potrzebą twego serca. Moje serce kocha waszą radość. Umiejcie 
zachować ją nawet w doświadczeniach, ponieważ jest ona dla Mnie. O, moja córko, jakaż to 
głębia radości żyć tylko dla Mnie... nikt ci jej nie odbierze. Czy czujesz cały urok tego? Co 
mogłoby mu dorównać? W ciągu dnia powtarzaj Mi bardzo często, że jesteś zjednoczona ze 
Mną. Nie powinno ci to ciążyć: to prosty poryw szczęścia.

Często wchodziłaś na stopnie ganku aby, biegając wśród swych zajęć, ucałować swą drogą 
matkę. Jest to proste i jest wszystkim. Nie znałaś radości twej matki z powodu tej pieszczoty i
nie znasz mojej radości. Jednak nie pozbawiaj Mnie jej, moja córeczko".

1430. - 1948 - 8 kwietnia. - "Czy podziękowałaś Mi za wszystko, co dla ciebie zrobiłem? I 
dla ludzi, dla aniołów, dla mojej Matki?

Jakaż to harmonia dobrodziejstw, moja córko! Zabierz je, jak gdyby były twoje. Wejdź w 
symfonię dziękczynienia. Zajmij swoje miejsce w niezliczonym chórze, a Ja odróżnię twój 
głos. Czy na ziemi są dwa głosy podobne? Czy nie uderza cię różnorodność wśród stworzeń 
ludzkich? W niebie także nie ma dwóch jednakowych świętości, a jeśli zachwyca cię 
rozmaitość kolorów w ogrodzie, to bądź pewna, że w raju olśnienia są liczne i że tworzą moją
chwałę. Tam także rozróżniam sposoby mówienia, bo znam wszystkich: odkupiłem was 
wszystkich i znam moich odkupionych".

- Panie, kto nauczy mnie dziękować Ci, i jakimi słowami?

- "Najprostszymi, zaczerpniętymi z twego serca. Mów Mi je na Mszy świętej. Powtarzaj Mi je
po Komunii, kiedy tworzymy jedno. I to Ja będę dyktował. Czy wierzysz, że słodko Mi jest 
działać w tobie? Dla Mnie znaczy to czuć się u siebie i czuć, że ty jesteś moją. O, bądź 
zawsze moją... Chciałem powiedzieć: bądź Mną wobec Ojca, wobec bliźniego. Bądź 
najłagodniejszą i najmniejszą".



1431. - 1948 - 17 kwietnia. - Panie, tak bardzo chciałabym przeżywać Twoje Słowa, a jestem 
zawsze tylko sobą i do tego sobą dawną.

- "To tak trudno myśleć o twoim Zbawcy? Tak trudno rozmawiać z Nim? Dotrzymywać Mu 
towarzystwa? Kiedy spotykasz kogoś w jakiejś poczekalni, czy instynktownie nie zbliżasz się 
uprzejmie, by zabawić go jak potrafisz? A gdyby to był poeta, uczony albo możny tego 
świata, czy nie włożyłabyś w to więcej starania i radości? Moja córko, to jest Bóg, i Bóg, 
który jest twój. Jest On w tobie, jakby u twych drzwi. Otwierasz Mu, kiedy do Niego mówisz,
kiedy na Niego patrzysz, kiedy usiłujesz oderwać swą myśl od rzeczy zewnętrznych, aby je 
skierować ku Niemu z całą czułością, do jakiej jesteś zdolna. Nie sądź, że opowiadam ci jakąś
historyjkę. To po prostu prawda. Ale ponieważ wszystko dzieje się w półmroku i nieudolności
ziemi, trudno ci uwierzyć i jesteś powolna w działaniu. Oto dlaczego Ja jestem owym kimś z 
poczekalni.

O, gdybyś częściej zbliżała się do Mnie z całym swym urokiem, mogłabyś może lepiej 
odgadnąć moje pragnienia. Może pomyślałabyś: 'On oczekuje ziemi', całej ludzkości. Tak, 
moja córeczko, i od tak dawna!... Przyszedłem do Betlejem szukać ich i będę ich szukał do 
końca świata. Jest to cierpliwość Boga. To jest miłość Boga. Jakże więc mogłabyś rozumieć? 
Ale czy nie byłoby ci bardzo przyjemnie wierzyć? Zapewniaj Mnie często o swojej wierze, 
abyś ją ożywiała. Częściej. Niech cię to nie nuży: będziesz miała więcej nadziei, będziesz 
bardziej kochała. 

To twój Wielki Bóg pragnie cię ogromnie, moja mała słaba córeczko".

1432. - 1948 - 19 kwietnia, kiedy wyjeżdżałam do Paryża. - "Jeszcze jeden krok naprzód. 
Krok twej uważnej woli. Krok twej wierności. Dotychczas żyłaś dla Mnie przez siebie. Teraz 
żyj dla Mnie, przeze Mnie".

1433. - 1948 - 26 kwietnia. - Kiedy wróciłam z Paryża zastałam niespodziankę: nad oknem 
naprzeciw alei lipowej znalazłam gniazdo słowika wyśpiewującego pieśń najpiękniejszą na 
świecie. - "Prawda, że nic nie mogłoby ci zrobić większej przyjemności? Ja także umiem 
robić niespodzianki. Niektórzy ich nie dostrzegają. Jestem taki zadowolony, że dostrzegłaś. 
Na ziemi stale musicie odgadywać. Jestem zawsze ukryty za drzwiami. Czasami i ty Mnie nie
dostrzegałaś, przypomnij sobie... Dostrzegaj Mnie we wszystkim, bo jestem wszędzie dla 
was. O, to wasze spojrzenie, które kocham... Rozumiesz, to jakby wasze wyznanie, jak 
odrobina waszej duszy, która się oddaje i którą biorę natychmiast, upatrując starannie okazji 
by was uchwycić, jak kolekcjoner dzieł sztuki, który zazdrośnie zamyka swoje zbiory, aby 
nikt zły nie przyszedł zabrać mu ich. O, powiedz Mi, że od tej chwili jesteś całkowicie moją! 
Mówisz Mi: 'Wiesz o tym dobrze, Panie!...' Nie pozbawiaj Mnie radości słyszenia jak Mi to 
powtarzasz. Możesz Mi powiedzieć wszystkie słowa. Ale wobec innych zachowaj milczenie: 
mówię o milczeniu dobroci. Tam Mnie znajdziesz. Będę słuchał wszystkich słów, które Mi 
wypowiesz. Zachowasz je dla Mnie, z mojego powodu. Poprosisz Mnie o siłę do tego i będą 
to jakby ścięte kwiaty, z których ofiaruję sobie bukiet. Zechcesz teraz wobec innych 
spróbować tego milczenia, którego wymowę przyjmie moja miłość? Proszę cię o ten nowy 
sposób sprawiania Mi przyjemności. Potrzebuję wszystkich twoich sposobów.

Jakże mógłbym nie pragnąć was całych?... Skoro wiem, że jesteście wolni".

1434. - 1948 - 29 kwietnia. - "Myślisz że jesteś najbogatszą osobą na świecie, ponieważ masz
wśród drzew słowika, którego czysty i silny głos dodaje czaru twoim wieczorom i nocom. Ale



czym jest to poetyczne bogactwo wobec bogactwa Głosu czystego i silnego, który słyszysz w 
tajemnych ogrodach swojej duszy? On nie narzuca się tak jak głos słowika. On czeka, byś 
starała się go wzbudzić, aby słowa, którymi przemawia, stały się gośćmi, dostającymi się do 
twego serca, gdzie ty im zgotujesz przyjecie. Ten Głos nigdy się nie spóźnia. Tak bardzo 
spieszy się by przemówić, znając dobro, które z niego wyniknie i ma tyle miłości do 
oznajmienia... A jednak chce, abyś to ty go przyzwała. Wtedy przychodzi z większą radością.

Mówicie: styl to człowiek. Co mówicie o słowach prostych i szczerych? Czy nie zdradzają 
waszych najgłębszych uczuć, kiedy ośmielacie się wypowiedzieć je najdroższej dla was 
istocie? Moja córeczko, usłysz Mnie w bezpośrednim tłumaczeniu mojej miłości. I niech 
będzie to dla ciebie coraz to nowszym oczarowaniem, wiesz, te dawne skarby zawsze nowe, o
których mówi Ewangelia. Są to niewyczerpane bogactwa, których chciało serce twego Pana: 
nieustanne rozpoczynanie się waszej radości ze słyszenia Go.

A ponieważ zbliżasz się do drzwi wyjściowych, ponieważ chcesz zacząć porzucanie tego 
świata zewnętrznego aby żyć bardziej i w większym milczeniu zażyłością ze Mną, odczytuj 
bezustannie moje rozmowy. Przesącz się nimi. Proś, aby żywiło się nimi wiele dusz: 
wszystkie. I znikniesz z tego życia pokorna, jak maleńka robotnica, ukończywszy dzień 
pracy, ponieważ wszystko pochodzi ode Mnie. Będziesz zadowolona, że byłaś tylko 
posłuszna, że byłaś nicością, której dałem pragnienie mej chwały".

1435. - 1948 - 30 kwietnia. Po komunii. - "Twoje myśli: pilnuj swoich myśli, one są paniami 
twych słów i twych czynów.

Pomyśl o moich myślach, zawsze życzliwych i miłosiernych, a będziesz spełniała moje 
czyny".

1436. - 1948 - 5 maja. Procesja w Dni Krzyżowe. - Miałam kamyk w trzewiku.

- "Myśl o kamieniach, które sprawiły moje upadki w drodze na Golgotę: mimo wszystko 
doszedłem do końca".

1437. - 1948 - 11 maja. - Prosiłam aniołów z tarasu by przybyli usiąść przed wspaniałą 
panoramą spokojnej Loary i jej wysp w majowej zieleni. - "Moja córko, niebo jest niedaleko 
od ziemi, kiedy o to prosicie. Żyjcie bliżej ze świętymi. Wszyscy oni pomagają wam kochać 
Mnie lepiej, teraz kiedy już wiedzą. O, ta znajomość Miłości!... Czy możesz sobie 
powiedzieć, że pogłębiasz ją co dzień? Choćby tylko przez kwadrans?"

- Panie, bądź moim Nauczycielem: jak mam to robić?

- "Patrzeć na Mnie w mojej Ewangelii. To co opowiada jest historią. Moją historią. Idziesz za 
Mną. Widzisz jak pocieszam, uzdrawiam, cierpię, jestem posłuszny Ojcu za was.

Jak się umartwiałem; jak milczałem i jak mówiłem; szukałem samotności ścigany przez 
tłumy; nauczałem a przeczono Mi. Byłem pełen odwagi w obronie Prawdy, w upominaniu 
możnych, w podtrzymywaniu maluczkich. Pełen miłosierdzia dla pokornych, skruszonych, 
uciśnionych. Myślący tylko o was, nie o Sobie; dla was a przeciw Sobie...

Pamiętasz ów dzień w Paryżu, byłaś w studiu radiowym pełnym osób hałaśliwych i 
zuchwałych. Myślałaś: 'Co ja tutaj robię?...'



Przychodząc z nieba na ziemię mogłem postawić sobie to samo pytanie, gdybym nie 
przyszedł po to, by cierpieć, by dawać wam dowody miłości przez całą drogę mego 
ziemskiego życia, dłuższą niż droga na Kalwarię. W jaki sposób mogłabyś policzyć moje 
poświęcenia? Gwiazdy znały moje nocne modlitwy; zimno - moje zlodowaciałe członki, 
ziemia - moje poranione nogi. Kto poznał moją gorliwość w stosunku do Ojca, w stosunku do
was, do was z wszystkich czasów aż do człowieka, który przyjdzie na końcu?...

Czy zauważyłaś, jak niekiedy porywasz za sobą innych nic nie mówiąc? Ja chciałem 
pozostawić wam mój przykład, który już wam mówił: 'Idźcie za Mną, to będzie odpowiedź na
miłość'. Czy sądzisz, że wielu jest takich, którzy Mi odpowiedzieli? To jest właśnie mój 
krwawy pot w Getsemani... To są łzy, które tak zmieniały moje Oblicze, że Piotr, Jakub i Jan 
z trudem Mnie rozpoznawali.

O, mała liczbo moich najczulszych przyjaciół, łączcie się ze Mną co dzień na kartach 
Ewangelii. Szukajcie tam mego serca i dajcie Mi wasze".

1438. - 1948 - 13 maja. Godzina święta. - "Prawda, że dobrze postąpiłem prosząc cię dziś, 
abyś żyła z moją wielkością? Widziałaś ją w mojej potędze i to zrodziło w tobie nadzieję 
związaną z Jedynym Przyjacielem, który może wszystko. Z jaką radością poczułaś się tak 
małą, niewiele wiedzącą, całą oddaną mojej mądrości, pełną ufności w moją nieskończoną 
łagodność. Przypomniałaś sobie tego wielkiego motyla, który swymi skrzydełkami zakrywał 
cały świat. O, moja córko! Jak krótki wydał ci się twój dzień...

Czy nie nabrałabyś zwyczaju umieszczania w myśli, jak miłego towarzysza drogi, jednego z 
moich Boskich przymiotów? Byłby to nowy sposób czekania na Mnie...

O, jakże dusza, która chce uchwycić swego Zbawcę, zmienia sposoby ścigania Go! A On... 
znajduje tysiąc pretekstów by dać się uchwycić. Gdybyś wiedziała! To właśnie jest tajemnym 
życiem, które nazywacie 'wewnętrznym', ale znajduje się poza ziemią. To są próby lotu, 
pierwsze wyzwolenia. Pamiętasz jaskółeczkę, która opuszczając po raz pierwszy gniazdko, 
wydała ci się szybującą aż do słońca? Pielęgnuj swoje ukryte życie. Kochaj je, ponieważ Ja je
kocham..." (Kiedy powściągnęłam drwiące słowa):

- "Ofiaruj Mi ten ścięty kwiatek".

1439. - 1948 - 14 maja. Po komunii. - "Nie pozwól swoim myślom błądzić po bezdrożach. 
Spójrz na swoje wspomnienia z leżącej odłogiem Sahary i spójrz na swój wysprzątany, 
przybrany różami taras".

1440. - 1948 - 20 maja, - Panie, jest tyle przykrych rzeczy na ziemi! Czy nie sądzisz, że 
byłoby mi o wiele lepiej u Ciebie?

- "Ponieważ życie twoje jest dla Mnie, uczyń Mi tę łaskę i zachowaj swój uśmiech. Ponieważ 
masz jeszcze do świadczenia dobro, pragnij przedłużenia swego życia. Ponieważ taka jest 
moja wola, bądź szczęśliwa, że ją pełnisz. Staraj się rozdawać radość dokoła siebie, nie 
zmieniając niczego w swoich zwyczajach. Niech to będzie po prostu 'sposób bycia'. Czy 
widzisz całą różnicę? Mówić z uczuciem a mówić bez namaszczenia. Słowa są te same, ale 
ton inny. A ponieważ możesz to robić, dlaczego masz tego nie czynić? Łatwo ci rozczulić 
zgorzkniałe serce, dlaczego więc nie postarać się o to? Skoro Ja jestem w bliźnich, służ Mi 
tam, gdzie jestem. Czy nie uszczęśliwi cię znajdowanie Mnie, skoro Mnie szukasz? Szukasz 



Mnie w pięknie róż, w śpiewie słowika na tarasie, w wołaniu kukułki, które dochodzi do 
ciebie z wysepki na Loarze, w gwiazdach świecących nocą majową, a nawet w dalekich 
odgłosach z bagnisk. Lecz czy Ja nie jestem przede wszystkim w duszach stworzonych na 
mój obraz, w ludziach, których jestem Bratem Zbawcą? Więc czy nie mogłoby to być dla 
ciebie motywacją do łączenia się ze Mną poprzez nich? Oni nie dostrzegą nawet, że twym 
celem byłem Ja, ale odczują ulgę. A Ja ją pomnożę..."

- Panie, wobec X. nie powstrzymałam się od niezbyt miłosiernego sądu, który pragnęłam 
zataić.

- "O jeden ścięty kwiat mniej. Zapewniam cię, że mógłbym to wykorzystać dla swej chwały. 
Moje miłosierdzie posłuży się twoim żalem. Upokarzaj się uznając swoje braki, a Ja sprawię, 
że podniesiesz się tak, jakbyś wcale nie upadła.

Spójrz na Mnie: czy Mi ufasz? Czy twoja nadzieja jest we Mnie? Bez przerwy, bez 
zastrzeżeń?... Nadzieja, jakiej pragnę od ciebie przekracza nawet śmierć. Ponieważ jestem dla
ciebie wszystkim: czy Mi tego nie mówiłaś?"

1441. - 1948 - 27 maja. Boże Ciało. - Panie, tak bardzo chciałabym służyć Twym 
pragnieniom!

- "Zajmij miejsce obok Mnie, tam gdzie był Jan, podczas gdy ustanawiałem Eucharystię. 
Oglądaj moją radość. Wydaję się nawet nie myśleć już o strasznej męce, która zacznie się 
niebawem. Cały przechodzę w miłość do ludzi, nie tylko do Jedenastu, lecz do wszystkich, 
jacy będą żyli aż do końca czasów. Pojmujesz, że to jest tak, jak gdybym was wszystkich brał 
w moje Ciało, obiecując wam, że będziecie jego członkami.

W tak wielkim stopniu posiadałem to pragnienie, że chciałem być przez was spożywany, aby 
połączyć nasze myślące umysły i nasze działające istoty.

Dziwi was tak wielka miłość. Ale odgadujecie tylko bardzo słabą jej część: czy płomień 
pochodni daje pojęcie o pożarze? A będąc przy Mnie tu, gdzie jest Jan, czy zdajesz sobie 
sprawę z uczucia, które wprawia Mnie w drżenie: to znalezienie sposobu pozostania z wami,  
którzy nie byliście tam owego wieczoru Ostatniej Wieczerzy; wy, których do tego stopnia już 
kochałem, że z tego powodu umarłem w pohańbieniu; wy, których całemu życiu będą 
towarzyszyły moje Hostie i których śmierć będzie łagodniejsza.

Z twego miejsca, z miejsca Jana, spójrz jak apostołowie stali się już innymi ludźmi, 
rozczulonymi i pobożnymi. Oni wierzą i posiadają Mnie. Działam już w nich tak jak będę 
działał w was. Czy mogę być obecny i nie obsypywać darami? Któż jest tak bogaty? Kto 
bardziej pragnie waszego dobra? Służ więc temu pragnieniu, prosząc Ojca, aby wszyscy 
pozwolili Mi działać w sobie. O, gdyby przynajmniej pozwolili Mi wejść!... Boją się być 
widziani. Mają czas tylko na interesy, nie zachowując dla Mnie żadnej cząstki. Nie wierzą. 
Nie myślą o tym. Pogardzają. Inni, wierząc, nienawidzą Mnie i w sposób niski prześladują w 
cyboriach wszystko, co mogą. Wy, moi wierni przyjaciele, otoczcie Mnie; ozdabiajcie moje 
Tabernakula; mówcie Mi słowa pocieszenia; dajcie odpowiedź Miłości, odpowiedź życiem, 
odpowiedź śmiercią. Pragnijcie opóźnić ją by Mnie dłużej kochać. Przyjdą po was następcy, 
ale któż was zastąpi? Każdy z was ma dla Mnie swoją własną twarz i własną drogę. Utrzymuj
swoją twarz przed moim Obliczem i przyspiesz swój krok na drodze".



1442. - 1948 - 3 czerwca. Godzina święta. - "Czy widziałaś moje gołębie?" (Wróciłam z 
Paryża gdzie na ulicy du Bac podziwiałam kaplicę pełną zakonnic św. Wincentego à Paulo, 
adorujących wystawiony Najśw. Sakrament.)

- "Cieszyłaś się widząc je otaczające Mnie swoją miłością. Zjednocz się, ty, bardzo maleńka. 
Częściej wyrażaj intencję zjednoczenia ze świętymi ziemskimi, ze świętymi z nieba; będziesz 
silniejsza - sama znaczysz tak mało... Pojmujesz, będziesz częścią bukietu, a Ja będę miał 
ochotę całą nagrodę dać tylko tobie. Przypomnij sobie, jak lubiłem zjednoczenie: 'Kiedy kilku
zbierze się by Mnie uczcić, będę pośród nich'. Bo zjednoczenie to także miłość. Miłość to Ja. 
Nie lękaj się stracenia swojej osobowości; będziesz korzystała z osobowości wszystkich 
innych. Te wiązanki kwiatów, te ich kosze, którymi otacza się moje ołtarze, są tylko bladym 
obrazem dusz zgromadzonych, by Mnie kochać. Umieść w swych myślach wszystkie te, które
Mi polecasz przed Tabernakulum: Ja je pociągnę. Jak mogłoby moje serce nie pobłogosławić 
tych, którymi ty się zajmujesz? Czy byłoby to na miarę mojej miłości?

O, w tej oktawie Bożego Ciała, kochaj razem z wszystkimi, adoruj z wszystkimi, miej 
nadzieję razem z wszystkimi i pragnij".

- Kiedy przyjdziesz mnie zabrać, moja droga Miłości? Bez żadnego żalu jestem gotowa do 
odejścia, aby złączyć się z Tobą.

- "Zjednocz się z tymi wszystkimi, którzy przyzywali nadejścia mego Królestwa, przyjścia 
mego dnia. Niech pożera cię gorliwość o mój dom. Czyń tak, jakbym powodzenie tego 
powierzył twojej miłości. Czegóż byś nie uczyniła, by stanąć na wysokości swego zadania? 
Pozwól pochłonąć się gorliwości. Czy nie mogę tego oczekiwać od ciebie? Ty prosisz, Ja 
realizuję. Czy nie widzisz, że to także jest zjednoczeniem?"

Wieczorem słowik już nie śpiewał. - "Skończył się jego czas. Ale ty będziesz Mi śpiewać 
przez całą wieczność".

1443. - 1948 - 9 czerwca. Godzina święta. - Miłości moja, ile godzin świętych odprawiłam w 
swoim życiu?

- "Sądzisz, że to nie one sprawiły, iż zapomniałem o wielu innych twoich godzinach? Nie 
lubisz spóźniać się do swoich przyjaciółek; nie lubisz być niewdzięczną! A więc z Tym, który
ukochał cię, zanim ty Go pokochałaś, Tym, który cię zbawił... O, moja córko, upokorz się 
przez to, że czynisz tak mało, choć wszystko, co czynisz, daje Mi tyle radości. Kontynuuj. 
Zwiększaj. Szukaj nowych niespodzianek w tych drobnych ofiarach, które Mnie zachwycą. 
Przecież to Duch ci je inspiruje. To jakby propozycja, do której dołącza się twoja wola. Ten 
akt woli dosięga Mnie jak szczęśliwa rana z kantyku: 'O rozkoszna rano...'

Dziwisz się, bo nie możesz zgłębić sensu tego, że 'Bóg jest Miłością'. Nie obawiaj się swej 
małości w naszych stosunkach: właśnie twoja małość wzrusza moje miłosierdzie... Nie bój się
przesadzać w naszych spotkaniach, ponieważ pragnę, abyście nigdy nie mogli Mnie opuścić. 
Ale próbuj Mi wierzyć, jeśli nie możesz Mnie zrozumieć: dziecko wierzy swemu Ojcu. Ta, 
która kocha, wierzy temu, którego kocha, a ty nie miałabyś Mi wierzyć? Aby rozszerzyć 
wasze serca potrzebne są ćwiczenia w radości; jaka to jednak łatwa radość być nieskończenie 
kochaną przez dobrego Boga!... Świadomość waszego szczęścia zwiększa moje własne 
szczęście. O, kiedy zobaczysz, kiedy będziesz wiedziała, zechcesz wrócić na ziemię, aby 
dokończyć to, co zaledwie naszkicowałaś... Nie lękaj się więc kochać Mnie, mówić Mi o tym,



oczekiwać Mnie, wzywać Mnie. To proste; kiedy się kocha, wszystko jest proste, nawet 
śmierć".

1444. - 1948 - 17 czerwca. Godzina święta. - Szukałam w myślach, czym mogłabym Mu się 
bardziej przypodobać. - "Nie żądam niemożliwości. Nie żądam nawet rzeczy trudnych. 
Pragnę by do Mnie przychodzono z prostotą dzieci, dzieci Bożych. O, moja córko, bądźmy 
rodziną: któż bardziej ode Mnie ma prawo do głosu krwi? Do wołania do waszego wnętrza, 
do drżenia serc, które rozpoznają źródło swego życia? A ponieważ jesteście dziećmi Boga, 
dlaczego nie mielibyście kochać Go jak dzieci? Mówić do Niego jak dzieci? Dziękować Mu 
jak pełne radości dzieci, ponieważ radość jest odblaskiem miłości; jak dzieci naginające się 
do posłuszeństwa, które jest miękkością czułości, pełne nieustannej uwagi, która jest 
spojrzeniem serca i pełne nowych pomysłów, które są życiem miłości. Żadne z uczuć serca 
człowieka nie potrzebuje życia w takim stopniu jak miłość, niech więc życie będzie w tobie 
miłością. Przez wszystkie godziny swej drogi spoglądaj nieustannie na Boga, a oczy twoje 
będą czyste. Kiedy zaś starasz się mówić do Mnie, mów Mi po prostu: 'Kocham Cię'. Wierz, 
że to dosyć, wierz, że to wszystko. To zawiera w sobie żale, nadzieje, ufność bez granic i bez 
wymowy słów. Ja znam was do głębi. Przenikam was w pełnym świetle, żaden z waszych 
wysiłków nie uchodzi mej uwagi. Uprzedzam je, podtrzymuję je. Jestem zawsze Ojcem, który
uczy chodzić swoje najmłodsze dziecko, czy możesz pojąć z jak wielką czułością? Bądź tą 
moją najmłodszą dzieciną".

1445. - 1948 - 24 czerwca. Godzina święta. U mnie w domu przed Jego popiersiem. - "Ja 
jestem Głową, ty jesteś moimi ramionami wzniesionymi ku Ojcu. Razem, moja córko, 
uwielbiajmy Go. Włóż w to całe swoje serce, to znaczy swoją wolę. A będziesz wzrastała. A 
twoje zjednoczenie ze Mną, Głową ciała, da ci siłę, której nie podejrzewasz. Wszystko co 
dobre w was, to Ja: uczyńcie Mi miejsce. Pragnijcie, aby mój Duch owładnął waszym. Porzuć
co twoje. Przyoblecz się w moje. Mówiąc językiem urzędowym, nie w każdym momencie 
korzystam z moich środków, które są w tobie. Ale ty w każdej chwili powinnaś oddawać je na
moje usługi, zaszczycona i radosna. Przypominasz sobie małą służebnicę, którą król raczył 
zatrudnić i która spełniała swoje zadanie z taką doskonałością, że król, zachwycony jej 
wiernością, postawił ją w rzędzie swych najzaufańszych powierników. I tak mała służebnica 
pragnęła już tylko połączyć się z Nim bezpowrotnie. A ty, jakie imię dajesz Mi w swoim 
sercu?"

- Panie, nie znajduję żadnego słowa, które by było odpowiednie.

- "A więc kochaj Mnie bez imienia".

1446. - 1948 - 1 lipca, Nantes. Godzina święta. Ze swego popiersia. - "Kochaj Mnie. Widzisz,
proszę o to wielu, wszystkich. Jakże niewielu zatrzymuje się, by Mnie słuchać! Niektórzy 
słyszą, ale nie chcą zrozumieć. Wiesz, kto jest moim wrogiem? Pieniądz. Myśli się tylko o 
nim. Żyje się tylko dla niego. A on zatwardza serce nie napełniając go. Ja Jeden, rozumiesz? 
Ja Jeden daję radość. Wyobrażają sobie, że miażdżę was ofiarami, a to właśnie ofiary 
przynoszą wam ulgę. Ty wiesz, że moje jarzmo jest słodkie... Wytłumasz im. Mnie oni nie 
słuchają. W rozmowach używaj często mego imienia. Czy robiłaś to dziś? Tak. Zauważyłaś, 
że działało jak słońce. Było zupełnie proste i było głębokie. Przede wszystkim nie licz na 
siebie: licz na Mnie w tobie.

Czy zauważyłaś kiedy weszłaś do tej kawiarni, by pobrać czynsz, i ci ludzie otoczyli cię by 
porozmawiać, jak od razu zaczęli ci mówić o Bogu, o życiu przyszłym, o śmierci. Czy to był 



twój wpływ? Nie, to byłem Ja w tobie. Biedni ludzie, którzy myślą tylko o przyjemności picia
i zaciemniają w sobie tę właśnie myśl, która wzniosłaby się ku Mnie, aby Mnie choć trochę 
pokochać. 'Trochę' to początek 'bardzo'. Miłość chwyta, Miłość unosi niespodziewanie, bez 
uprzedzenia, bez czekania, bez proszenia. A jeżeli dusza oddaje się i pozwala Duchowi 
owładnąć sobą, daje radość wybranym w niebie, chwałę Ojcu, bo zaczyna rozumieć Jego 
miłość. O, moja córko, daj Ojcu to co w tobie najlepsze".

1447. - 1948 - 10 lipca. Godzina święta. - "Czytaj co dzień kilka zdań z naszych zeszytów. 
Czerpiesz z nich trochę siły i miłości. Czy to za wiele żądać tego od ciebie raz rano i dwa razy
w ciągu dnia? Aby być 'razem', rozumiesz? By odnaleźć Mnie w tych wierszach. O, jak 
pragnę się wam oddawać!... I jak nie śmiem prosić was, byście Mnie przyjęli... Zawsze to 
poszanowanie waszej wolności...

Mów do Mnie. Nie obawiaj się mierzyć w moje serce. Staraj się Mnie pocieszyć; tyle razy to 
Ja pocieszałem ciebie! Powiedz Mi to, czego według ciebie słucham z przyjemnością. Ależ 
tak, to jest zgodne z prawdą: jestem Bogiem-Człowiekiem, wrażliwym na te objawy waszej 
czułości. Wierz w to mocno! O, gdybyście więcej wierzyli... Bylibyście mocniej związani i 
wasza radość byłaby wielka, bo bylibyście blisko szczęścia. Wiesz dobrze, że wasze szczęście
to Ja. Niewielu to rozumie. Staraj się im wytłumaczyć. Bądź moją przekazicielką. Wiem, że 
nie działasz dla nagrody... działasz by Mi sprawić przyjemność.

O, moja córko, stwarzaj w sobie nieustannie atmosferę miłości. To w niej chcę żyć w was aż 
do waszego pożegnania z tym życiem. Wtedy wyjdziecie z niego tak łagodnie... Wyzionąć 
ducha, to słowo najlepiej określa ostatnie z waszych słodkich westchnień".

1448. - 1948 - 15 lipca. - Otrzymałam pocztą odbitkę korektorską 1-szej strony książki "On i 
ja". - "Tak, raduj się z tego i módl się, aby każda z tych linijek znajdowała echo w duszach. 
O, moja córko, czy możesz poznać drogę, jaką pójdzie ta mała książeczka? Proś Mnie, abym 
poszedł do najnędzniejszych, tych duchowych paralityków, tych zrozpaczonych bez nadziei, 
tych niemych przed Bogiem, tych opanowanych żądzą pieniędzy. Proś, abym przechodził 
przez tę książeczkę tak jak przechodziłem niegdyś, uzdrawiając, pociągając do siebie. Jaki to 
będzie triumfalny pochód w milczeniu serc! Czy nie sądzisz, że pracujący nad jej wydaniem 
już wyczuwają dzięki niej jakby nową atmosferę? O, niech przychodzą odżywić się nią i 
odetchnąć głębiej! Czy miłość moja będzie wreszcie trochę lepiej zrozumiana? Jestem jak 
bogacz, który przyczyniwszy się hojnie do szczęścia swych najdroższych przyjaciół, 
zatrzymuje się ze wzruszeniem by przyjrzeć się obdarowanym. Czy zwrócą uwagę na jego 
subtelność? Czy też przejdą mimo, drwiąc jak na Kalwarii? Wielu z pogardą pokiwa głową. 
Inni pozostaną obojętni. Lecz ci, którzy zatopią swego ducha w Duchu Św., ze szczerym 
pragnieniem posiadania Mnie coraz bardziej, doznają nagłego rozczulenia, które ich zadziwi i
zawojuje. Módl się, abym się upowszechniał. Pamiętasz hasło, jakie dał ci twój kierownik? 
'Płyń na pełnych żaglach'. I wyruszyłaś poprzez granice na drugi koniec świata. Proś moje 
miłosierdzie, aby wszystkie twoje kroki znaczyły drogi, którymi rozejdzie się ta książeczka. 
Bowiem było to dla Mnie: morze, droga, powietrze, ponieważ byłaś moją córeczką pełniącą 
powierzoną jej służbę".

1449. - 1948 - 19 lipca. - Osoby powracające od Komunii św. przechodziły przede mną. - 
Panie, przechodząc daj mi mały grosz łaski!

- "Czy ty zawsze dawałaś ubogim na ulicy?" (Jakby z uśmiechem.) "Trzeba aby twój uśmiech
zewnętrzny pochodził z wewnętrznego, pełnego pogody".



1450. - 1948 - 22 lipca. - Byłam zajęta małżeńskimi planami mojej siostrzenicy.

- "Najpierw przedstaw to Mnie. Jestem zawsze Stwórcą, jak podczas siedmiu dni stworzenia i 
twoja ufność odda Mi cześć. O, ta sprawa ufności... Dlaczego wierzycie z takim trudem? 
Odczytajcie historię mego życia: tyle cudów, tyle miłości... tyle prostoty pośród was... A 
ustanowienie mojej Eucharystii, mej wieczystej obecności w waszym życiu, czy nie zasługuje
na to, byście przychodzili opowiadać Mi o wszystkim, co was zajmuje, w serdecznym 
otwarciu serca? Czy nie byłoby ci żal przyjaciela, który nigdy nie słyszał zwierzeń? Albo 
kochającego ojca, którego nie proszono by o radę? A Jezus Chrystus... czy moglibyście 
usunąć Go na bok? Jaką drogę obrać na skrzyżowaniach dróg w waszym życiu. Ja kieruję 
nawet krwią, która płynie w waszych żyłach. Zrób Mi ten zaszczyt, że w to uwierzysz i 
podziękujesz Mi za to. Czy przypominasz sobie szkatułkę swej matki? Z jak wielką 
starannością układała klejnoty i inne drogocenne rzeczy? Moje serce jest taką szkatułką dla 
dusz. Spoczywają tam one nie tracąc nigdy blasku. O słodkie schronienie, bardziej miękkie 
niż aksamit!"

1451. - 1948 - 27 lipca. - W moim pokoju, biła trzecia, pomyślałam: Jaka modlitwa mogłaby 
być Mu miłą? Jakie wysławianie na pamiątkę Jego śmierci?

- "Powiedz: 'Ojcze mój, przebacz im... nie wiedzą, co czynią'".

1452. - 1948 - 29 lipca. Godzina święta. - "Prawda, że kiedy odczytujesz nasze zeszyty 
znajdujesz zdania które przeszywają twoje serce jak grot. Słowa mówią na nowo. I jest to 
nowy sens: Duch daje inną formę.

Nie zauważyłaś tego. Twoja myśl nie napełniała się. Byłaś w innym wieku. Było tak, jak 
gdyby twoja dzisiejsza osoba spotykała osobę z przeszłości. Łaski otrzymane, na które się 
odpowiedziało, czynią duszę nową. Chcesz, by twoja dusza była bliższa, pojętniejsza? 
Rozszerz ją, by otrzymać więcej. A kiedy otrzymałaś, przynoś owoce, wiesz, tak jak twoje 
drzewa dobrze podlewane. Nic nie ginie w staraniach, jakie okazujesz swej duszy. Nie 
widzisz tego: widzi to niebo, całe niebo. To jedyny widz, w stosunku do którego powinnaś 
mieć ambicję. Powoli, pokornie szukaj wielkiej sztuki na milczącej scenie: oklaski i sława 
przyjdą później. Miej siłę czekania. Miej cierpliwego ducha pracy - czy Ja go nie miałem 
wraz z niedoścignioną miłością? Mam pewne prawo prosić cię o długo trwającą odwagę, to 
znaczy żyć, to znaczy umrzeć. A jeżeli twoja wiara brukuje drogę twoich ofiarnych czynów, 
twoich wspaniałomyślnych słów w tej atmosferze czułości, w której cię postawiłem, jakże 
miałabyś nie uważać tej drogi za krótką? I jak mógłbym nie skrócić jej o połowę wychodząc 
naprzeciw ciebie?

Kiedy uczynisz Mi zaszczyt oczekując ode Mnie o wiele więcej niż to, czego mogłabyś 
oczekiwać? Przecież jestem Wszechmocny. Przecież cię kocham. Zważ swoją niegodność: 
czy możesz zważyć moje miłosierdzie?"

1453. - 1948 - 6 sierpnia. Przemienienie Pańskie. - "Pamiętasz jak będąc małą mówiłaś Mi: 
'Przemień się, przemień się w moich oczach, Panie!' Ufałaś Mi. Odeszłaś na górę samotności i
usłyszałaś mój Głos. Wtedy zobaczyłaś Mnie w innym świetle. To również miłość 
przemieniła Mnie przed oczami moich apostołów. Patrz na miłość zawsze jako na źródło tego,
co pochodzi od Boga. Jest miłość i jest nienawiść. Nic innego, tylko te dwa korzenie: Bóg i 
szatan. Człowiek wolny wybiera owoc. Patrz uważnie, skąd wypływają twoje czyny, pomyśl, 
że wyciągam do ciebie rękę. Myśl także o złych odruchach natury, tej, która oczernia 



bliźniego, mój wizerunek. Wybierz uczucie, które wzmacnia, wiesz - słowo, spojrzenie. 
Jestem we wszystkich sposobach kochania, szatan jest we wszystkich sposobach ranienia. 
Czy widzisz źródło? Czy widzisz owoc? Wybieraj i bądź w stanie wybrać zawsze Mnie. Jest 
to habitualny stan miłości, jest to prosta droga: ona przechodzi przez śmierć i prowadzi cię w 
moje ramiona".

1454. - 1948 - 7 sierpnia. - W chwili egoistycznej pokusy. - "Proszę cię, nie dawaj sobie 
pierwszeństwa przede Mną!"

1455. - 1948 - 13 sierpnia. - Stary dom jest pełen ludzi. - "Ale ty jesteś moją tak jak w 
samotności. Oddajesz się wszystkim i znajdujesz Mnie; po prostu zmienia się obowiązek 
stanu. To ten sam Mistrz, tak łagodny. I masz swoje noce. Wiesz dobrze, że rozmowy 
wieczorne są najbardziej poufne; twoja myśl rozpływa się w mojej.

Kiedy masz trudności z wysłowieniem się, Duch tłumaczy, ale ty o tym nie wiesz. Nie wiesz, 
że pokorne gaworzenia małego dziecka przeze Mnie stają się hymnami chwały. Czy nie 
odczuwasz pragnienia wychwalania Boga? Przedłużaj tę chęć przez całe swoje życie. 
Wzmagaj ją".

1456. - 1948 - 19 sierpnia. - "Wybijaj krok. Trzymaj się". (W chwili depresji.)

1457. - 1948 - 20 sierpnia. - "Jak możesz nie widzieć jaśniej w mojej miłości? Nawet gdybyś 
już nie myślała o Mnie, Ja myślałbym o tobie. Nawet gdybyś Mnie opuściła, gdybyś się Mnie 
zaparła, wyśmiewała się z moich względów, podeptała nasze zeszyty i znalazła zamiast nich 
inne, występujące przeciw twemu Bogu, Ja kochałbym cię. I gdybyś przyłączyła się do tych, 
którzy postanowili umrzeć znieważając Mnie aby pokazać światu swój najwyższy wysiłek 
pełnego pychy buntu, kochałbym cię jeszcze czekając, że pełne skruchy spojrzenie wraz z 
twoim ostatnim tchnieniem rzuci cię w moje serce".

1458. - 1948 - 27 sierpnia. - "Proś o swój chleb powszedni jak o kęsy miłości".

1459. - 1948 - 6 września, w pustym domu. -"Jestem zawsze ukrzyżowany naprzeciw Ojca, 
który w jednej chwili widzi wszystkie czasy.

Jestem zawsze Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata.

Przecież jestem twoim, dla ciebie, dlaczego nie ofiarowujesz Mi częściej głębi swego serca w 
niebie? Jest to zawsze 'teraz'. Czy tego nie zrozumiałaś, kiedy modliłaś się przy otworze na 
Kalwarii w Jerozolimie?

Z czułością ofiaruj swoje całopalenie za świat: czy nie jest on najnędzniejszy? Czy mógłby 
powstać beze Mnie? Gdybyś chciała ocalić drogą istotę i gdyby ta ukochana osoba odrzucała 
tę pomoc, jak wielki byłby twój ból! Ja chcę dopomóc światu, a świat odrzuca moją pomoc. 
Mów do Ojca o jego Synu na Krzyżu, aby się wzruszył i zesłał światło tym zatwardziałym, 
którzy nawet na Mnie nie patrzą. Wiesz, jak się mówi do Ojca, który patrzy na śmierć Syna? 
Czy On nie pospieszy wykonać ostatniej woli Swego Dziecka? Przypomnij Mu słowa: 
'Odpuść im, bo nie wiedzą co czynią'. To zawsze jest 'teraz'. A On przebaczy, czyż mógłby 
inaczej?



Znasz wypływ miłości? Miłości podobnej do Jego miłości? Tak samo silnej, równie wiernej, 
równie pożerającej, równie pełnej delikatnej słodyczy, która nie jest podobna do niczego z 
tego, co znasz na ziemi: miłość, cała gotowa. Ta miłość to zawsze 'teraz'".

1460. - 1948 - 9 września. - Panie, dręczę mój umysł by Cię pokochać i nie umiem Cię 
kochać.

- "Jestem prosty. Miłuj Mnie po prostu: kiedy Mnie umieszczasz w swej myśli z żalem, że nie
umiesz tego robić lepiej, kochasz Mnie; kiedy działasz bardziej z obowiązku niż z 
upodobania, kochasz Mnie; kiedy umniejszasz się we własnych oczach i wobec innych, 
kochasz Mnie; kiedy chcesz się modlić i opłakujesz roztargnienia, które cię opanowują, 
kochasz Mnie; kiedy szukasz słów nie wyrażając swych pragnień; kochasz Mnie; kiedy 
przepraszasz za słowo, które rani; kiedy sprawiasz przyjemność aby Mnie sprawić 
przyjemność; kiedy nie myślisz już o sobie i usiłujesz iść za Mną; kiedy próbujesz już opuścić
wszystko, jak w dniu śmierci; kiedy posyłasz swoją myśl między aniołów i świętych, jakby 
uprzedzając swoje przyjście; i kiedy wieczorem przywołujesz swoje jutrzejsze rano, które nas 
połączy - wtedy kochasz Mnie.

A różni się to bardzo od tego, co uważasz, że powinnać czynić by dojść do umiłowania Mnie.

O, córeczko, ze swą budzącą się miłością powoli stawaj się coraz prostsza w mojej 
Obecności; wiesz dobrze, że jestem tu zawsze".

1461. - 1948 - 16 września. - "Moja córeczko, poza Mną nie istnieje nic: i nic nie powinno 
zatrzymywać twego serca. Czy mogłabyś kochać nicość? Czy nie czujesz, że będąc samą 
doskonałością, powinienem przyciągać cię w samej głębi twego jestestwa, stworzonego dla 
nieśmiertelnego Piękna? Pozbądź się samej siebie. Rozmiłuj się w swoim Bogu: jest blaskiem
Prawdy. A jeśli jesteś w Nim rozmiłowana, myśl twoja staje się częstsza. Jest to wspominanie
Mnie, którego pragnę w tobie, owa troska by Mi się podobać, ta obawa, by Mnie nie obrazić, 
ta radość z powodu mego królowania. Chcę królować w każdym z was. Zachowuj swe serce 
uległe, nie za sprawą siły, lecz miłości, która jednoczy dwie wole. Naucz się spotykać Mnie w
ciągu całego dnia. A czy mogłabyś spotykać Mnie nie pozdrawiając z miłością?

Kiedy samotny wędrowiec przebiega odległy kraj, jest mu niekiedy przykro, że nigdzie nie 
widzi przyjaznego spojrzenia, że przebywa drogę jak gdyby pośród umarłych. Ja jestem tym 
Wędrowcem, kiedy żadna myśl o Mnie nie przenika waszych dusz, kiedy wasze dusze są 
zamknięte i bez życia. Jednak wzywam was przez wydarzenia, okoliczności. Mówi się wtedy:
'To przypadek'. Któż powie: 'To On'".

1462. - 1948 - 30 września. - Powracając ze wspaniałego spaceru jesiennego podziwiałam 
obłoki w kształcie głów gigantycznych zwierząt. - Panie, one są tak piękne, jak gdyby były 
Twoim pierwszym stworzeniem.

- "Ależ każdy dzień jest pierwszym stworzeniem. Żaden nie jest podobny do drugiego. 
Stwarzam nieustannie. A jest to dla was właśnie. Gdybym was nie utrzymywał przy życiu, nie
istnielibyście już. Czy będziesz Mnie kochała by Mi za to dziękować? To stwarzanie waszego
ciała, waszej zdolności myślenia pochodzi z mojej nieustannej miłości. Posługuj się jednym i 
drugim, aby oddawać chwałę, jak gdybyś rozpoczęła śpiew przy swym narodzeniu aby go 
skończyć dopiero z nadejściem śmierci i na nowo podjąć w wieczności.



Widziałaś spojrzenie tego ojca słuchającego pieśni skomponowanej dla niego? Uśmiechał się 
do małego z wielkim pragnieniem objęcia go ramionami. Był to tylko ojciec ziemski: on nie 
dał mu jego duszy. Wasz Ojciec niebieski daje życie waszej duszy. On jest waszą duszą. 
Jesteś moim tchnieniem: daję ci je w każdej chwili. Moje tchnienie to moja miłość. Przyjmuj 
je z gorącym pragnieniem, aby żyć po to, by Mnie kochać. Módl się za tych, którzy przyjmują
moje dary nie chcąc Mnie znać, kochać i służyć Mi!... Jednak oni także nie istnieliby już, 
gdybym ich nie utrzymywał przy życiu. Czekam więc na nich... O, módl się by korzystali z 
okazji powrotu do Mnie. Pragnę ich zawsze: niech przyjdą do Mnie! I jak całkiem malutcy 
niech Mi powiedzą: 'Przepraszam, już więcej nie będę...', a wszystko będzie zapomniane. I 
niebo będzie się przygotowywało do wielkiego święta. O, gdyby wiedzieli!... Święto mego 
serca będzie jeszcze większe. O, czułości Boga! Stoję na dole schodów waszego życia i 
nadsłuchuję, czy wasze kroki zbliżają się, czy też oddalają na zawsze..."

1463. - 1948 - 4 października. - "Dziś będziesz kontemplować moje piękno. Już dzisiaj rano 
widziałaś tę intensywnie różową strzałkę na wschodzie, potem przechodząc pod drzewami 
zatrzymałaś się przed długimi nićmi październikowych pajęczyn rozciągniętych między 
gałęziami, z kroplami rosy jak rzędy pereł rozpiętych naszyjników. I świerszcz, który 
odzywał się całą noc na czereśni, umilkł nagle, ponieważ ukazało się słońce. Wówczas Loara 
zaczęła zmieniać kolory z tak wielką różnorodnością, że tego bogactwa nie mógłby jej 
dostarczyć żaden ziemski produkt. Przeleciały czaple, rysując smugę na fioletowym 
firmamencie. Jeżeli umiesz patrzeć uważnie, każdy dzień ma swoją wspaniałość, która 
pochodzi ode Mnie, z odrobiny Mnie, oczywiście dla was... aby rozwinąć w was zamiłowanie
do wychwalania, do uwielbiania - miłość Miłości.

A Ja co rano zmieniam moje krajobrazy, by odnowić wasze serca. Czy masz tak zręcznego 
dostawcę, który do tego stopnia starałby się ci przypodobać? Czy masz kogoś, kto by 
kształtował chmury tak, jak lubisz? Masz inżyniera, który sprawia, że wezbrany nurt rzeki 
podpływa aż pod twój taras? Jaki to kupiec umieścił ptaki na twoich drzewach? I tyle motyli 
dokoła twych kwiatów? A dziś rano, czy to fabryka tiulu rozpostarła wstęgę z mgły, która jak 
gaza podzieliła wyspę na dwa piętra? Jaka to ręka z takim wdziękiem odrywa pożółkłe liście 
twoich lip, podczas gdy długie rzędy truskawek dają ci obietnicę przyszłego zbioru. Otwórz 
szeroko oczy i spójrz na Miłość. To Ona przechodzi".

1464. - 1948 - 7 października. Godzina święta. -"Przeżywszy te dni jesieni, które są dniami 
chwały, z moim pięknem, moją potęgą, chcesz teraz żyć z moją delikatnością? Prawda, że 
możesz ją napotkać w każdym swoim dniu? 

Choćby dziś rano, spotkałaś osobę, której potrzebowałaś właśnie w tej chwili. A poczta 
przyniosła ci list potrzebny, by cię zachęcić do pełnienia zaczętego już dobra. To także byłem 
Ja. A wczoraj, na tym światowym zebraniu rozmowa, którą rozpoczęłaś, przybrała 
niespodziewanie obrót ogólny i tak urzekający dla wszystkich... Czułaś, że ci pomagam, 
prawda? Słowa przychodziły ci z taką łatwością. A owa radość, która przychodzi czasem, jak 
uderzenie; to schronienie, które znajdujesz ponad ziemią, jakby ucieczkę od życia 
ziemskiego, ów odpoczynek, ów pokój szczęśliwy, ta otucha, którą z nich czerpiesz dla siebie
i dla innych, jak sądzisz, czy to nie Ja?

Trudno ci o tym myśleć, bo Ja tak rzadko ukazuję się na scenie... Mówię: tak bardzo lękam 
się ukazywać, by nie krępować waszej wdzięczności, żeby otrzymywać ją jak niespodziankę: 
przypominasz sobie tę zapłakaną kobietę, patrzącą przez okno za oddalającym się mężem; a 
on pokorny i wrażliwy nie odwracał się z obawy, by nie zobaczyć jej śmiejącej się...



Pokorny i wrażliwy, widzisz, właśnie taki jestem na ziemi. Trzeba abyście wyszli Mi na 
spotkanie. Trzeba waszego wezwania. Trzeba waszych otwartych ramion. Trzeba Mnie 
dobrze zrozumieć i przyjść po Mnie. Wtedy powiem: 'To prawda? Chcecie Mnie naprawdę? 
Nie jestem czymś zbytecznym w waszym życiu, które napełniliście tyloma sprawami...? 
Możecie Mnie jeszcze zmieścić?' I kiedy będziecie starali się rozwiązać Mi ręce, rozleję na 
was obfitość moich łask.

Przyznaj, że wreszcie uwierzyłaś w moją niezmierzoną i obecną w tobie miłość, że jesteś jej 
pewna o każdym czasie. W zależności od tego łaska moja będzie wzrastała, aż do cudu, który 
sam w sobie jest tylko dowodem naturalności miłości. Uwierz, że kocham to, co Mi dajesz, 
kiedy Mi dajesz: ależ tak, Ja cię w to wyposażyłem, ale ty, biedaczka, dałaś Mi to; dziękuję, 
że o Mnie pomyślałaś".

1465. - 1948 - 12 października. - Ból zębów. - "Przyłóż policzek do mego, nabrzmiałego od 
uderzeń".

1466. - 1948 - 14 października. - "Pozostań ze Mną, nawet jeżeli wybierasz się z wizytą, 
zostań ze Mną". (Udawałam się do państwa X...) "Idąc do nich pozostań ze Mną, a kiedy już 
tam będziesz, w salonach, w głębi swego serca pozostań nadal ze Mną. W ten sposób dasz Mi
radość, bo będę wiedział, że jesteś bardziej u Mnie niż u nich. 

Skoro wasze serca doświadczają niekiedy owej dumy z wyłącznego posiadania czyjejś 
przyjaźni, czy sądzisz, że Ja, który zawsze jestem Tym, który kocha więcej, nie mam ambicji 
być o każdej porze twoim Jedynym? A z obawy, byś Mi się nie wymknęła wśród tych 
światowych rozrywek chętnie zarzuciłbym na ciebie sieć ptasznika, by zachować cię 
unieruchomioną przez pamięć o Mnie, jak przez czar".

1467. - 1948 - 21 października. - Właśnie umarł kapłan, który przez część mego życia był 
moim kierownikiem duchowym i jeszcze czułam jego błogosławieństwo. 

- "Uwierz, iż moje dzieci pozostają zjednoczone we Mnie, tak jak członki ciała posiadają to 
samo bicie serca. Istnieją spuścizny duchowe, które podają ręce poprzez ściany grobu. 
Wszystko przechodzi przeze Mnie i jest to na chwałę Ojca. A to zjednoczenie, które trwa 
między żyjącymi i zmarłymi jest tak wielkie tylko dlatego, że wszyscy należą do jednej 
rodziny, są z jednego domu: domu Ojca; z tej samej krwi, mojej, która krąży we wszystkich.

Bądźcie blisko waszych zmarłych. Oni są przy was. Zwiększajcie wasze zaufanie. Wznieście 
się ponad skąpe miary ziemskie. Zamieszkajcie w łonie Boga. Częściej traćcie z oczu ten 
świat, który nie może was zatrzymać: dążycie do wieczności.

O, moja córko! Kiedy będziesz wiedziała... wtedy zrozumiesz pieśni pochwalne 
błogosławionych i ich radość przy wydawaniu tych okrzyków wdzięczności! Zasłużyć na to, 
by Mnie widzieć? Niech to będzie twoją stałą myślą, twoim utajonym pragnieniem. Mówię 
utajonym, bo jest jeszcze słabe. Proś Mnie o jego wzrost w tobie, ażeby ci, którzy się do 
ciebie zbliżają, widzieli jakby jego odblask i zrozumieli cel każdego dnia, który się zaczyna. 
A kiedy zamykają się twoje oczy, pragnij, aby otworzyły się tylko na Mnie, twojego bardzo 
łagodnego, bardzo miłującego Zbawiciela".

1468. - 1948 - 22 października. - Po Komunii myślałam o sprawiedliwości Bożej. - "Ale na 
ziemi jest tylko moje miłosierdzie: bądź w nim przez cały dzień".



1469. - 1948 - 27 października. Godzina święta. - Na Anioł Pański śpiewano: "Zamieszkał 
między nami". - "Zawsze mieszkam między wami. Widzisz moje miejsce zamieszkania - 
Tabernakulum? Czekam na was. Świat wyznacza jakiś dzień przyjęć. Dla Mnie każdy dzień 
jest moim dniem. 

Czy nie jesteś pewna, że u Mnie niczego nie brakuje? Ani uczty, ani Ducha, ani uczucia, ani 
darów mojej łaski. Jesteście przyjmowani bez czekania. To Ja czekam. Znam takich, którzy 
nigdy nie przyszli. Nie mówię: nie przyszli do mych stóp by wyznać swe winy. Mówię: nie 
przyszli nawet powiedzieć Mi dzień dobry. Inni przychodzą tutaj przy okazji pewnych 
ceremonii, ale nie myślą wcale, że jestem tu, gotów ich wysłuchać. Odchodzą tak jak przyszli.
Nic w nich nie zadrżało. Odprowadzam ich smutnym spojrzeniem. To mój smutek ogrodu 
agonii... Ty, która przychodzisz co dzień do mego domu, mów do Mnie za nich, aby oddali 
Mi swoje żywe ciało, swoje zdolności i całą swą istotę, zanim po raz ostatni wejdą, niesieni 
na katafalku. O, jakże będę umiał przyjąć ich i odpowiedzieć na ich ufność!...

Mam inne miejsce zamieszkania: to wasze dusze w stanie łaski, w stanie mojej Obecności w 
was, bo łaska to Ja. Któż wypowie moją radość, że jestem tam kochany? Nawet tylko trochę 
kochany...? Czy wiesz, co to znaczy czuć się w jakiejś duszy jak u siebie? Być w niej 
oczekiwanym, najukochańszym, najlepiej rozumianym, rozkazodawcą, mimo iż jestem tak 
bardzo skłonny czynić wszystko, czego pragnie dusza, która żyje tylko dla Mnie.

O, droga duszo, radosna i starająca się podobać Mi, pragnąca Mnie słuchać z 
niecierpliwością, chciwa powiększenia swej miłości, która wydaje się jej tak mała, tak 
nędzna, tak niepewna, tak krucha, lękająca się popadnięcia we wczorajsze błędy. Droga 
duszo... Zamknij wszystkie wejścia do naszego domu, aby już nie słyszeć wycia wilków. 
Zapomnij o ziemi i jej małych sprawach, i w miejscu najbardziej oddalonym, którym jest 
wnętrze serca, mówmy językiem nam właściwym: bez słów".

1470. - 1948 - 4 listopada, - "Pukam do twoich drzwi. Prawda, że sądzisz, iż nie potrzebuję 
mych stworzeń? Jednak moja miłość Boża potrzebuje waszej miłości. Tak jest. W każdym 
czasie. Przypominasz sobie? 'Pragnę'? Zawsze jestem spragniony. Gdybyś znała to 
pragnienie, gorętsze niż pragnienie ludzkie, starałabyś się ze wszystkich sił ugasić je we 
Mnie. Dlatego pukam do twoich drzwi.

Przypominasz sobie upały na Saharze? Pustynia płonie mniej niż Ja. Czy możesz zrozumieć, 
jak bardzo pragnę waszych myśli skierowanych ku Mnie, waszego pragnienia, aby być Mi 
przyjemnymi, waszej wdzięczności za moje biedne cierpienia, waszego współczucia we 
wszystkich zniewagach, zniesławieniach, nienawiściach, których przedmiotem byłem w noc i 
w poranek mej śmierci?

A te uderzenia, te cierpienia mego Ciała i mego Ducha, czy myślicie o nich czasem? Czy 
możecie zmierzyć ową miłość, która sprawiła, że dałem się pojmać? Czyż nie mogłem uciec 
w niewidzialność?... To moja miłość wyszła naprzeciw torturom. Czy nie sądzisz, że 
zapłaciłem za prawo przynajmniej do waszej przyjaźni? Pamiętasz, że łotr mówił: 'Wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego'. Ja wam mówię: 'Wspominajcie Mnie podczas
waszego życia'. Umieśćcie Mnie jak latarnię w pośrodku waszego umysłu, nie tylko taką 
która oświeca, ale i tę, która rozgrzewa.

Gdzie mogłabyś się znaleźć, gdzie by Mnie nie było? Kiedy Mnie szukasz, już tu jestem, a 
kiedy Mnie kochasz, miłuję Siebie w tobie.



Jestem twoim Źródłem. Ty odnoś wszystko do Mnie, w radości, w prostocie: tak niewielu o 
tym myśli!

A więc chcesz, bym zapukał do twych drzwi?..."

1471. - 1948 - 11 listopada. Godzina święta. - "Ćwicz się w tym, aby być bardziej 
pociągającą przez miłość. Mogłabyś sprawić nowe dobro przez miłe spojrzenie i uśmiech. 
Jeżeli zachowujesz się sama dla siebie, służysz sama sobie. Jeżeli wychodzisz na spotkanie z 
uprzedzającą grzecznością i delikatną dobrocią, koisz, przynosisz pokój i odpoczynek. Jak 
bardzo twój uśmiech mógłby uspokoić tego ranka X..., gdybyś się nie zamknęła w swej wieży
z kości słoniowej. Istnieje demon zwany przekorą, który jest bliski ducha samolubstwa. 
Pamiętaj, że miłość nie nadyma się pychą i nigdy się nie kończy. Służenie samej sobie 
skończy się nędznie. Służenie innym z miłości do Mnie rozbrzmiewa aż w wieczności. Czy 
próbowałaś widzieć Mnie w innych? Czy zrozumiałaś, że mieszkam u starej kaleki przy 
wyboistej drodze i u wszystkich innych jej podobnych?

Czy nie Mnie przynosisz drewno na zimę i jakąś odzież? Czy nie Mnie karmisz? A jeżeli ona,
zgorzkniała, nie umie ci podziękować, jakie to ma znaczenie, skoro to Ja otrzymałem i jestem 
bogaty? Nie bądź nieśmiała, kiedy dajesz. Miej śmiałość dobroci".

(Myślałam, że będzie dla mnie upokorzeniem aż tak daleko zawieźć samej, na taczce, wiązkę 
drewna.)

- "Być może. Ale Ja nie będę się ciebie wstydził na Sądzie Ostatecznym. Nie unikaj więcej 
tego, co kosztuje, a będziesz w grupie najszczęśliwszych. Poza tym, Ja tyle zrobiłem dla 
ciebie... Ale jesteś wolna. Nie popełniłabyś nawet błędu. Tylko Ja czułbym smutek 
pragnienia, na które nie było odpowiedzi".

- Panie, pójdę.

1472. - 1948 - 18 listopada. Godzina święta. - Dziękowałam Mu, że dał tak słodki zapach 
gałązce, którą przyniosłam z ogrodu. - "Wierz mocno, że to dla was Ojciec Stwórca uczynił te
wszystkie rzeczy, które was zachwycają w przyrodzie, ponieważ Jego stwórcza Dobroć 
wobec Jego dzieci przekracza wszystko. Któż myśli, żeby Mu za to podziękować?

A jednak, jeżeli On przygotował w naturze tyle wspaniałości dla wszystkich razem, uczynił to
także dla każdego z osobna, jak gdyby każdy z was był Jego jedynym dzieckiem. O, ta miłość
różnorodna i tylko dla jednego! Wszystkie sposoby kochania są w Bogu. Wszystkie są godne 
uwielbienia. Składaj Mu dzięki za Jego sposób miłowania ciebie, za Jego myśli specjalnie o 
tobie, za to, co włożył w twoje serce, a nie w serce innej; za to, że sprawił to, czym jesteś i co 
powinnaś poczytywać za łaskę. Czy nie jest łaską, że Jego spojrzenie szło za tobą od wieków?
Czy nie czujesz się bardziej Jego dzieckiem szczęśliwym, że ma takiego Ojca? Co złego 
mogłoby cię spotkać? Jesteś córką Boga, a Chrystus jest twoim Bratem. Czy nie stanowi to 
niewyczerpanego źródła radości? Uwolnij się, opuść troski ziemskie. Powracaj ciągle do 
wiecznego Łona, które cię nosiło. Oddaj się Duchowi, który cię ożywi. On cię przekaże Ojcu.
Nie możesz tego zrozumieć? Wiedząc, że nic nie wiesz, oddaj się mimo wszystko; im 
będziesz mniejsza, tym bardziej Duch cię wywyższy. Wyliczaj swoje ułomności; chciałabyś 
skakać, ale nie umiesz nawet chodzić. A więc wyciągnij ramiona, Duch cię pochwyci".

1473. - 1948 - 19 listopada. - A moje winy, Panie, tyle win!...



- "Opłakuj je w swym sercu. Nigdy winy nie są dość opłakiwane. Niektórzy popełniają je i 
chlubią się nimi. Moi przyjaciele wiedzą, ile Mnie kosztowały... Mają w sobie smutek mego 
wielkiego smutku, nie cierpią siebie w nienawiści ku sobie. Stąd rodzi się ich miłość, 
pragnąca zadośćczynić. Odtąd wszystkie ich małe nędzne czyny będą zadośćuczynieniem, 
abym zapomniał. A Ja używam brzydoty tych opłakanych win by stworzyć wspaniałości 
duszy. Wierz we wspaniałą piękność duszy pokornej, która pokazuje Mi swoje rany i ma 
nadzieję tylko we Mnie. Wtedy okrywam ją płaszczem mych zasług. Czy sądzisz, że 
mógłbym postępować inaczej?"

1474. - 1948 - 23 listopada. Po komunii. - "Pamiętasz? W Ewangelii napisano, że wystarczyło
dotknąć skraju mego płaszcza by zostać uzdrowionym. A ty Mnie spożywasz, posiadasz Mnie
całego. Jak wielka jest w tobie siła, która może cię uzdrowić, przemienić, nawrócić w jednej 
chwili! Wierz w to. Czy mocno w to wierzysz?"

1475. - 1948 - 25 listopada. - Panie, jestem przed Tobą jak wyschła ziemia, dla której prorok 
wzywał rosy.

- "Ja jestem Prorokiem. Ja jestem Rosą. Czy to zauważyłaś? Moje Słowo jest pokarmem. 
Ofiarowuje się tobie, ty je przyjmujesz i ono od razu kiełkuje. To rosa spadająca z nieba. 
Jakiż to pokarm, moja córko, jaki nowy impuls!

Wyruszyć, rozumiesz, bez zatrzymania. Biegnij do Boga tak, jak biegłaś drogą na spotkanie 
swego ojca: jak szczęśliwy był ten ojciec ziemski... Twój Ojciec Niebieski jest szczęśliwszy: 
ten pośpiech to także miłość. Miłość, Wiara i Nadzieja. Czy sądzisz, że Bóg nie odpowie na 
wezwanie Swego ukochanego dziecka? On zwielokrotni dla niego Swe dary. Bowiem skarby 
są tak wielkie, jak Jego pragnienie czynienia dobra.

Biedne maleństwa, które tak źle znają swego Zbawcę! Czy On może opuścić was, skoro was 
zbawił? Nie ograniczajcie swej ufności: On nie ograniczy się w swych łaskach. Bądźcie 
spragnieni Boga, a otrzymacie. Jak może przyjść do was jeżeli nie będziecie Go wzywać? 
Czy przychodzicie z wizytą do ludzi, którzy was nie pragną?"

- Przychodź nieustannie, Panie, pragnę Cię bezustannie!

- "I wierz, że przyjdę, kiedy Mnie wzywasz".

1476. - 1948 - 30 listopada. W mroku poranka, bez światła. - Za każdym razem, gdy 
musiałam zejść z chodnika, a potem wejść na taras kościoła, oświetlał mnie przejeżdżający 
samochód. - "Widzisz więc, że jestem tu zawsze, zajmując się tobą".

1477. - 1948 - 3 grudnia. - "Czy dostrzegłaś moją dobroć?... Czy rozpatrzyłaś jej szczegóły: 
dla twej duszy, dla twego dobra, nawet dla tych, którzy cię otaczają. Dlatego że cię otaczają?

Cechą dobroci jest to, że promieniuje. A jeżeli spoczywa na jakimś punkcie, wszystko, co go 
dotyka, zostaje oświetlone. Nie porównuj dobroci Boga z dobrocią ludzką: ta jest tylko 
cieniem. Lecz miej ambicję dorównania dobroci Boga bez granic.

Czy zrozumiałaś moje łaski? Dostrzegłaś ich delikatność: naśladuj ją.



Dziś pewna osoba przyszła prosić cię o informację. Ty ją pokrzepiłaś. Czy nie widzisz, że Ja 
często daję wam odczucie, iż jesteście członkami mojej Rodziny? Trójcy Świętej? Dlaczego 
nie miałabyś wywoływać u innych wrażenia, że są członkami twojej rodziny? Czy nie jest to 
prawdą? Czy nie jesteście wszyscy dziećmi Boga? Lecz jaką drogę trzeba przebyć, moja 
córko, by ten ruch braterstwa umocnił się w świecie!... Szukaj do tego okazji. Czyń dobro w 
głębi, to znaczy w sercach, a wtedy będziesz je czyniła dla Mnie: czy to jedno słowo nie 
zachęca cię?"

- Gdzie znajdę środki do powiększenia mojej gorliwości?

- "We Mnie, twym Panu i twym Bogu. Proś tak, jak się prosi w rodzinie. W każdej chwili 
pozwalaj Mi żyć tam, gdzie ty żyjesz. Niech nic cię nie oddala. Niech nic Mnie nie oddala od 
ciebie. Trzymaj Mnie w środku siebie, jak słońce w zenicie, a dni twoje będą boskie".

1478. - 1948 - 8 grudnia. Na ulicy. - "Mów często, mów co dzień: 'Ojcze mój, przyjdź 
Królestwo Twoje. Cześć, chwała, teraz, zawsze, przez Chrystusa, i przeze mnie, która jestem 
z Nim jedno'".

1479. - 1948 - 9 grudnia. W moim pokoju. Rozjaśniał go obłok prześwietlony przez słońce. - 
Panie umiłowany, spraw, abym była tą, która Ciebie odbija!

- "Zajmij się Bogiem. Czym jesteś bez Niego? Niczym. Oddaj Mu wszystko: czy myślisz, czy
mówisz, czy działasz, zajmuj się tylko Nim, a On zajmie się tobą. Tak mało, tak mało czasu 
dane jest wam na ziemi; niech przynajmniej ta odrobina będzie cała dla Niego. Czy Ja nie 
żyłem tylko dla was? Betlejem, Nazaret, życie publiczne i nędzny koniec...

Postaw Mnie przed każdym z twych czynów. Jaki jest twój cel? Czy to Ja? Jaka jest twoja 
miłość?... Strzeż się, byś nią nie była ty, biedne, małe, ograniczone stworzenie!

A jeżeli jesteś napełniona Mną, jak gąbka zanurzona w żywej wodzie, to jakże mogłabyś nie 
starać się ścieśniać, aby Mnie rozprzestrzenić? Będziesz się ścieśniać przez poświęcenie 
twego skupiania się na sobie, twej milczącej samotności, twego życia na uboczu, twego 
upodobania do bycia poza ogółem. Często ci mówię: uwolnij się od siebie samej, idź do 
innych. Jeżeli będziesz to czynić bez uczucia, rozminiesz się z celem. Jeżeli włożysz w to 
delikatność serca, pozyskasz ich. A wiesz dokąd może zaprowadzić pozyskanie kogoś dla 
Mnie?... Nie skąp niczego. Nie oszczędzaj się: patrz na Mnie idącego do końca każdego 
cierpienia. I wkładaj w to radość: to pieczęć miłości. Idź, moja córko, krocz z głową w Bogu. 
Gdzie jest twoje serce? Czy ono jest dla ciebie czy dla Mnie?

1480. - 1948 - 10 grudnia. W moim pokoju. - "Proś o głód i pragnienie Boga. Proś o tęsknotę 
za Bogiem.

Wiara? Życie ziemskie.

Nadzieja? Życie w czyśćcu.

Miłość? Życie w niebie.

Wiara zwraca się do Ojca Stwórcy.



Nadzieja - do Syna Zbawcy.

Miłość - do Ducha Miłości".

1481. - 1948 - 20 grudnia. - "Święty jest takim samym człowiekiem jak inni ludzie. Lecz 
ogołocił się z siebie samego i poprosił Ducha Św., aby go napełnił. I to właśnie Duch jest 
święty".

1482. - 1948 - 21 grudnia. - Wracałam z Paryża i dziękowałam Mu za pewną łaskę.

- "Czy to nie było to, o co Mnie prosiłaś każdego ranka ofiarowując Mi swoje uczynki? Ja 
także umiem sprawiać przyjemność. Naucz się ode Mnie wszelkiej delikatności".

- Panie, moje winy zasługiwały raczej na kary.

- "Naśladuj: kiedy będziesz pouczała innych, nie upokarzaj ich. Okaż im świeżą czułość; oni 
się upokorzą. We wszystkim naśladuj swego Boga. Proś Go, żeby sprawiał, byś Go coraz 
bardziej rozumiała. Kiedy twoja dusza opuści ciało, nie zobaczy Boga, ale będzie Go znała o 
wiele lepiej; stąd zrodzi się niezmierne pragnienie posiadania Go.

O niech owładnie tobą ta gorliwość posiadania Mnie!... Jak cześć oddana Mi, jak gra światła 
twojej miłości by odpowiedzieć na ogień mojej miłości, w którą tak mało się wierzy!

A ty sama, czy zawsze w Niego wierzysz? Dla niektórych wiara jest słabością... O, miła 
słabości, która raduje moje serce gorejące! Nie obawiaj się zbytnio wierzyć. Nie lękaj się 
kochać Mnie zanadto.

Czyń tak dalej jak byś dotychczas nic nie zrobiła. Dzięki temu Ja, który ukochałem was do 
końca, rozpocznę od nowa jakby nowe doświadczenie nieskończonej miłości. O, moja córko, 
naucz się kochać miłość. Umiłuj uczenie się miłości".

1483. - 1948 - 22 grudnia. Po komunii. - "Widzisz, niegdyś było prawo lęku. Teraz jest 
prawo Miłości. Prawda, że pogodne Święta Bożego Narodzenia wywołują w tobie dobre 
uczucia? Prawda, że odtąd wszystko w tobie będzie miłością, zwłaszcza żal za grzechy? 
Uczyń ze swych win odskocznię do lepszego kochania Mnie. Nie sądź, że to znaczy mało. 
Miłość nigdy nie jest czymś małym, miłość to przemienienie. Nosisz ją w sobie od rana do 
wieczora jak rozjaśniający płomień i każdy z twoich czynów staje się światłem, które miesza 
się ze światłością z nieba. Czy nie jesteś zjednoczona z mieszkańcami tamtego świata? Czy 
nie stanowicie jednej rodziny, rodziny dzieci Ojca? A czy radość nie jest zjednoczeniem?

Zanim odejdziesz oprzyj się mocno na wspólnych zasługach: nie będziesz wtedy sama!

Wszystka chwała pochodząca ze świętych obcowania będzie ci wyśpiewywać imiona, by ci 
towarzyszyły. Miłość nie jest samolubna. Miłość nie rachuje. Miłość spieszy na pomoc. W 
niebie jest tylko miłość. A Ja przynoszę ją na ziemię, podczas gdy Zły sieje nienawiść. Są to 
dwa obozy: wybieraj. A jeżeli wybierzesz miłość, nie stój nieśmiało i jak gdyby na uboczu: 
wejdź na tor silnych.

Spójrz na przebieg mego życia: co umiłowałaś najwięcej? Nędzne narodziny, okres ukrytego 
życia, odkrycie objawienia czy haniebną śmierć? Czy możesz gdziekolwiek dojrzeć inne 



znamię niż znamię miłości. Miłość do mego Ojca, miłość do was, miłość do ciebie... Raduj 
się. Odpowiedz na strumień moich darów".

1484. - 1948 - 30 grudnia. Godzina święta. - (Byłam bardzo zajęta przyjmowaniem czynszów
płatnych na Boże Narodzenie.) - "Kiedy przybliżasz swoją myśl do mojej, staraj się oddalić 
od siebie wszystkie drobne troski ziemskie, aby być Mi naprawdę całkowicie oddaną. A jeżeli
będziesz powtarzać często ten miły wysiłek myśli, nabierzesz nawyku głębszego życia z 
twoim Stwórcą niż ze stworzeniami, bardziej z Niewidzialnym niż z widzialnymi. Dojdziesz 
do tego, że rzeczami ziemskimi, kontaktami z bliźnim będziesz się posługiwała jedynie z 
miłości do królestwa i chwały Bożej. Na tym, moja córko, polega miłość czysta, ta, która nie 
myśli o sobie lecz o Bogu i o tym, jak się Jemu podobać. O, miły gest, płynący z 
wielkodusznego serca i bezpośredniego porywu! Wiesz dobrze, że wszystko, co się kończy, 
jest krótkie: wyciągnij ramiona do wieczności, pragnij wieczności. Będzie to przejściem na 
wyższy poziom, twoje serce wyjdzie naprzeciw tej nieznanej, niewyobrażalnej ojczyźnie: to 
oznacza zbliżenie się do Celu. Podobnie jak myśliwy zbliża się ostrożnie, w roztropnym 
milczeniu do swego łupu, tak ty zbliżaj swoją pamięć do Boga. Ucisz pamięć o ziemi i niech 
twoja modlitwa wznosi się prosto ku górze. Mówię ci to Ja, twój Pan; nie oprę się strzałom 
wypuszczanym przez wszystkie siły twej woli. Spełnię twoje pragnienia, bo tylko Ja umiem 
zaspokajać. I żeby być zupełnie spokojną, zapytaj siebie przy końcu tego roku: czy sprawiłam
komuś przykrość? Ten ktoś jest moim wizerunkiem. Idź więc i niech twoje słowa będą 
słowami siostry: jeżeli nie podoba ci się jego twarz, poprzez jego twarz spójrz na moją". 

Rok 1949

1485. - 1 stycznia 1949. - Hasło? - "Służyć! Czerp swoją radość ze służby Bogu, ze służby 
bliźnim".

1486. - 1949 - 6 stycznia. Godzina święta. - "Któż jak Bóg? Moja córeczko, czy możesz 
znaleźć porównanie? Czy masz większego przyjaciela? Czulszego, bogatszego, 
potężniejszego? A jeżeli nic z tego, co znasz, nie może się z Nim równać, jak mogłabyś nie 
oddać Mu się całkowicie? Prawda, że zachowujesz pewną rezerwę? Dlaczego lękasz się 
zawierzyć? W życiu tak jak i w śmierci, wyciągaj ramiona do mojej bezmiernej wielkości, 
która cię miłuje. Wiesz, iść Jedno naprzeciw drugiemu. Wiedz, że jestem wam wdzięczny za 
dobrowolne zwracanie się ku Mnie, wtedy gdy ziemia pociąga was w innym kierunku. Jestem
Dobroczyńcą, który czuje się szczęśliwy, kiedy Jego dary zostają dobrze przyjęte. Pamiętasz 
tego Kanadyjczyka, który ofiarował ci wspaniałą rzecz mówiąc: 'Dziękuję pani za zaszczyt, 
jaki robi mi pani przyjmując to'. Byłaś tym zmieszana. A więc gdy Ja ofiarowuję się tobie... 
powtarzając te same słowa, upokorz się. Napełnij się wdzięcznością. Masz trudności z 
uwierzeniem w hojność twego Pana: On!... ja... Czy to możliwe? Wszystko jest możliwe dla 
Miłości. Przyjdź śmiało. Znajdziesz Mnie zawsze czekającego na ciebie".

1487. - 1949 - 13 stycznia. Godzina święta. - "Brak gorliwości o moją chwałę, brak 
uniesienia. Wasze myśli, wasze czyny nie są urozmaicone, brak im owej żywej intencji by Mi
się podobać, by wyciągać do Mnie waszą miłość, tak jak się wyciąga pieszczącą dłoń.

Byłoby to życie dla Mnie, a nie dla was... Podnosicie głowę, ale powracacie stale do swego 
punktu centralnego: egoizmu. Nawet ci najlepsi.



Jestem wtedy Istotą oddaloną. Niekiedy Istotą od niedzieli.

Chcę być Istotą wszystkich waszych chwil. Jestem twoim korzeniem: pragnij rozkwitu, który 
Ja ci przygotowuję. Pragnij owoców - aby je rozdawać. Obserwuj swój wpływ. Czy 
powinienem ci dawać, jeżeli ty nie przekazujesz? Służ innym: nawet jeżeli oni tobie nie służą.
Kochaj Mnie, nawet gdybym Ja ciebie nie kochał. I kochaj Mnie dla Mnie - nie dla siebie. 
Ofiaruj Mi wszystko, cokolwiek ci dałem. Moja czułość jest tak wielka, że będzie Mi się 
wydawało, iż wszystko co dla Mnie, pochodzi od ciebie. Aby lepiej Mnie zrozumieć wróć 
spojrzeniem wstecz i patrz na Mnie od chwili mego dzieciństwa na ziemi. Moja czystość. 
Moja lojalność. Mój duch ofiary, już wtedy. A przecież byłem tylko małym Dzieckiem wśród 
innych dzieci. Twoja dusza jest mała. Uczyń ją bardzo prostą. Po co komplikować? 
Odpowiedz na prostotę swojego Pana.

Przychodź nieustannie, w każdej chwili. Czy wiesz, co przeszkadza ci przychodzić? Znajdź to
i zniszcz".

1488. - 1949 - 20 stycznia. Godzina święta. - (Miałam grypę). - "Wykorzystaj te dolegliwości 
dla mojej sprawy. Ofiaruj je, ujęte w ramy moich cierpień, aby w nich znalazły Boską treść, 
pełną owoców. A jakież owoce są bardziej soczyste, bardziej bezpośrednie od tych, które 
niesie zbliżająca się w twoim kraju Misja?

Wkładaj w to ciało i duszę. Proś Mnie o deszcz nowych łask dla wszystkich: starców i 
wojujących, dla kobiet i dzieci. Kiedy prosisz w imieniu Syna, wierz, że Ojciec ci to da... Nie 
stawiaj tamy swoim prośbom. A Ja nie postawię tamy moim darom. Dopóki Mojżesz modlił 
się na górze z ramionami wzniesionymi do nieba, walczące na równinie armie zwyciężały. 
Ale kiedy Mojżesz męczył się proszeniem, walczący ponosili straty. Bóg chce pośrednika. 
Chciał nawet swego Chrystusa. Wy, moi bracia, przedłużajcie moje zadanie. Służcie 
bliźniemu, którego powinniście kochać jak swoje ciało, jak swego ducha. A jakież będzie 
zdziwienie i radość bliźniego, kiedy spostrzeże, że kochacie go w ten sposób. Czy nie będzie 
skłonny czynić wszystko, co mu powiecie? Czy trzy czwarte ludzi złych nie stało się złymi, 
dlatego że ich nie dość kochano? Czegóż nie mogłoby dokonać miłe spojrzenie, wyciągnięta 
w takich czy innych okolicznościach ręka? Posiadajcie tę nieuchwytną sztukę odnoszenia się 
do bliźniego tak, jakbyście wewnętrznie wyciągali do niego ramiona. Czyżby to było takie 
trudne? Gdybyśmy zważyli na obecność Boga w nim...

Jest późno... Godzina nawrócenia wiele razy wybiła dla tej parafii: tylu proboszczów, tyle 
rekolekcji, tyle świąt wielkanocnych.

Jestem tu i czekam. Jestem cierpliwy, bo jestem Wieczny. Nawet gdyby wszyscy oczekiwani 
nie przyszli. Nawet gdyby nie przyszła połowa. Choćby był tylko jeden skruszony grzesznik, 
który by odnalazł niebo... Wasze modlitwy przemieniłyby się w radości, jak łzy kobiety która 
wydała na świat syna".

1489. - 1949 - 27 stycznia. Godzina święta. - (W domu uwielbiałam Go łącząc się w duchu z 
czterdziestogodzinnym nabożeństwem u św. Donata.)

- "Czy jesteś pewna, że tylko Ja liczę się w twoim życiu? W twojej śmierci? Widzisz, to jest 
dla Mnie najbardziej interesujące: moje znaczenie dla każdej duszy. To pierwsze życie, które 
ona ofiarowuje Mi przed swoim. Poza Mną nie istnieje dla niej nic. A ona jest marnością. Ona
czyni Mi tron ze wszystkiego. Jej serce jest pełne pomysłów, jeśli chodzi o moją chwałę. W 



nim znajduję swój prawdziwy odpoczynek. Nazywam je moją rozkoszą i ono pozwala Mi 
zapomnieć o obelgach wielu. Daj Mi pierwsze miejsce, córko moja, i to Mi wystarczy.

Ono gwarantuje Mi ciebie, a ty czujesz, że jestem ponad wszelkimi siłami, jakie są w tobie. 
Proś Ducha, aby ustalił w tobie ten porządek. To porządek Stworzenia. To porządek 
Objawienia. To porządek Miłości".

1490. - 1949 - 3 lutego. - "Dawaj przykład. Trzeba aby synowie Boga przynosili zaszczyt 
swemu Ojcu". 

1491. - Godzina święta. - "Nie pozwól wygasnąć płomieniowi ufności. Czy nie potrzebujesz 
jej każdego dnia? Podtrzymuj ten płomień gorejący we Mnie. Przychodź doń często jakby w 
upragnionym przeze Mnie stanie szczęśliwości. Bowiem Ja chcę was utwierdzić w ufności do
Mnie. Ona jest częścią miłości. Czy rozumiesz, że jeśli Mnie kochasz, jeśli wierzysz w moją 
miłość, to powierzasz się w moje ręce, jak dziecko, które nawet nie pyta: 'Dokąd idziemy?' i 
radośnie wyrusza z rączką w ręku matki. Szczęśliwa ufność, która daje wam tyle łask!... 
Zachowaj przepaskę na oczach. Nie chciej znać przyszłości po to, by skorzystać z okazji 
powierzenia Mi jej. Umiem prowadzić ślepca najwłaściwszą drogą. Czy nie sądzisz, że kiedy 
ten ślepiec wie, że jest moim synem, będzie się nawet cieszył ze swego kalectwa, które jest 
jego siłą wobec mego serca? A Ja będę chciał podziękować mu za zaufanie jako za 
szczególny dowód miłości, jako za szczególną łaskę. Dostrzeż w tym moją czułość. Ona nie 
ma końca. To jest życie bez śmierci. Ożywiaj to życie moje i twoje, dodawaj do niego swoją 
część, wzywaj je pragnieniem pełnym przywiązania tak często, jak oddychasz. Nie sądź, że to
zbyt wiele. Ja, który jestem w tobie, zawsze pytam: 'Czy to wystarczy?'"

1492. - 1949 - 10 lutego. - Odmawiałam responsorium: 'abym się stała godna zasług Jezusa 
Chrystusa'.

- "Nikt nie jest godny z wyjątkiem tego, który trwa w mojej miłości: to Ja czynię was 
godnymi. Czyń więc wszelkie wysiłki, aby nasze zjednoczenie było szczere i wierne w każdej
chwili dnia i nocy. Jesteś moją bez przerwy - dlaczego miałabyś robić przerwy - jakby 
przystanki miłości, w milczeniu, w adoracji, w intencji podobania się Mnie? Nie powracaj do 
siebie. Ponieważ dajesz Mi się rano i w ciągu dnia, pozostań we Mnie, zamknij się we Mnie i 
daj Mi klucz. W ten sposób, kiedy będziesz się zwracała do bliźnich, będzie to ode Mnie, a 
twoje życie zewnętrzne będzie wypływało z wnętrza z większą doskonałością i miłością. O, 
moja córko! Jakie piękne jest to nasze życie we dwoje... zazdroszczą go nawet aniołowie... O,
pełne zażyłości chwile prowadzące bezpośrednio do wieczności!... Jaki to dobry sposób, by 
pocieszać twego Boga... A ponieważ kochasz Go, jak mogłabyś nie przykładać się do tego z 
całej siły, wspomagana moją łaską? Są zaniedbania, słabości twej natury; oczywiście, znam 
je. Nie bój się, to Ja cię stworzyłem i Ja także ciebie zbawiłem. W męce mojej była pełnia 
cierpienia, niech będzie pełnia radości w tym, co ty Mi dajesz! Ależ nie, to nie jest trudne! 
Wiesz dobrze, patrzę bardziej na ducha czynów niż na same czyny. Chcę by duch ten był 
pokorny w tobie i pełen miłości, normalny, oderwany od stworzeń i od życia ziemskiego i 
gotów do odejścia w zaświaty na pierwsze moje wezwanie, radośnie, bo bez radości 
brakowałoby odejściu miłości.

Jest to pieśń odlotu i prowadzi do zrywu. Dusza już przybyła, chociaż ciało ją jeszcze 
zatrzymuje. O, piękna, radosna śmierci, godna zasług Jezusa Chrystusa!"



1493. - 1949 - 23 lutego. Po komunii. - "Darujesz Mi, że chcę cię zabrać całą? Potrzebuję 
każdego z twoich talentów tak, jak byłyby one potrzebne moim talentom gdy byłem 
Człowiekiem. Pamiętaj, że byłem Człowiekiem, z rodzaju ludzkiego, choć byłem także 
Bogiem. Potrzebuję również umartwień, ograniczeń, cierpień twego ciała, jak gdyby moje nie
były pełne i jakbym musiał czekać na wasze, aby dokonać zbawienia świata. To jest moją 
potrzebą zjednoczenia i to stanowi moją miłość.

Pewno jeszcze nie możesz tego zrozumieć... Ale wiedz, że moja władza zatrzymuje się przed 
waszą wolą. Przychodzicie do Mnie albo uciekacie ode Mnie, dobrowolnie. Mówię: 
'uciekacie', tak wielki jest bowiem pośpiech, z jakim niektórzy oddalają się, kiedy chwilami 
słyszą moje wezwania. Wtedy nie ośmielam się powracać... z obawy by nie pomnożyć ich 
winy i czekam, bo umiem czekać, na możliwy wyrzut sumienia wobec lęku przed śmiercią. I 
to są, córko moja, rozterki i nadzieje Ogrójca Agonii: moja godzina nadeszła. Ona jest zawsze
obecna w oczach Ojca, który widzi jednocześnie wszystkie czasy. Ofiaruj Mnie, ofiarowując 
się sama. Ja, ofiarowując Siebie, ofiarowywałem was za naszych braci marnotrawnych, was, 
moich najbliższych. Za waszych braci, których powinniście nieść co dzień w waszej miłości, 
tak jak Ja niosłem was wraz z moim krzyżem. Był Krzyż widzialny, z Wielkiego Piątku. Ale 
był i Krzyż niewidzialny każdego dnia 33 lat mego życia. Czy i wy nie macie waszych, moje 
ukochane dzieci? O, gdybyż te lasy krzyżów, pędzone ku niebu przez pola tej ziemi cierpień, 
z moim pośrodku, były w oczach Ojca wezwaniem o łaski dla tych, którzy już w Niego nie 
wierzą".

1494. - 1949 - 24 lutego. Godzina święta (gdy czekałam na Jego słowa.) - Mów do mnie, 
Panie, jeżeli chcesz do mnie mówić, a ja będę Cię słuchać. Jeżeli wolisz, bym się modliła, 
będę się modlić; pragnę nade wszystko być posłuszną Twojej woli.

- "A Ja przyjmę twoją miłosną skłonność jako bardzo przyjemny hołd, dla mego Ojca, 
któremu życie moje tyle razy mówiło: 'Fiat'. Niech tak będzie, skoro Ty tego pragniesz. 
Widzisz, twoja pierwsza myśl pokryje cały twój dzień - całe twoje życie - jakby nową barwą, 
i wraz z tą intencją umacniaj się coraz bardziej w ufności i pewności, że jesteś kochana przez 
twego Boga. To coś wspaniałego. Niczego na tej ziemi nie da się z tym porównać. Próbuj 
kosztować tego w całej pełni. Będziesz bogatsza niż królowa. I, czy uwierzysz, wzbogacisz 
swego Boga! O, gdybyś utrzymywała swą myśl w tej radości!... Jaką nową chwałę 
ofiarowałabyś Miłości, która nie jest kochana!..."

1495. - 1949 - 26 lutego. (Moje urodziny). - "Będę czerpać wodę radośnie u źródeł Zbawcy".

1496. - 1949 - 3 marca. Godzina święta. - "Patrz na Mnie często. Kiedy się kocha, jakąż 
wielką słodyczą jest spojrzenie!

Ja mam ciebie obecną nieustannie przed moim Obliczem. Powiedz Mi o swoim pragnieniu 
złożenia Mi takiego samego hołdu. Wiem, że pochłaniają cię zajęcia ziemskie. Ale niech 
pierwszą twoją troską będzie przebywanie ze Mną, jak gdyby twoje korzenie, zagłębiając się 
we Mnie, dawały kwiatom i owocom twych czynów wonie, które zbliżają cię do Mnie. 
Zbliżaj się nieustannie i przybliżaj innych: jakiż inny sens ma życie ziemskie, tak niedługie... 
Często kładę nacisk na krótkość dni, to prawda. Dni grzesznych jak i dni pokuty.

Kiedy przychodzi koniec, cóż to za radość dla tych, którzy starali się podobać jedynie Mnie. 
A jakież wyrzuty sumienia dla tych, którzy żyli tylko dla własnego zadowolenia. A koniec 
nadchodzi z szybkością potoku, który naraz unosi wszystko... Ty, moje małe narzędzie, nie 



służ nigdy sobie, zanim usłużysz Mnie. A nadejdzie czas, kiedy Ja tobie usłużę... Tak jak 
wczoraj.

Czy nie było zaskakujące to spotkanie u twego pełnomocnika z owym lokatorem, który był 
tam właśnie potrzebny? I wszystko, co z tego wynikło dla ciebie? Mam wszystkie nici w 
mym ręku. Mogę pokierować wszystkim. Czy wierzysz w to mocno? Nawet nie czekając na 
nagrodę służ Mi dla radości służenia Mnie, bycia maleńką służebnicą mego serca: ancilla 
Domini".

1497. - 1949 - 10 marca. (Misje). - "Tyle łask w tej chwili, dla tej parafii... Proś Mnie, by 
każda dusza z nich skorzystała, z oddaniem, z pokorą.

Wyobraź sobie jak bardzo cierpiałby w swej dobrotliwej tkliwości człowiek bogaty, 
dobroczyńca znajdujący przyjemność we wzbogacaniu ubogich, darzący ich wielką miłością i
wielkim pragnieniem sprawienia im radości, gdyby ci biedacy w jakimś stopniu gardzili 
otrzymywanymi darami! Miałby prawo zadać sobie pytanie: 'Czy dobrze będzie nadal 
zmuszać tych niewdzięczników?' Ale jeżeli niektórzy potrafią odpowiedzieć gorliwością i 
oddaniem, to dobroczyńca będzie nadal obdarowywał wszystkich, dzięki pobożności tych 
kilku dusz. Gdybyś znała moc wybranych nad moim sercem! Czy nie wybrałem tylko 
dwunastu apostołów aby nawrócili świat? Pamiętasz: 'Wy jesteście solą ziemi'. Nie bądźcie 
bojaźliwi, kiedy mówicie o Mnie, ale miłujcie się miłością pełną pokoju i entuzjazmu. Czy 
nie dzielicie Życia Boga?"

1498. - 1949 - 17 marca. Godzina święta. - "Czy nie czujesz w sobie nowego uniesienia? 
Misje dobiegają końca. Ty dobiegaj do swego celu.

Czyż twoim celem nie jest zjednoczenie z twoim Bogiem? We wszystkich momentach 
obowiązków twego stanu? We wszystkich więziach z twoimi bliźnimi umiłowanymi dla 
Mnie? Przybliż się do celu, aby go lepiej dosięgnąć. Otwórz oczy twego ciała, oczy twego 
serca. Przewiduj i mierz wysoko".

1499. - 1949 - 24 marca. Godzina święta. Świętego Gabriela. - "'Panie, módl się za mnie, 
abym mogła służyć Bogu tak jak Ty na ziemi'. Przypominasz sobie tę modlitwę? Spójrz 
głęboko w siebie, czy tak jest? On dawał radość wszystkim, którzy się do Niego zbliżali. A 
ty? Pocieszył Daniela, trzech młodzieńców w piecu ognistym, Zachariasza. Napełnił serce 
Dziewicy boskim szczęściem: zapowiedział Zbawcę.

Czy zaplanowałaś pomoc dla innych, materialną lub moralną? Czy ważysz słowo, które masz 
wypowiedzieć, lub powstrzymać? Czy posiadasz gwałtowność w zobowiązywaniu? Czy 
jesteś spragniona chwały Bożej? Czy stale znajdujesz się naprzeciw jego Oblicza, śpiewając 
w myśli: 'Święty, Święty, Święty'?

Proś archanioła by nauczył cię śpiewać, by nauczył cię służyć, by nauczył cię rozsiewać tę 
radość, która jest Siłą Boga. Ale proś często. Cóż wam przeszkadza w naleganiu, skoro 
wierzycie w Jego rolę Ojca? Wierzyć, czyż nie jest to największym szczęściem? O, moje 
dziatki, jaką łaską jest wiara! Czy możecie przyrównywać się do tych, którzy ją utracili? Wy, 
którzy jesteście bogaci, dawajcie biednym. Dawajcie im całą siłę swej modlitwy, siłę 
kochania i wasze pragnienia, by kochać mocniej. 'W jaki sposób mocniej kochać?' pytałaś 
misjonarza, a on ci odpowiedział: 'Żyjąc tylko po to, by sprawić przyjemność Bogu'. 



Rozważaj często w sobie: czy żyję by sprawić przyjemność Bogu, czy też by sprawić 
przyjemność sobie samej?

Oto cała różnica między niebem a ziemią, między Wszystkim a niczym.".

1500. - 1949 - 28 marca. (Po komunii). - "'Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych'. Ten 
dzień będzie dniem wielkiej Sprawiedliwości. Ale teraz jest to wielkie Miłosierdzie, a Ja 
przychodzę aby miłować. Żyj przede wszystkim chwilą obecną". (Mój duch pogrążał się to w 
przeszłości, to w przyszłości).

1501. - 1949 - 30 marca. W moim pokoju. - "Córko moja, dobrze rozważ wartość chwili 
obecnej, niebezpieczeństwo powracania do przeszłości i bezużyteczność spoglądania w 
przyszłość. Żyj po prostu w miłości chwilą, którą posiadasz".

1502. - 1949 - 31 marca. Godzina święta. - "Zwracaj uwagę na swoje myśli. Czy nie widzisz, 
że pochłaniają największą część twego życia? Że to jest królestwo wewnętrzne, którym trzeba
umieć rządzić, że z nich pochodzi dobro lub zło twoich dni? Umieszczaj je w Bożej 
atmosferze: Jego chwały, Jego woli, Jego łaskawości i wszystkich Jego zalet, które sprawiają, 
że to jest On. Żyć nimi to znaczy poznawać Go coraz więcej i przywiązywać mniej znaczenia 
do siebie. Przypominasz sobie? 'Panie, kiedy wreszcie będę doskonale złączona z Tobą i tak 
pogrążona w Tobie, że nie będę już pamiętać o sobie?' W tych myślach o zjednoczeniu 
znajdziesz swój obowiązek dawania szczęścia tym, których Ja postawiłem obok ciebie. Nie 
wierz w przypadek, wierz w interwencję twego Ojca, twego Przyjaciela, Tego, który nigdy 
nie opuszcza. Czy miałabyś prawo sądzić, że zjednoczyłaś swego ducha z Duchem Bożym, 
gdybyś zamiast dawać szczęście sprawiała przykrość, gdybyś nie promieniowała Mną, który 
pocieszam? Niech wszystkie twoje myśli będą zatem dobrocią, wyrozumiałością, gorliwością 
o moją Sprawę. Masz swobodę rządzenia nimi, masz obowiązek wybrania Mnie. Gdybyś 
Mnie nie wybrała, czy mogłabyś Mnie nazywać swym Największym Przyjacielem, swoją 
Najpiękniejszą Miłością i Drogą Istotą żyjącą nieprzerwanie w tobie? Nie widzisz Mnie, ale 
wiesz, że jestem w tobie. A ponieważ wiesz, że tam jestem, oddaj Mi na ślepo swoje pełne 
miłości myśli".

1503. - 1949 - 6 kwietnia. - Tak, mój Boże, jestem gotowa wyruszyć by połączyć się z Tobą...
Ale moje grzechy... wszystkie moje grzechy... co mam z nimi zrobić?

- "Odaj je Mnie. Ja oczyszczę twoją duszę; ależ daj je Mnie".

1504. - 1949 - 7 kwietnia. Godzina święta. - "Dlaczego miałoby cię dziwić to, że masz duszę 
kapłańską, skoro Ja, twój Brat, jestem Kapłanem wiekuistym? Przyszedłem na ziemię by 
oddać cześć memu Ojcu, a ty masz w tym udział. Masz udział we wszystkim, co Ja posiadam.
Ty wiesz, że kult to adoracja, posłuszeństwo, miłość, która rodzi zapał i gorliwość w 
nawracaniu innych. Kiedy twoja myśl zajmuje się obowiązkami względem mego Ojca, czy 
może zajmować się twoimi osobistymi sprawami ziemskimi? Czy nie uderza cię wielkość tej 
myśli i czy nie pragniesz, by wszystko zostało jej poddane? Ojciec przyjmie twoje wysiłki 
stania się Mu miłą. Da ci odczuć swoje działanie. To odczucie ma być niczym innym, jak 
tylko zachęceniem dziecka. Oddaj się Ojcu tak, jak byś mogła otrzymać niewysłowiony 
sakrament kapłaństwa i jakbyś wiedziała, że cała należysz do Boga".

1505. - 1949 - 14 kwietnia. Wielki Czwartek. - "Bądź blisko Mnie. To dzień mojej wielkiej 
miłości. Obchodź jego rocznicę na swój najprostszy i najserdeczniejszy sposób. Dostrzegaj 



przede wszystkim miłość. Dawaj przede wszystkim miłość. Szukaj przede wszystkim miłości,
a będziesz taką, jaką cię pragnę. Moja biedna córeczko, wszystko inne jest niczym! Czy tego 
nie czujesz? Daj to odczuć innym, a będziesz postępować naprzód po swej drodze 
apostolstwa. Jakaż to byłaby dla Mnie radość, gdyby wszystkie wasze chwile były chwilami 
miłości! Byłaby to bardzo pobożna odpowiedź na moje życie ziemskie. Widzisz, nie mogę ci 
dziś mówić o niczym innym. Czy myślałaś czasem o ciężarze miłości, który doprowadził 
Mnie do ustanowienia Sakramentu Eucharystii: tego ścisłego zjednoczenia wewnętrznego i 
zewnętrznego? Płonąłem chęcią przebywania z wami, pozostania w waszym posiadaniu aż do
ostatniego dnia, bycia jakby waszą rzeczą braną, spożywaną i pitą. Chciałem być zamknięty 
w waszych kościołach, oczekiwać was tam, słuchać was tam, pocieszać was tam w 
najściślejszym zjednoczeniu. Czy nie powinniście kochać Mnie za to odrobinę więcej? 
Jakiego języka mam użyć by dać się wam zrozumieć? Jeżeli twoja wiara nie jest dość silna, 
by znaleźć gorące słowa, proś Mnie bym to Ja mówił o tobie, Ja sam do Siebie samego. 
Umieść swoje serce pomiędzy moimi palcami jak nastrojoną i napiętą harfę. Wydobędę z niej 
dźwięki, których harmonia zachwyci ziemię i niebo. Czy chcesz być tym instrumentem?"

- Tak, Panie mój, z jakąż radością!

- "I razem będziemy śpiewać na ten sam ton: 'Ojcze składamy Ci dzięki za to, że dzień ten się 
narodził'. Będziesz powtarzała, jak biedne dziecko, które uczy się alfabetu miłości".

1506. - 1949 - Wielki Piątek. - "Po cóż miałabyś używać długich zdań i trudnych słów, aby 
do Mnie mówić? Bierz z twego serca to, co najprostsze, tak jak w stosunku do swych bliskich.
Czy Ja nie jestem jednym z nich?"

1507. - 1949 - 21 kwietnia. Godzina święta. - "Dzisiaj chciałaś żyć z moją życzliwością. 
Trzymaj ją przez cały ten dzień tuż przy sobie. Uwielbiaj ją. Kochaj ją. Niech ona będzie 
twoją słodką towarzyszką. Niech ci, którzy cię otaczają, odczuwają ją. Okazuj ją przez 
uśmiechy dobroci. Staraj się dziś nie sądzić nikogo. Mów o zaletach innych, a nie o ich 
wadach. Moja przyjaciółko! Jak bardzo pragnę abyś była świętą i wyższą ponad to, czym 
jesteś teraz. Jak bardzo moje serce pragnie by przez słodycz i pokorę twoje serce było moim 
bratem... Naucz się tej wiedzy. Zgłębiaj ją nie zrażając się. Wiesz, że kiedy uczeń uczy się 
lekcji, powtarza ją w pamięci wiele razy aż do chwili, gdy stanie się ona jego częścią. Biedna 
mała uczennico cnoty... Nie trać czasu, idź naprzód, postępuj... Dziś wieczorem zdaj swój 
egzamin u Mnie, przy Mnie. Nie lękaj się trudu: miej go za nic. Myśl o rozdaniu nagród..."

1508. - 1949 - 28 kwietnia. W drodze do Paryża. - "Myśl usilnie o Mnie, moja córeczko, myśl
o Mnie, przez tę odrobinę dajesz Mi tyle radości.

Rozumiesz, w niebie nie będziesz już miała swobody; tutaj możesz wybierać: być dla Mnie 
czy być dla siebie... Może uważasz, że ta drobna myśl, która Mnie dotyczy, nie ma wielkiego 
znaczenia? Ja uważam, że jest to tonacja całego życia. Myśl jest spojrzeniem duszy. Niech 
twoja będzie naturalna, ciepła i częsta. Myślenie o Mnie nigdy nie ma końca: czy znasz całą 
moją dobroć? Staraj się dostrzec ją. A moje cierpienia? A moją miłość? Uwielbiaj ją, 
pozdrawiaj ją. Wierz, że wszystko w twoim życiu dzieje się specjalnie dla ciebie. Wierz, a 
uczcisz Mnie tym. Wiedz, iż kiedy kontemplujesz Mnie w taki sposób, nie nużąc się, 
zapraszasz się sama do naśladowania Mnie. Staraj się swoim spojrzeniem uformować w sobie
jakby Boską Istotę, podobnie jak matka stara się przebywać pośród pięknych rzeczy, ażeby 
dziecko, które nosi w sobie, przyswoiło sobie odblask tego piękna.



Przepój się Mną w mym ziemskim życiu, w którym możesz Mnie naśladować. Twoje życie 
ziemskie nie będzie już długie. Pospiesz na moje spotkanie. Bądź dla innych tym, czym 
byłem Ja. Bądź Mną dla innych. Oddawaj się, ponieważ Ja się oddałem, Ja jestem racją 
twojego życia. Niech to wystarczy".

1509. - 1949 - 9 maja. - "Powiedz Mi pokornie: 'Dokonałam tylko tyle w ciągu całego dnia, 
mój Boże... Mogłam zrobić więcej! Dokonałam tylko tyle... w moich stosunkach z Tobą... z 
innymi...' Ja uzupełnię braki".

1510. - 1949 - 12 maja. - "Kiedy przychodzisz do Mnie, przychodź szybko, z entuzjazmem, 
który jest sercem miłości. Gdzież jest twoja radość miłości, jeśli ociągasz się, nie odrywając 
się łatwo od swego zajęcia? Gdzie jest skwapliwość twego uczucia? Nie każ Mi czekać, 
chciałem powiedzieć: 'zbyt długo', bo czekam na ciebie zawsze. Czy jesteś gotowa opuścić 
siebie, by przyjść do Mnie? Nie pozbawiaj Mnie przyjemności wzywania cię.

Czy nie przepełnia cię radość już wtedy, kiedy oczekujesz przyjaciółki? Ale czy nie czułabyś 
się zawiedziona, zmartwiona, gdyby nie przyszła, gdyby zapomniała o tobie, albo gdyby 
wolała pójść odwiedzić kogoś innego? Ja jestem jeszcze bardziej wrażliwy, moja 
przyjaciółko. Przypomnij sobie przykrości, o których mówi się rzadko, bowiem są zbyt 
ciężkie. Kochaj Mnie dla siebie. Kochaj Mnie dla innych, jak gdybyś Mi przynosiła 
dodatkowe uczucia miłości, które stanowią jedno".

1511. - 1949 - 19 maja. - "Czy myślisz, że mogłabyś długo wytrzymać beze Mnie? Czy nie 
czujesz, że powinnaś krzyczeć do Mnie o swojej potrzebie? Czy nie rozumiesz, że Ja 
potrzebuję tego twojego krzyku? Jestem tu z moimi skarbami. Jeżeli nie prosisz Mnie o nie, 
jak mogę ci je dawać? Gdybyś o swojej miłości mówiła Mi rzadko, gdzie byłaby moja 
radość? Moje serce Ojca, Oblubieńca, Jedynego Przyjaciela, żąda życia pochodzącego od 
ciebie, od ciebie samej dla Mnie samego. Każdy ma swoje własne, bezpośrednie 
promieniowanie, którego nikt inny nie może Mi ofiarować. Nie wymiguj się, nic go nie 
zastąpi. To, co Mi się daje, trwa. Ziemskie dary przemijają.

To, co Mi się daje, staje się częścią Mnie, gdzie nic nie umiera".

1512. - 1949 - 29 maja. - "Czy wiesz, o co cię dzisiaj poproszę? Abyś się nauczyła mówić 
dobrze o innych. Jakie to szczytne przyzwyczajenie i jaką Mi sprawi przyjemność. Cóż za 
naukę będziesz szerzyć! Zawsze są przecież zalety - nawet u tych, którzy wydają się być pełni
wad. Czy chcesz zacząć dzisiaj i kontynuować przez wszystkie dni jutrzejsze, aż do śmierci?"

- Tak, Panie, ale nie wiem, jak to się dzieje, że słowa obmowy zawsze wyrywają się pierwsze.

- "Czy przypominasz sobie wysokie pojazdy na dwóch kołach? Kiedy koń ponosił, zaciskało 
się hamulec i ściągało cugle. Tak samo ty hamuj swe odruchy i zastanawiaj się nad swymi 
myślami. To będzie dla Mnie. Czy liczą się koszty, kiedy jest to dla Mnie?"

1513. - 1949 - 2 czerwca. Godzina święta. - "Czy nie odnosisz wrażenia, że ciągle jeszcze 
uważasz Mnie za dalekiego i surowego? Uśmiechnij się, kiedy mówisz do Mnie. Wierz, że to 
Mnie uszczęśliwia. A jeśli naprawdę chcesz Mi sprawić przyjemność, dlaczego nie 
przyjdziesz bliżej i radośniej? Jakby do mego serca? Czy nie widzisz, że nie należy oczekiwać
szczęścia od rzeczy ziemskich, lecz jedynie od rodzaju twych stosunków z Bogiem.



Ależ nie, nie jest pychą wierzyć, że nieustannie z miłością patrzę na twoje życie i że patrząc 
jak żyjesz, kocham wszystkie czyny, które starają Mi się podobać. Po prostu dostrzeż głębię 
mojej czułości. Nie bądźcie jak te dzieci, które oddalają się od swego Ojca, ponieważ boją się 
być skarcone. Bądźcie podobni tym, które znajdują wiele radości w rzuceniu się w Jego 
ramiona. Staraj się teraz, kiedy zapisujesz moje słowa, przyjmować je tak, jakbyś opierała się 
na mojej piersi. Czy nie był to gest Jana? Czyż nie widziałaś, nie dalej jak wczoraj, pełnych 
miłości małżonków, zachowujących się w ten sposób i znajdujących w tym wielką pociechę? 
Miłość wzrasta przez miłość. Nie mierz jej działania. To poryw bezpośredni. Czy to gdy się 
modlisz, czy kiedy Mi dziękujesz, lub prosisz o moje Królestwo i moją chwałę. Nie jest to 
sprzeczne z pokorą, ponieważ wszystko pochodzi ode Mnie. Czy nie czujesz, jak cię uspokaja
kontemplowanie Mnie? To tak jakbyś wchodziła w mój pokój.

Podziękuj Mi za to, że wymyśliłem piękną historię - stworzenie świata, i za wasze drugie 
życie - to w niebie, ze Mną. Jest tyle sposobów dziękowania. Swoje napełnij entuzjazmem 
łączącym się z moją czułością. Będzie to powrót pierwszej symfonii, tej, którą słyszeli Bóg i 
Adam".

1514. - 1949 - 8 czerwca (na drodze). - "Dotychczas twoje zjednoczenie ze Mną odbywało się
'jak gdyby było prawdą'. Teraz jeden krok dalej - bądź zjednoczona ze Mną w Prawdzie 
rzeczywistej. To zjednoczenie będzie już nie dziedziną wyobraźni, lecz pewności wiary".

W pociągu - "Przenikam każde serce. Odczytuję każdą intencję. Nic nie może Mi się 
wymknąć. Biorę, co Mi dajecie i zachowuję. Odnajdziecie to później w moim sercu, 
upiększone przez moje własne zasługi.

Kiedy modlisz się za grzeszników, rób to tak, jakbyś podawała Mi prawą rękę aby Mi 
pomóc".

Paryż, w metro. - "Ależ tak, większą przyjemność sprawia Mi, kiedy zbliżasz się do Mnie w 
tłumie, niż kiedy jesteś w swoim pokoju... Tłumy Paryża pozostawiają Mnie osamotnionego, 
jak gdybym był stale martwym".

1515. - 1949 - 9 czerwca (na obłóczynach u ss. Orantek od Wniebowzięcia). - "Dostrzegaj 
prostotę miłości we wszystkim, w rzeczach bardzo małych: dlaczego małe rzeczy nie miałyby
mieć wartości rzeczy wielkich, jeżeli są przeżywane w tej samej miłości?"

1516. - 1949 - 10 czerwca. (Rocznica mojej I komunii.) - Dzięki Ci, mój drogi Boże, za 
wszystkie łaski otrzymane za pierwszym razem. Dzięki za wszystkie inne aż do dzisiejszego 
rana, może po raz 20.000?

- "A może jeszcze więcej? Kiedy oddaję się cały, to na zawsze, chyba że Mi się odmawia. 
Czy uważasz, że jest w tym coś dziwnego, że po tym wszystkim pragnę was w waszej ofierze 
z każdej chwili waszego życia?

A kiedy, Jedno dla drugiego, jesteśmy dla siebie ciągle wszystkim, to nasza radość jest 
wielka: nic nie może nam jej odebrać. Moje całe życie upłynęło dla ludzi. Kochałem i 
ratowałem. Ty kochaj i ratuj mój honor Zbawcy. Pozyskuj dusze. Pracuj dla dusz - modlitwy?
Tak - i pokuty. Niewielu o tym myśli. Wielu się śmieje. A jednak jest to pieniądz kupujący i 
odkupujący. Niech wszystko odbywa się radośnie, w miłości. Miłość jest jak święty gaj, a 
ukryte ścieżki doprowadzają do zjednoczenia w błogości. Wysoka zieleń liści kołysze się pod 



tchnieniem wiosny Ducha, a ptaki wyśpiewujące Jego Boskie natchnienia dopełniają 
harmonii, która jest szczęściem w doczesnej ofierze; jak krótka i niewielka jest ziemska 
ofiara. Czy wiecie, że zastępy świętych mogłyby wam zazdrościć? Oni nie mogą już tego 
czynić. Nie trać ani chwili, przecież powiedziałaś Mi, że wszystko jest dla Mnie".

1517. - 1949 - 14 czerwca, (Po Komunii św.). - Panie, kiedy podobam Ci się bardziej... albo 
trochę?

- "Kiedy nie pełnisz swojej woli". (Dotyczyło to jaskółki zrozpaczonej uwięzieniem w 
kościele.)

1518. - 1949 - 16 czerwca. Boże Ciało (przy przebudzeniu). - Miłego święta, mój drogi Boże.

- "Życz Mi dusz, które wspomagają mój Kościół, które zajmują się moją chwałą, które pragną
rozszerzenia jej królestwa. Czyż Kościół nie jest moją Oblubienicą, moim przedłużeniem, 
moim dopełnieniem? Miłując go kocha się Mnie. Każdy uczciwy wysiłek wzbogaca go. Kto 
go wzbogaca, wzbogaca Mnie. Jestem więc waszym biedakiem - waszym cierpiącym, tym, 
który was potrzebuje. Przyjdźcie Mi z pomocą, jak święte niewiasty podczas moich 
wędrówek apostolskich: tak bardzo starały się by nie brakowało Mi niczego. Nie widzicie 
Mnie, a jednak jestem zawsze pośród was: mój Kościół, mój Najświętszy Sakrament, moja 
cześć i jeszcze Ja, w bliźnim. Czy możecie szukać Mnie i nie znaleźć? Czy nie czekam na was
zawsze tu czy tam? Ponieważ was tak bardzo miłuję! Pozwólcie się miłować i wyjdźcie 
naprzeciw mej miłości.

Wtedy to będzie prawdziwe Boże Ciało, moje święto. Czy wiesz, że może nie być przerwy 
między Bożym Ciałem ziemskim a Bożym Ciałem niebiańskim? Procesja nie zatrzymuje się: 
ostatni ołtarz jest tam w górze, w Sercu Boga, gdzie mieszkają wybrani. Śpiewaj już teraz, 
dziękuj, uwielbiaj. Czym jest ołtarz Bożego Ciała?

Wybuchem radości i miłości. Porywem entuzjazmu. Wznoś takie ołtarze w swym życiu, w 
każdym swoim dniu. Poświęć chwilę na większe umiłowanie Mnie. Na to, by opowiedzieć Mi
o sobie - zwłaszcza o swoich upadkach - znam je dobrze. Ale mówiąc Mi o nich, zacierasz je. 
Tak jakbyś je pisała na ruchomym, gładkim i bez zmarszczek piasku, który wiatr nieustannie 
przerzuca. Tak działa moja miłość: jest czynna bez przerwy. Daj sobą powodować. Ofiaruj 
się, bym mógł tobą kierować: często... Chciałem powiedzieć: zawsze".

1519. - 1949 - 17 czerwca. Po Komunii św. - Patrzyłam ze smutkiem na moje wczorajsze 
grzechy. - "Daj Mi swą pomiętą suknię, a Ja ją odświeżę moimi zasługami".

1520. - 1949 - 22 czerwca. (Po komunii.) - "Kiedy zamykasz oczy, to tak jakbyś oddawała na 
moją służbę całą siebie, całe swoje wnętrze.

Kiedy patrzysz na zewnątrz, to już nie jesteśmy 'my', rozpraszasz się".

1521. - 1949 - 23 czerwca. Godzina święta. - "Ty i Ja to jedno. Czas już by Mnie ujrzeć w 
nowy sposób: w mocny sposób prawdy. Nawet w twych najzwyklejszych czynnościach 
jestem z tobą, bo będąc największym, jestem także najpokorniejszym i nic Mnie nie 
odstrasza. To co najciemniejsze i najbardziej godne pogardy bardziej Mnie przyciąga. Nie 
lękaj się więc, że się oddalę w tym czy innym momencie, bo kocham cię o każdym czasie. 
Powiedz Mi, że



wierzysz wreszcie w wierne towarzyszenie mej miłości. Umacniaj nieustannie swoją wiarę 
małymi słówkami swego serca: są jak drewno, które dorzucasz do ognia. A Ja podniecam 
ogień. Czujesz teraz, że beze Mnie, twego Celu, życie twoje jest puste. Pomnażaj nasze 
spotkania. Z większą radością wejdź w myśl twego Boga. O, gdybyś mogła nigdy jej nie 
opuszczać! Ta samotność nas dwojga jest tak wielkim dobrem, że zazdroszczą jej aniołowie, 
oni, którzy nie otrzymali Komunii św. Wszystko, co stanowi ciebie, przeniknięte jest przeze 
Mnie. Poświęć się serdecznie a Ja cię wezmę jeszcze mocniej, aż do Zjednoczenia. Dlaczego 
nie przychodzisz do Mnie z taką radością, jaką masz dla spotkanego drogiego przyjaciela?"

1522. - 1949 - 27 czerwca. Procesja. - (Na ulicach podziwiałam dywany o mozaikach żywych
barw.) - Widzisz, Panie mój, jakże bardzo byłabym rada, gdyby uczynki mego życia ułożyły 
pod Twymi stopami tak wspaniałą drogę.

- "Przechodzę jeszcze. Przechodzę zawsze. Przygotuj Mi dni tryumfu".

1523. - 28 czerwca. (W ogrodach prześlicznie gwizdał kos.) - "Czy wiesz dlaczego on śpiewa 
tak pięknie? Dlatego, że powietrze jest błękitne? Nie, ponieważ odpowiada drugiemu" (i 
myśląc o Głosie mego Boga w moim sercu, w oddali usłyszałam głos drugiego).

Na ulicy mówiłam: - Niech będzie pochwalone, uwielbione Serce Eucharystyczne.

- "Za każdym razem, kiedy wypowiadasz to życzenie, czuję się w obowiązku wysłuchać cię, 
jak gdybym powiększał moją chwałę, aby ci zrobić przyjemność".

1524. - 1949 - 4 lipca. Po komunii mówiłam Mu: - Wstydzę się bardzo, że zostajesz złożony 
na bezużytecznym, a często złośliwym języku.

- "Znam go, a jednak przychodzę. Nawet wtedy, kiedy nie wierzysz we wszystkie moje łaski, 
daję ci je. Nawet kiedy sama nie wiesz, że ukazuję się przez ciebie, robię to, bo jestem w 
tobie. Nawet wtedy, kiedy wyjąkasz Ojcu swoje krótkotrwałe uczucia, Ja je przedłużam. To 
moja rola jako Zbawiciela. Ty nie dostrzegasz tego dokładnie, ale wybrani to wiedzą. 
Wpatrując się we Mnie poznają swoje Odkupienie, radują się z tego i wpadają w ekstazę, 
uwielbiają Mnie. Przyłącz się czasem do tej ekstazy wybranych rozważając w sobie moje 
dzieło. Staraj się odkryć je w moim życiu i w swoim życiu. Bezcenna wiara! Nie zaniedbuj 
niczego by ją powiększać, tak jak kieruje się strumień światła do ciemnych, niezbadanych 
zakątków. To wiara sprawia, że Stwórca i stworzenie dotykają się nawzajem. A kiedy 
wzmacniasz siłę swej wiary, twoja nadzieja i miłość rosną by zacieśnić jedność. W 
zjednoczeniu jest się wiernym małym uczynkom tak samo jak wielkim, ponieważ wszystko 
jest wspólne. I jest to takie proste w obecności Boga! Powtarzaj Mu często jak tchnienie 
miłości: Jesteśmy razem, jesteśmy razem".

1525. - 1949 - 7 lipca. - Dziękowałam Mu za łaski udzielone memu bliźniemu.

- "Dziękuj Mi, choćby tylko po to, by właściwie okazać Mi, że wierzysz, iż pochodzi to ode 
Mnie i jest skutkiem twojej modlitwy. Czy nie mówisz każdego dnia: 'Panie, rozlej potoki 
łask nieustannych na tych, którzy ich potrzebują'. Słyszę to, co do Mnie mówisz. Kocham to, 
co Mi mówisz, tak jak kocha Ojciec. Nie tyle słowa dziecka są istotne, ile to, że dziecko je 
wymawia. Wierz w to, a będziesz się do Mnie zwracała bardziej szczerze, radośniej (zauważ, 
jak często powtarzam to słowo), bo będziesz lepiej wiedziała, że Mi sprawiasz przyjemność.



Pewien człowiek miał dwie córki, które były mu oddane. Starsza zajmowała się czynnie 
sprawami swego ojca. Robiła to dla niego, ale także przez miłość dla spraw, które pochłaniały
ją całkowicie. Druga zakorzeniła swoją myśl w myśli ojca, którego była wierną towarzyszką. 
To, co robiła, nie przeszkadzało jej wcale w zwracaniu ku niemu spojrzeń z ciągle 
wzrastającą czułością. Która z tych córek była większą pociechą ojca?

Nic nie jest dla Mnie droższe niż podarunki mojego stworzenia - podarunki, które Mi dajecie 
na stojąco czy na siedząco. Często myśl przychodząca od was jest krzykiem, którego 
wysłuchuję. O, krzyczcie często, abym was wysłuchiwał, moi maleńcy.

Moi beniaminkowie, poprzez wszystkie wieki wierzcie Temu, który was wysłuchuje, wierzcie
tak bardzo, by prosząc dziękować, a wszystko zostanie uczynione by dać wam radość, którą 
daliście Mi wy sami".

1526. - 1949 - 14 lipca. - "Moja córeczko, nic nie może dorównać mojej radości. Każda 
radość pochodzi ode Mnie. Daję ci ją nawet pośród cierpienia, jeżeli cierpisz dla Mnie. 
Przyjemności światowe pomniejszają człowieka. Moja radość wzbogaca go nową siłą i 
gorliwością. Czy wiesz, że tak bardzo kocham człowieka, iż mógłbym dziękować mu za to, że
zasmakował w mojej radości: bo rozkoszować się moją radością, to rozkoszować się Mną. 
Proś Mnie o ten głód Mnie. On cię doprowadzi do zwiększenia gorliwości w służbie twego 
Boga. Czy możesz umieścić przed sobą imię Boga, nie czując zawartego w nim, pełnego 
tajemnicy uroku? Jakiej doskonałości mogłoby nie zawierać? A więc czegóż nie miałabyś 
oczekiwać? A jeżeli wszystko otrzymujesz od Boga, wzywaj Go nieustannie, aby cię poruszył
i przemówił w tobie jak serce dzwoneczka, jak dźwięk fletu lub drganie harfy. Zaakceptuj to, 
że jestem w tobie. Pragnij abym był w tobie... Czasem duch świata ogarnia człowieka i trwa 
w nim wbrew niemu. Duch Boga pochyla się przed wolą człowieka: Miłość zatrzymuje się. 
On czeka... Jakże wielka jest potęga Miłości, która czeka zanim pochwyci!

O, moja córko, gdybyś mogła odczuwać te porywy woli ku twemu Bogu, to szaleństwo 
posiadania Go, spotkanie byłoby proste a posiadanie powszednie. Umieść moje imię przed 
sobą i idź".

1527. - 1949 - 21 lipca. - "Wierzyłaś w uczucia swojej matki, swego ojca. Wierz więc w 
moje, bo jestem jednym i drugim. Ja im dałem to, co oni dali tobie. Wyobraź sobie moją 
radość, kiedy uwierzysz tak, jak chcę abyś uwierzyła. Niech ci dopomoże pragnienie 
ofiarowania Mi tej radości. Mów Mi często: 'Panie, wierzę, ale pomnóż moją wiarę', a Ja ją 
pomnożę. Dobrze wiesz, że zwracam uwagę na to, o co Mnie prosicie: moje ucho jest przy 
waszych ustach jeszcze zanim do Mnie przemówicie. A cóż powiedzieć o moim sercu! Nie 
masz na ziemi nikogo, kto by mógł słuchać cię tak chciwie. Żadne inne serce nie umiałoby, 
tak jak moje zachować tego, co mówisz, uzupełnić tego, co mówisz, upiększyć tego, co 
mówisz. Prawda, że wszystko, co Mi mówisz, wymaga zaakcentowania? Oczyszczenia? 
Zwiększenia? Któż to uczyni, jeśli nie twój Animator? Czy nie prosisz Mnie co rano bym ci 
dał życie? Tak dalece dałem swoim życie, że przez to umarłem. Nie lękaj się więc niczego i 
oddawaj się często Temu, który mieszka w tobie, ponieważ cię kocha. On zabiera to, co ciebie
przerasta. On miesza się z tobą nieustannie. Jesteś z Jego ludzkiej natury. Jesteś z Jego 
rodziny. Jesteś z Jego potomstwa. Częściej rozważaj ścisłość naszego zjednoczenia: 
spodziewaj się po Nim wszystkiego. Miej nieskończoną nadzieję. Niech twoje porywy 
przewyższą wszystkie, znane poprzednio.



O, jak pięknym zagubieniem się jest twoje zatracenie się we Mnie. Nie odnajdź siebie już 
nigdy! Nie szukaj Mnie więcej: już przybyłaś, ponieważ Ja cię otaczam".

1528. - 1949 - 28 lipca. Godzina święta (w moim pokoju na wsi). - "Ty! Ty! Czy wiesz, czym
ty jesteś dla Mnie? Byłaś przyczyną mego życia i mojej śmierci na tej ziemi. To ty, małe 
stworzenie, wyrwałaś Mnie ze wspaniałości mego Ojca, aby dokonała się hańba człowieka. 
Kiedy patrzę na ciebie, widzę znowu moje straszne cierpienia i wszystkie srogie pomysły 
mojej miłości, nawet sprzed twego narodzenia. A teraz, kiedy tu jesteś, kiedy otrzymałaś 
tchnienie Boga i Jego podobieństwo, co zrobisz dla Mnie w tych nielicznych już dniach przed
twymi dniami ostatnimi? Czy obudzisz swoje serce, aby nowe życie zwróciło je ku Mnie? 
Czy też będziesz się trzymała swoich małych, zwykłych porywów, nigdy nie dając Mi 
bardziej bezpośrednich i gorętszych? Pojmij wreszcie, że żyjąc tak mocno - chciałem 
powiedzieć: tak ciężko - dla ciebie, namiętnie pragnę pełnej miłości odpowiedzi twego życia.

Mam jakby podstawową potrzebę uświęconego powrotu twego ciała, ale jeszcze bardziej 
twoich talentów, jakie otrzymałaś ode Mnie. Zwłaszcza twojej myśli: ona cię porusza ku 
Mnie, albo beze Mnie; ona wzrusza twoje serce, ona może Mnie uchwycić; może Mnie 
zachować, jest dla Mnie twoim świadectwem, ona pociąga cię do heroizmu; sprawia, że 
możesz przyoblec się we Mnie, jak w szatę, która cię szczelnie okrywa. A kiedy twoja myśl 
przybywa do Mnie radosna, bo czuła, czegóż nie dałbym za jej ufność! Nie opuściłaś Mnie w 
ciągu moich 33 lat, nie opuściłaś Mnie przez całą wieczność. Czy mogę więc prosić cię, byś 
Mnie już nigdy nie opuszczała dobrowolnie, aż do twoich ostatnich chwil? Do chwili 
Spotkania. Uwierzysz wtedy mocno, że trzeba było zawrzeć Mnie w swym oddechu, aby 
ożywić bicie serca. O, ty... ty..."

1629. - 1949 - Lipiec. - (Miałam poważne trudności w spełnieniu pewnego dzieła 
miłosierdzia.) - "Czy nie chcesz zacząć być szczęśliwą przez to, że trochę dla Mnie cierpisz?"

1530. - 1949 - 3 sierpnia. - Byłam roztargniona po Komunii. - "Jestem tu". (Tonem słodkiego
wyrzutu.)

1531. - 1949 - 4 sierpnia. Godzina święta. - "Kiedy jesteś u moich stóp, modląc się czy też 
kontemplując, dlaczego nie jednoczysz się z wszystkimi świętymi duszami, które modlą się i 
kontemplują? Nie jesteś małym, odrębnym kościołem, jesteś częścią wielkiego ruchu 
Chrystusowego, pod Tchnieniem Ducha; izolując się mogłabyś przerwać łańcuch: bądź 
związana z gorliwymi. Wiedz, że pragnę, abyście wszyscy stanowili Jedno: pamiętasz moją 
tunikę bez szwu? Stań się dość pokorną, by się zatracić we wszystkich i dość spragnioną 
zasług, by starać się korzystać z zasług twych braci, skoro na to zezwalam. Jestem Ojcem, 
który znalazł sposób szybkiego wzbogacenia swych dzieci i wyjaśniwszy im to, czeka, by z 
tego skorzystały, bo cierpi z powodu ich ubóstwa bardziej niż one same. Moja córeczko, sama
nie widzisz dobrze, jak bardzo jesteś nędzną... Gdyby twoje oczy otworzyły się... jakże 
starannie przykryłabyś swoją suknię cudzymi szatami, aby zachwycić moje spojrzenie. Czy 
chcesz częściej myśleć o tym codziennym zjednoczeniu z wszystkimi moimi drogimi 
chrześcijanami dzisiejszego świata? Z cierpiącymi, prześladowanymi, opuszczonymi, 
wygnanymi, uwięzionymi; tymi, których torturują z powodu mego imienia; tymi, którzy w 
swym wyniszczonym ciele do ostatniego tchu Mnie błogosławią, służą Mi, przyzywają Mnie 
całą swą miłością; zjednocz się, aby nic z tego nie stracić. 

Zrozumcie, że te nowe bogactwa zbliżają was zawsze do Mnie. A to jest waszym celem: 
dosięgnąć Mnie. Ja jednak pochylam się, aby wyciągnąć do was obie ręce, tak bardzo zależy 



Mi na pośpiechu. Nie odwracajcie głów: tylko pyszny odmawia jałmużny. O, jak bardzo 
pragnę, by uczyniono Mi łaskę przyjęcia mojej pomocy. I jak wielką miałbym pokusę, by 
wam powiedzieć: 'Dziękuję!'"

1532. - 1949 - 11 sierpnia. Godzina święta. - "Prawda, że masz podwójny dom: ten od fasady 
i ten od wnętrza? Prawda, że słodko ci jest schronić się do tajemnej komnaty i czekać tam na 
twego Umiłowanego, który oczekuje, że ty Go oczekujesz, by móc tam być z wszystkimi 
swymi darami. Czy nie przynosisz jakiegoś prezentu, kiedy jesteś zaproszona do przyjaciółki?
A gdyby twój majątek był ogromny, twoje podarunki byłyby niesłychanie bogate. Takie są 
moje. Jak przyjaciel lękający się urazić uczucie wdzięczności sprawiam, iż są one 
ofiarowywane tak delikatnie, że uważasz je za zupełnie naturalne, nie zawsze doceniając ich 
wartość. To wewnętrzne bogactwo powinno zdobić także fasadę. Nie macie prawa ukrywać 
moich świateł. Czas już, aby tajemnica Króla rozpowszechniła się od jednej duszy do drugiej, 
aby serce Króla było lepiej rozumiane i bardziej kochane. Nie mówię do jednej tylko duszy, 
chociaż jedna jest równie droga jak wszystkie. Moje ognie, jak pożar stepów, rozprzestrzenią 
się z szybkością strumienia, aby objąć wszystkie ziemie po kolei, aż do najdalszych. Wtedy 
dopiero, jak zadowolony myśliwy, odpocznę w wypoczynku, którego zaznają dusze: moje 
zadanie Zbawcy będzie dokonane.

W ostatnim dniu, dniu triumfu, stanę przed Ojcem pośród moich stad, wykarmionych na 
mych pastwiskach... O, moja córko, niech wszystko w tobie, to na zewnątrz i to wewnątrz, 
mówi o Mnie, rozdaje Mnie, pozwala zrozumieć Mnie nieświadomym, zadziwionym, 
spragnionym, bojaźliwym, cierpiącym. Jestem tu dla każdego stanu. Niech stanie się to 
wiadome. Niech przychodzą do Mnie, a Ja nie dam wam już odejść... Bóg, który kocha! 
Pomyśl tylko..."

1533. - 1949 - 18 sierpnia. - Miałam poddać się zabiegowi chirurgicznemu. - "Jakie 
znaczenia ma to, co może ci się przytrafić, skoro jesteś moją, ponieważ mieszkasz w mojej 
miłości, a twoja ziemska droga zetknie się z życiem bez końca, do którego prowadzi cię 
wszystko. Proś Mnie, abym wraz z tobą odbył ten ostatni kawałek drogi. Niech się to 
odbędzie w największym zbliżeniu i radości, bowiem zawsze będziemy szli krok w krok. Czy
masz swoją marszową piosenkę na tę drogę? Jest nią wola Boża. Żadna inna nie jest tak 
pociągająca, będziemy ją śpiewać we dwoje. Wiesz dobrze, że nie oddalam się, kiedy moi 
przyjaciele cierpią, a moja obecność jest takim pokrzepieniem, że zaczynają pragnąć 
cierpienia na zawsze. Trzymaj się więc bardzo blisko Mnie, aby się nam lepiej szło. O, piękna
drogo wiodąca do wieczności! Nie bądź smutna, zrobiłabyś Mi tym przykrość, ponieważ 
umrzeć to znaczy przyjść do Mnie, ponieważ tracąc siebie, znajdziesz Mnie... Prawda że 
chcesz, abyśmy się wreszcie połączyli?"

1534. - 1949 - 25 sierpnia. - "Jeżeli jesteś zmęczona, odpocznij: ale wytchnienie znajdź na 
moim sercu. W żadnym innym miejscu nie znajdziesz takiej miłości. Czy nie jestem 
odwieczną Odpowiedzią? Kupiłem ją razem z boleścią, wiesz, wtedy kiedy się wydałem. 
Zaznałem wszystkiego. Zasłużyłem na wszystko. Dla was. Nie lękaj się brać, ponieważ to jest
dla ciebie. Nie bądźcie tacy zapominalscy i tacy nieśmiali.

Ofiarowujcie moje zasługi Ojcu, jakby były waszymi. Jak niewielu posługuje się nimi! Jak 
niewielu ich pragnie! A one wszystkie są do waszej dyspozycji... Gdyby jakiś człowiek 
zaofiarował stół obficie zastawiony potrawami, które zdobył za cenę największych trudów, i 
zaprosił każdego przechodzącego, żeby przy nim zasiadł i pił z niego życie, czy w najgłębszej
skrytości swego serca nie byłby bardzo zawiedziony, gdyby ludzie, zamiast skwapliwie 



przyjąć jego zaproszenie zlekceważyli go i przechodzili obok z pewną pogardą? I gdyby 
również jego przyjaciele, podający się za bardzo bliskich, korzystali jedynie rzadko z 
zaproszenia, ponieważ zapominali? - Zapominać to już znaczy znieważać miłość; czy nie 
sądzisz, że ten człowiek, tak hojny, byłby ogromnie zmartwiony i że miałby prawo zamknąć 
swoje drzwi?

Ja jestem tym hojnym Człowiekiem. Lecz moja uczta pozostaje dostępna aż do ostatniego 
dnia. Wchodźcie więc wy wszyscy, którzy jeszcze nie zaznaliście serdeczności zaproszenia. 
Przyprowadźcie także waszych przyjaciół. Wszystkich. Przyobleczcie się w moje bogactwa i 
dawajcie ubogim w ufność, ubogim w pragnienia, ubogim w przenikliwość, bowiem oni 
uważali się za bogatych! Im więcej będziecie dawać, tym wspanialsza stanie się wasza część. 
Moje zasługi nie mają końca, moje zasługi są dostosowane do wszystkich. Moje zasługi 
pomnażają się służąc. Moje zasługi, to Ja".

1535. - 1949 - 8 września. W klinice, po operacji. - "Widzisz, mogłem przyjść do ciebie, a ty 
z radością dałabyś się zabrać. Ale czy chcesz popracować jeszcze trochę dla mojej chwały? I 
to radośnie? Czy nie jest prawdą, że życie nic nie znaczy, jeżeli nie jest służbą dla Mnie? I 
czy wierzysz, że pomagam ci, abyś Mi służyła? Dam ci jeszcze wszystko, czego ci potrzeba 
dla serca i umysłu. Czy cię kiedy zawiodłem? Ty także nie zawiedź Mnie, a razem spędzimy 
resztę tych dni, które ci pozostały do przeżycia na ziemi. Zawsze razem. Prawda, że to 
stanowi siłę? Kiedy czujesz swoją słabość tak jak dzisiaj, uzbrój się w potęgę swego Brata, 
aby wspólnego Ojca kochać, wielbić, dziękować Mu. Nie pozbawiaj Go uśmiechu: jest On 
szczęśliwym 'amen'. I w ten sam sposób obdarowuj bliźniego. On tak potrzebuje radości i 
życzliwości. Nigdy nie żałuj, że się 'targowałaś', lecz idź prosto i z mocą tak, jak idzie się do 
Boga".

1536. - 1949 - 15 września. (Rekonwalescencja). Godzina święta. - "Niech twój powrót do 
życia będzie powrotem do miłości. Wiesz, do miłości bliższej, tej, która nigdy nie opuszcza. 
Prawda, że od dawna już proszę cię o nią? Prawda, że potrzebny byłby ci po prostu mały 
wysiłek myśli? Czy nie wydaje ci się, że ten mały wysiłek mógłby mieć wielki skutek? 
Zjednoczenie nieprzerwane, przemieniające twoje życie jak czarodziejskie palce oświetlające 
to, czego dotkną.

Prawem miłości jest postęp. Czy nie czujesz w sobie jakby palącego żalu z powodu tej 
odrobiny, którą Mi dajesz, Mnie, który daję ci tak wiele? Ten ogień, który dręczy cię 
chwilami, to miłość. Trzeba przyjąć jej udrękę i radość: pragnąć jednego i drugiego, to 
pragnąć miłości. Nie ograniczaj swych pragnień. Chciej pragnąć. Proś, błagaj o to pragnienie: 
niech ono będzie częścią twego życia. Nie oddychaj bez niego, mogłabyś je stracić. Troszcz 
się bardzo o swoją Miłość, ponieważ to jestem Ja".

1537. - 1949 - 19 września. Rekonwalescencja. - "Prawda, że widzisz różnicę między życiem,
jakie ofiarowałaś Mi przed tą próbą, a tym, które chcesz Mi ofiarować teraz? Prawda, że 
korzystne było dla ciebie zbliżenie się do kresu życia, by spojrzeć oczyma prawdy na to, 
czym jest ziemia, a czym życie wieczne. Czy nie sądzisz, że był to nowy sposób twego Boga, 
by zwrócić twoją uwagę na zbliżenie się do Niego? Córko moja, jak bardzo pomysłowa jest 
moja miłość! Jak ona pragnie uchwycić was w biegu... a iluż wymyka Mi się i ucieka ode 
Mnie! Ty daj się pochwycić i już prawie bez tchu - bo cierpiałaś - odpocznij na moim sercu. 
Czy myślisz, że nie zna ono tej próby, jakiej od ciebie zażądało? Widzisz, najważniejsze jest 
to, że jednak nie zwątpiłaś o miłości, że powiedziałaś mimo wszystko: 'Fiat', że zgodziłaś się 
na wszystko, cokolwiek mogłoby ci się zdarzyć. I to jest wasza siła, która ma wpływ na 



wszechmoc waszego Boga. To wy kierujecie niebem przez wasze całkowite oddanie się w 
doskonałej ufności. Teraz już nie będziemy się rozstawać. Zamykam twoje życie. Jestem 
twoją kulą ziemską. Jeżeli płoniesz, to w moim ogniu, posuwasz się moim krokiem, 
oddychasz przeze Mnie. Widzisz, jak radosne przyjęcie mojej woli może doprowadzić duszę 
do stanu, jakiego istnienia nie podejrzewała. Widzisz, jak trzeba mówić: 'Dziękuję' z całej 
mocy twego serca. Widzisz, jak należy pozwolić Mi działać w waszym życiu, bo Ja mam 
nieoczekiwane zwroty, których nie było w waszych przewidywaniach. A kiedy wiara lub 
spojrzenie Miłości pozwala wam je zrozumieć, ofiarowujecie waszemu Ojcu radość, jakiej nie
znaliście. On jest zawsze Miłością w chwilach waszego smutku jak i w chwilach 
pomyślnych".

1538. - 1949 - 22 września. - (Wyspowiadałam się w pokoju, w którym leżałam chora.) - 
"Widzisz, przyszedłem do ciebie, aby ci przebaczyć. Prawda, że potrzebowałaś tego nowego 
dowodu miłosierdzia, pomimo że znałaś już wszystkie moje uprzedzające względy. Prawda, 
że one nigdy cię nie zaskakują? Rozpoznawaj je z radością taką samą jak za pierwszym 
razem; czyż nie są zawsze nowe? W taki sposób moje łaski przenikają do dusz. Wam 
mogłoby się zdawać, że są zawsze te same, podczas gdy ode Mnie przychodzi zawsze to, co 
jest wam w obecnej chwili potrzebne, podobnie jak ze słońca wychodzi promień potrzebny 
delikatnemu kwiatu.

O, moja córko, jakże uważna jest ta miłość! Jak was potrafi przejrzeć, rozróżnić i jak 
niecierpliwie na was czeka... Nic w was nie uchodzi jej uwagi, bo zna was lepiej niż wy sami 
siebie. Dostrzegajcie Mnie jako Miłość unoszącą się nad wami, jak Duch unosił się nad 
wodami".

1539. - 1949 - 6 października. - (Usiłowałam powstrzymać duszę, którą straszna namiętność 
unosiła... unosiła). - "Nie poradzisz sobie sama. Wezwij moją Matkę. Ona zobaczy Mnie 
poprzez tego człowieka. Ona uchwyci go. Ale módl się. O, jak bardzo trzeba prosić o 
zbawienie dusz!... Wszystkie te drobne chwile, których nie wykorzystujecie, dajcie Mi dla 
waszych braci w niebezpieczeństwie. Zjednocz się z tymi, którzy modlą się na ziemi, tworząc 
życie wspólnoty, które czerpie siłę z mego pragnienia: bądźcie Jedno, jak Ojciec i Ja. My 
stanowimy Jedno. Widzisz, trzeba być podobnym Bogu, zawsze dążyć do tego, żeby być Jego
wiernym obrazem, który naszkicował stwarzając was. Czy starasz się o to, czy wpatrujesz się 
w twój żywy Wzór? Codziennie, by Go odtwarzać? On stawia swe oblicze przed tobą. 
Pozwala ci widzieć swoje zalety z wielką delikatnością, abyś nie doznała wstrząsu. Posiada 
On taką pokorę, że umniejsza się, aby Go uważano za bardziej dostępnego, jak ci łowcy 
ptaków, którzy wyszukują sposoby, aby ich nie płoszyć. Przyjrzyj się dobrze mojemu obliczu,
kiedy zbawiałem ludzi: Oblicze, które chce oddać swe życie. Wyobrażasz sobie, jaką miłość 
może ono wyrażać? Przerośnij siebie. Połącz się ze Mną". 

1540. - 1949 - 13 października. Godzina święta. - Chryste  umiłowany,  i  oto  wpadłam  w 
dawną pychę i w ten sam egoizm.

- "Dlaczego dziwisz się, córko moja? Czy życie twoje nie było zawsze stałym zaczynaniem 
od początku? Lubię cię upokorzoną lecz gotową poprawić się dla mojej miłości. Wtedy 
przybywam aby ci pomóc. A Duch napełnia cię, ponieważ wyzbyta z samej siebie, nie mająca
złudzeń co do swojej wartości oddajesz Mu nareszcie całe miejsce w sobie. Dostrzeż twą 
zwykłą nieudolność, pogódź się ze swym ubóstwem sądów, ze swym zaniedbywaniem 
wysiłków, jak gdybyś przestała interesować się moją chwałą: ukaż Mi swoje słabostki, 
zwłaszcza te  najbardziej zniechęcające, jak brak wytrwałości w walce ze stałą wadą. Wyznaj 



Mi jak nad tym cierpisz, lecz niech to twoje cierpienie opiera się przede wszystkim na moim 
cierpieniu. Potem staraj się zadość czynić: posiadasz słowa miłości, masz milczenie, porywy, 
masz żal w prostej szczerości i masz nowe postanowienia. Zwróć się z ufnością do mojej 
Matki. Ona razem z tobą będzie nad wszystkim czuwać. Czy nie sądzisz, że łatwiej będzie to 
robić we dwie? A potem patrz na Mnie długo. Prawda, że miło jest wpatrywać się w twarz 
jedynego przyjaciela? Prawda, że to dodaje siły? A jeśli Przyjeciel ów jest wzorem wszelkich 
cnót, światłością wszelkiej doskonałości, to czy twoje oczy, z każdego spojrzenia na Niego 
nie będą czerpały jakby pożywki dla naśladowania? Jakby pomocy w ćwiczeniu się w 
doskonałości, która nie będzie pochodziła od ciebie, lecz którą otrzymasz jako 
promieniowanie Jego słodyczy i czułego współczucia? Kochaj! Widzisz, każde życie 
chrześcijańskie sprowadza się zawsze do miłości. Nie znasz jeszcze wszystkich jej odcieni, 
wszystkich symfonii, nie powiem nie dokończonych, ale nawet nie zaczętych. Znajdź na 
każdy dzień nową miłość, tę która jeszcze się nie wypowiedziała. Ona wzbudzi w tobie 
poruszenia, jakich nie znałaś, jak gdybyś zwracała się do nowego Boga uwielbianego w 
innym świetle, który zmieniałby się przed tobą co rano po to, by wydobyć z twego serca pełną
ekspresji harmonię zjednoczenia. Bowiem Bóg jest nieskończony... Wejdź w Niego jak w 
głęboki las, gdzie pełne tajemnic milczenia odbijają się echem w głębinach istnienia".

1541. - 1949 - 20 października. Godzina święta. - Panie, moja wytrwałość ucieka przez palce 
jak piasek.

- "Czy nie jesteś biedną małą dzieweczką? Jak możesz dziwić się swojej słabości? Czy nie 
widzisz, że nieustannie trzeba podawać Mi rękę? Wzywać Mnie i przyjmować radość, którą 
przynoszę: radość to siła. Śpiewaj w swym sercu. Naprzeciw ofiary trzeba wychodzić 
śpiewając. Ja odmawiałem psalmy: był to jakby hymn wewnętrzny, który wznosił się do 
mego Ojca. O, moja maleńka, nie bój się przyjść i pić u źródła mojej potęgi. Nic we Mnie nie 
wyczerpuje się. Czy można zmniejszyć ocean czerpiąc z jego wód? Czy następny przypływ 
nie przewyższa często poprzedniego?

Jakiegoż bogactwa Mi brakuje? Czy łaski, jakie dałem od początku stworzenia, wydają się 
mniejsze? Czy byłbym Bogiem, gdyby moje bogactwa zmniejszały się przez moje dary? I 
dlatego, że obdarowałem już jakąś duszę, miałbym nie dać jej więcej? Czy powinna 
zachowywać nieśmiałą rezerwę? O, niech się ośmieli aż do myślenia, że to co dotychczas 
otrzymała, jest dla Mnie niczym. Skoro moim szczęściem jest obdarowywać, będziecie 
mówić: 'Wedle moich środków' ... a ona niech stara się rozważać długość, szerokość, 
wysokość tych środków, z którymi nic na tej ziemi nie może się równać. A jeśli domyśla się, 
że obok potęgi mam także wolę przestanie się już bać, że nadużywa Bożych łask, że jest zbyt 
śmiała wobec swego Boga, bowiem Przyjaciel jest szczęśliwy upiększając urodę swej 
przyjaciółki. Będąc bardzo małą, zrozumie Jego radość z tego, że jest dla niej wielki.

Ileż razy w moim Tabernakulum gromadzę gotowe skarby, ale nikt nie przychodzi prosić 
Mnie o nie. Jednak kilku weszło do kościoła, krótka wizyta, nieuważna..., daleka, jak gdyby 
moje Ciało w Eucharystii było martwe, a moja Dusza pozostawała w niebie.

Starajcie się myśleć o mojej rzeczywistej obecności, po to, by Mnie kochać.

Czy twoje życie wewnętrzne potrzebuje twych zmysłów? Czy nie zaczynasz być pewniejsza 
niewidzialnego niż widzialnego? Czy nie istnieją chwile, kiedy wymykasz się ze świata 
widzialnego za pomocą pewności wiary? W takich właśnie chwilach schodzimy do ciebie, bo 
odpowiadasz na to, dla czego stworzyliśmy ciebie. Człowiek opuści wszystko, każdą rzecz 



materialną i dotykalną, aby przywiązać się jedynie do Boga, Tego, którego ukocha nie widząc
Go. I w tym, moja córko, leży cała tajemnica rozkoszy, jaką daje się Bogu".

- Ależ, Panie, nawet kiedy w duchu wiary mówię do Ciebie w głębi duszy, te moje biedne 
słowa, nie są bardzo ładne.

- "Jakież to ma znaczenie, skoro to jesteś ty".

1542. - 1949 - 25 października (na tarasie). - "Nie bądź taka, jak te jesienne motyle, które już 
nie umieją latać, bo to jesień i wieje nieubłagany wiatr. Ty, w miarę jak twoje życie przedłuża
się, wstępuj wyżej... Wstępuj..."

1543. - 1949 - 27 października. Godzina święta w moim pokoju. - "Czy ucieknę od ciebie, 
kiedy widzę, że Mnie szukasz? Czy ci nie odpowiem, kiedy wzywasz Mnie z niepokojem? 
Czy nie jestem już tym samym Bogiem, którym byłem podczas pierwszych poranków 
stworzenia? Wiesz, wtedy, kiedy pierwszy człowiek, wspaniały i dobry, czekając na Mnie by 
Mi otworzyć swe serce odczuwał niewypowiedziane zaspokojenie podczas owych pierwszych
rozmów z Ojcem swego ciała i swego ducha. A Mojżesz na górze Synaj? A prorocy? A Bóg-
Człowiek w swych samotnościach nocy i dni? Czy możesz powiedzieć, że nie zbliżałem się 
do nich z pociechą mego Ojcostwa? A odkąd Bóg-Człowiek dał się ukrzyżować dla was w 
okropności cierpień, czyż nie widzę Go także w każdym z was? Mego Chrystusa, mego 
jedynego Syna... Wasz głos i Jego głos, Jakub zajmujący miejsce Ezawa. Jeżeli otrzymałem 
waszą wierność, moje błogosławieństwo na zawsze na was spływa. Wierz zatem mocno i nie 
pozbawiaj Mnie swoich wołań. Czy zniosłabyś, gdybym zniknął z twego życia? Czy możesz 
sobie wyobrazić choćby pół dnia beze Mnie? Choćby jeden ranek bez komunii św.? Jakąś 
radość, której nie podzieliłabyś ze Mną? Zmartwienie, o którym nie mogłabyś Mi już 
opowiedzieć? Pomyśl, że w tej chwili istnieją na świecie umiłowane przeze Mnie istoty, które
chcą Mi być zupełnie obce... Módl się za nie, są tak biedne! Otrzymałaś tyle bogactw właśnie 
po to aby im pomagać. O, pomyśl o tym! Módl się za nie tak, jakbyś modliła się za Chrystusa.
Prawda, jakie to dziwne? Ale pomyśl, że każde moje stworzenie to drugi Chrystus. Nie 
pracujecie nad nawróceniami, ponieważ ich nie widzicie, przyjdzie jednak dzień, kiedy te 
dusze, które weszły do nieba dzięki waszej pomocy, będą wznosiły ku wam okrzyki 
wdzięczności i miłości. Bowiem w niebie wszyscy miłują się wzajemnie. O, córko moja, 
uczcij Ciało Chrystusa, zatroszcz się o Jego członki, wsław Jego Oblubienicę - Kościół. Nie 
ma na świecie nic większego, cenniejszego i doskonalszego niż świętość Oblubieńca i Jego 
Oblubienicy - Kościoła, niż wspaniałość Trójcy św., która obejmuje i oświeca wszystko, co 
do Niej należy".

1544. - 1949 - 3 listopada. Godzina święta. - "Jak daleko postąpiłaś w naszej miłości? Czy 
zbliżasz się do Mnie coraz bardziej w myślach twego serca? Czy robisz to częściej i 
serdeczniej? Czy radujesz się składając Mi jakąś ofiarę? Czy pragniesz coraz bardziej mego 
Królestwa? Czy dobroć twoja w stosunku do bliźniego jest nadal ograniczona? Widzisz, 
małym dzieciom często stawia się pytania po to, by zbadać stopień ich pilności. Ty, która 
znasz swoją słabość i nędzę, stawiaj sobie pytanie, czy twoje nikłe siły jeszcze się utrzymują i
jak je wzmocnić. Kiedy człowiek waży się i mierzy, może zająć właściwą postawę. O, jak 
bardzo potrzebna ci jest właściwa postawa duszy! Przede wszystkim nabierz odwagi! Jak 
bardzo początkującym potrzebne są pochwały... Ależ tak, moja maleńka, jesteś zawsze 
początkującą... ale z silną wolą wzrastania. Jesteś zawsze aspirantką, jak owe młode 
zakonnice, które chciałyby przyspieszyć bieg lat oddzielających je od ślubów zakonnych. 
Wyobraź sobie liczną klasę szkolną złożoną z dzieci niezdyscyplinowanych i z dzieci pełnych



dobrej woli. Czy nie sądzisz, że nauczyciel dołoży wszelkich starań, by dopomóc w pracy i 
wysiłkach tych, którzy chcą dojść do celu? Twoim nauczycielem jest Bóg. Twoją pracą jest 
Jego miłość. Kiedy byłaś mała, prowadzono twoją rączkę abyś pisała: 'Bóg twój poprowadzi 
twoje serce, abyś kochała, a czynić to będzie tym radośniej, im częściej będziesz Go o to 
prosić, bo znasz swoje małe możliwości...' Żaden nauczyciel nie będzie tak uważnie czuwał 
nad wysiłkami swego pilnego ucznia".

- Panie, miłuję Cię od tak dawna, a jeszcze nie umiem Cię kochać.

- "Aby umiłować Ojca i Ducha pożycz sobie moje serce, a żeby kochać swego Chrystusa 
ofiaruj Mu Jego Mękę".

1545. - 1949 - 10 listopada. Godzina święta. - Panie, między Tobą i mną istnieje zawsze ten 
rodzaj gęstej zasłony, która przeszkadza mi biec do Ciebie.

- "Powiedz sobie z mocą, że to nie żadna alegoria, ani fantazja, ani porównanie ta moja 
Obecność w tobie. Nie jest to opowiadanie do słuchania, ani coś, co przydarzyło się jakiejś 
innej: chodzi o ciebie i o Mnie. Chodzi o prawdę, którą trzeba przeżyć. Przeżywaj ją więc z 
pewnością i radością: znajdziesz w niej tyle szczęścia!... I Mnie sprawisz tyle radości... 
Pozdrawiaj Mnie często w sobie, na swój sposób, na wszelkie sposoby. Będę cię kochał w 
każdym z tych sposobów, które są twoimi. Idź za Mną w sobie. Nie ustawaj. Szukaj mojej 
pozycji Ojca, Oblubieńca, Zbawcy. Patrz na Mnie patrzącego na ciebie. Wiedz, że jesteś 
oczekiwana. Nie odrzucaj tych chwil. Wznoś się w swej wolnej myśli, tak jak wzniosłabyś się
gdyby ci powiedziano: 'Bramy Niebios są szeroko otwarte'. Niebo to Ja. A Ja jestem w tobie. 
Czy rozumiesz to dostatecznie? Święci nie żyją beze Mnie. Przyzwyczajajcie się żyć już tak, 
jak powinniście żyć później wśród błogosławionych. Uczyń wysiłek. Porzuć swoje zmysły. 
Dąż do zażyłości wewnątrz siebie. Podporządkuj temu wszelkie relacje ziemskie, bo jeszcze 
masz na to czas, ponieważ od ciebie zależy czy tak uczynisz i ponieważ sprawi Mi to 
przyjemność.

Zawsze istnieją dwie drogi: jedna, która prowadzi w dół, do rozrywek egoistycznych i druga, 
która wznosi się ku Mnie, dla Mnie. I to wy wybieracie albo Mnie albo siebie. Proś świętych 
by ci pomogli zbliżyć się jak najbardziej do Tego, Który tak cię kocha i uczynić w Nim swoje
mieszkanie. Wiesz dobrze, że możesz tam wejść bez pukania. Czy nie jesteśmy tam u siebie?"

1546. - 1949 - 17 listopada. Godzina święta. - "Dlaczego proszę cię abyś się modliła? 
Ponieważ modlitwa uaktywnia Łaskę jak świecę, którą się zapala. Wierz, piewszy wysiłek 
człowieka i Bóg przybywa. Zawsze zjednoczenie - nigdy sam Bóg. Nigdy sam człowiek, lecz 
praca wspólna. To jest prawo mojej miłości: czy nie uważasz, że jest miłe? Dlaczego 
miałabyś wyłamywać się spod niego? Czy nie doznawalibyście więcej radości uprzedzając 
zjednoczenie przez wasze spragnione wezwania i miłosne okrzyki? Ja znam rozkosze, jakimi 
są dla Mnie zaproszenia waszych serc. Nie bądźcie nieśmiali: jeżeli Mnie pragniecie, 
powiedzcie Mi o tym; to znaczy módlcie się, zagłębiajcie się we wspominaniu Mnie i mówcie
do Mnie spojrzeniem, wprost. To jest modlitwa. Ta, która prosi. Ta, która wysławia i 
dziękuje. Ta, która kocha.

Czy nie sądzisz, że spojrzenie wprost, kochające, jest bardzo wymowne?"

- Panie, to, czego nam brak, to możność widzenia Tego, Którego miłujemy. Kochamy więc w 
półmroku i niepewności...



- "Czy nie znacie, w szczegółach, mego życia i mojej śmierci? Czy nie możecie uchwycić 
Mnie na tej, czy innej karcie mojej Ewangelii? Czy wasza wiara nie potrzebuje ćwiczenia i 
okazji do zasług? Błogosławieni ci, którzy wierzą, ci, którzy kochają, a nigdy nie widzieli. 
Królestwo Świętych, to znaczy Ja, należy do nich. A cóż powiedzieć o tych, którzy dali Mnie 
poznać innym? O misjonarzach, kaznodziejach, pisarzach? Doświadczą oni jakby podwójnej 
uczty, za siebie i za tych, którzy im są dłużni. Nawet ten, kto nauczyłby tylko jedno dziecko, 
tylko jednego 'Ojcze nasz', ten, kto nauczyłby je mówić: 'Boże mój, oddaję Ci moje serce', i 
ten pozna moją radość i dozna mojej wdzięczności. Doświadczy nowego nieba, ponieważ 
przyczynił się do wywyższenia Mnie. O, moja córko, módl się i nie ustawaj. Przypomnij 
sobie Chrystusa w Jego życiu. Za kogo On się modlił? Także i ty módl się za innych, a Bóg 
zatroszczy się o ciebie".

1547. - 1949 - 1 grudnia. Godzina święta. - "Staraj się stale wznosić swoją myśl ku Trójcy 
Świętej. To twoja Rodzina. To twój Cel i twój Ośrodek. Trzeba, żebyś się tam osiedliła, bo to 
jest twoje mieszkanie. O, to piękne mieszkanie Trójcy! Któż je opisze? Podziękuj za to, 
zostałaś tam wezwana.

Chwal je. Opiewaj je rozważając niegodność twojej nicości i czułość zaproszenia. Czy nie 
sądzisz, że zaproszenie zostało wysłane już dawno i że wszystkie twoje pragnienia powinny 
się skupić na tym, by na nie odpowiedzieć?

Takie mieszkanie, pomyśl tylko! Łono Trójcy, które otwiera dla ciebie Swoje niewysłowione 
rozkosze, w niewyrażalnej miłości Ojca i Syna, o błogosławione mieszkanie!

Dlaczego nie myślisz o tym co dzień z namiętnym pragnieniem? Proś swoją Matkę 
Niebiańską, która lepiej zrozumiała, by wprowadziła tam twoje serce, Ona, Oblubienica 
Ducha, Matka Syna, Córka Ojca, ku któremu zwracała nieustannie swoje Niepokalane serce. 
Niech Ona będzie przy tobie przed tą Trójcą Świętą, której jesteś wolną własnością. Myślisz: 
'Te Osoby są tak wielkie! Cóż mogę powiedzieć, ja, taka mała?' Czy nie pamiętasz, że to 
twoja słabość przyciąga twego Boga? Daj Mu przede wszystkim swoją szaloną ufność, bez 
granic, rozumiesz? On może ci dać wszystko; On posiada wszystko. Czeka tylko na twoje 
wezwanie: bądź Go pewna. Bądź Go spragniona. Bądź Nim nienasycona.

Twoje pełne miłości wymagania bardzo Go uhonorują.

Nie bądź taka, jak ci niemi, którzy uważają się za zbyt niegodnych by prosić o wspaniałe 
łaski. Mówię ci, że nie wydobędą się oni ze swej niegodności. Bądź taka jak ci pokorni, 
którzy okazują swoją nędzę i liczą na to, że Chrystus ich przemieni przy każdym wyznaniu, 
ponieważ słyszy okrzyk żalu i czyni z niego hymn swojej chwały. Nie hamuj swoich 
porywów, moja córko.

Wznoś się częściej ku strefie pozaziemskiej, ponieważ to będzie twoje miejsce".

1548. - 1949 - 6 grudnia. - Szukałam nowego sposobu miłowania Go. - "Czy nie uważasz, że 
delikatność stanowi urok miłości?"

1549. - 1949 - 8 grudnia. Godzina święta. - "Dlaczego nie miałabyś pozwolić, aby wszystko 
przechodziło przez ręce twojej Matki, przez Jej serce bolesne i niepokalane, dzisiaj, przez całe
twoje życie i przez całą twoją śmierć? Wiesz, że Ona lubi te dwa tytuły, ponieważ dałem Jej 
najpierw niepokalane poczęcie a potem ból przez większą część Jej życia. A wszystko, co 



Bóg Jej zsyłał, przyjmowała z miłością i szacunkiem, w największej pokorze. Czy nie sądzisz 
więc, że Trzy Osoby Boskie musiały mieszkać w Niej z taką samą radością, jaką przewidziały
stwarzając Ją? Czy rozumiesz, jak dobrą odpowiedzią była Ona na wymagania Miłości? I że 
w ten sposób doszła do Królestwa Niebios? O, moja córko, oddaj się Jej całkowicie, aby pójść
Jej ścieżkami.

Ona jest gotowa pomóc ci, bo zna Boga i Jego pragnienia; i zna ciebie w twoich trudnościach,
które prawie wszystkie pochodzą z pychy ludzkiej. Oddawaj się więc z głębi serca i często. 
Przyznaj, że wasza pielgrzymka na ziemi jest dobrze wspomagana przez Ojca, Matkę i Brata".

- Panie, spraw aby ta myśl mnie nie opuszczała. Myśl moją ciągle porywają drobnostki tego 
świata.

- "Spuść zasłonę na scenę twego wnętrza; pamiętasz, że w teatrze wymaga się, aby kurtyna 
opadła we właściwej chwili? W ten sposób dokonasz zupełnego rozdziału między chwilami 
ziemskimi a chwilami twego Boga. Matka twoja pomoże ci, Ona, która znała przede 
wszystkim chwile Boga. A wtedy niech twoje chwile dla Boga będą pełne doskonałej miłości:
przyjdź nabyć u Mnie doskonałą miłość, którą posiadam. Nabędziesz ją u Mnie przez swe 
pragnienia, przez modlitwy, przez wielką serdeczność. Widzisz, że wracamy ciągle do tych 
samych słów: miłość serdeczna. To jej od was pragnę. Ona jest moją rozkoszą pośród was. To
ona jest całym programem, od narodzin aż do śmierci. Nawet wasz lęk przede Mną rani Mnie 
w was. Potrzeba Mi waszego gestu ufności i całkowitego zawierzenia. Moi umiłowani, 
najbliżsi przyjaciele".

1550. - 9 grudnia. - Miałam trudne sprawy do załatwienia. - Panie, kiedyż wreszcie 
zakończymy wszystkie te ziemskie sprawy?

- "Zasługuj na życie. Zasługuj na życie wieczne.

Czy nie mogłabyś pozbyć się wszystkich tych małych bezużytecznych myśli, które nie służą 
ani tobie, ani bliźniemu, ani Bogu, a na ich miejsce wprowadzić miłosne uwielbienie, 
pragnienie mego Królestwa, gorliwość o zbawienie twych braci? To wszystko byłoby 
podobne do ozdobnych roślin, które przystrajają wewnętrzne komnaty".

1551. - 1949 - 11 grudnia. Zakończenie nowenny do Niepokalanej. - Zachwycałam się mszą 
śpiewaną na pięć głosów. - "A cóż powiesz w niebie słysząc mą chwałę wyśpiewywaną na 
miliardy głosów? Każda święta dusza ma swój własny głos". 

1552. - 1949 - 15 grudnia. Godzina święta. - (Wracałam z mszy o 7-ej rano po ciemku, w 
lodowatym deszczu.) - Czy i to także, Panie, mogę Ci ofiarować za Twoich grzeszników tego 
roku maryjnego?

- "Przyjmuję każde cierpienie, małe czy wielkie. Umieszczam je w Skarbcu Kościoła, w tym, 
który służy do tworzenia świętych. Twoje minione cierpienia zacierają się w twojej pamięci, 
ale dla Mnie pozostają owocne. Zapomniałaś już o zmęczeniach podróży, dokuczliwości 
temperatur, pragnieniach na pustyni, obawach, dalekim wygnaniu, powolnych powrotach, 
długich okresach odwagi, chwilach choroby... Przypomnij sobie, że ofiarowałaś Mi to 
wszystko, a Ja to wszystko zachowałem. Lubisz oglądać drogocenne klejnoty ze szkatułki 
twojej matki albo najulubieńsze książki z twojej biblioteki, czy pamiątki, które ci ofiarowano 
podczas twych dalekich podróży. Często nie są to rzeczy wielkie i nawet nie kosztowały 



drogo tych, którzy ci je dali. Ale ty przywiązujesz do nich wagę, bo ofiarodawcy chcieli ci 
zrobić przyjemność. A więc tak samo i moje serce radowało się wszystkimi waszymi 
drobnymi podarunkami: nawet jeżeli nie kosztowały was wiele, nawet jeżeli daliście Mi je 
tylko dlatego, że Ojciec mój włożył je w wasze ręce w okolicznościach, których nie 
wybraliście dobrowolnie. Ale ofiarowaliście Mi je jak dobre, kochające dzieci. Zatem Dusza 
moja przywiązana jest do nich jak do odrobiny waszej duszy. Macie tyle władzy! Trzymacie 
Mnie na jednym z waszych włosów.

Im bardziej wierzycie w niezwykłą delikatność mojej czułości, tym bardziej ona poddaje się 
nadmiarowi tej miłości, której nikt na ziemi nigdy nie będzie w stanie zważyć. Wielkim złem 
jest nie dawać temu wiary. Ofiaruj Mi więc wszystko, gesty i myśli. Posiadam całą dumę 
właściciela, który przechadzając się po swych włościach, spostrzega ich rozległość i ich 
urodzajność. Módl się, aby ten właściciel miał nareszcie całą ziemię i żeby Jego oczy 
spoczywały już tylko na duszach całkowicie Jemu oddanych. A ty, moja dziecino, czy jesteś 
Mi całkowicie oddana?"

Przed przygotowaniami do święta Bożego Narodzenia: - Dzięki, Panie mój. Jak mogłeś zejść 
na ziemię wiedząc, że będziesz tam cierpiał tak bardzo!

- "A gdybym nie zszedł, czy miałbym radość z ustanowienia Eucharystii, gdzie pozostaję aż 
do końca wieków?"

1553. - 1949 - 22 grudnia. Godzina święta. - Panie, niech nic we mnie nie przeszkadza 
przenikaniu twego głosu do dusz!...

- "Z całą gorliwością oddaj się rozprzestrzenieniu jego echa. Przyniesiesz im radość. A o ileż 
lepiej będą Mnie słyszały w radości... biedne dusze, często dręczone z mego powodu, albo 
pożerane troskami życia; jakąż sprzyjającą oddychaniu atmosferę znajdą, jeżeli razem 
będziecie mówić o Mnie! Ja będę z wami, niewidzialny: odczujecie słodycz tej obecności. 
Widzisz, w niebie liczę się tylko Ja, a błogosławieni radują się. Czyż usta nie mówią z 
obfitości serca? Właśnie wtedy raduję się, kiedy Imię moje pojawia się na waszych wargach: 
to tak jak ulubiona tajemnica, którą zdradzacie, nie mogąc już dłużej jej zachować. To tak 
jakbyście mówili: 'Rozmawiajmy o Bogu, który jest całym moim życiem i który Sam jeden 
zasługuje na uderzenia mego serca'.

Znajdę w tym moją chwałę. Chwała, to Miłość.

Myślisz, 'a więc cała religia sprowadza się zawsze do miłości?' Czy nie wyjaśniłem ci, że 
będziecie sądzeni jedynie z miłości? Każda wina jest drwiną z miłości. Każda cnota to miłość 
płynąca z woli.

Otóż Miłość to Ja. Pojmij wielkość Źródła. Uwolnij się od siebie: przyoblecz się we Mnie. To
tak jakbym ci mówił: 'Nie myśl już o sobie, myśl o Mnie'. Święci przez całe życie myśleli 
tylko o Mnie. Przyjmij pomoc mojej Matki. I niech twoje myśli skupią w sobie całą czułość, 
do jakiej są zdolne: ona czci Mnie bardziej niż obawa. Ona Mnie pociesza. Chciałem 
powiedzieć: ona Mi płaci.

Tyle czułych względów, jakimi was otaczam. Nie dostrzegacie ich!



Uważacie za naturalne wszystko szczęśliwe, co was spotyka, skłonni wierzyć, że przyszło 
samo... Radosne podziękowanie z waszej strony przyniosłoby Mi tyle radości, że 
spowodowałoby nowe dary. O, wieczorem pomyślcie o wejściu w moje ramiona z sercem 
przepełnionym wdzięcznością. Powiecie Mi: 'jeszcze'. I przyjdę znowu. Tak dojdziemy do 
końca życia, do ostatniej z moich łask: za nią właśnie powiedz Mi już teraz swoje czułe 
dziękuję..."

Msza o północy. (Po komunii trwałam w myśli przy żłobku.)

- "Proste i czułe spojrzenie. Nie potrzebujesz nawet słów. Spojrzenie daje Mi twoje serce".
 
29 grudnia. - Panie, to nasze ostatnie spotkanie serc w tym roku: dzięki z całej siły mej 
miłości, za wszystkie inne spotkania, których mi udzielałeś z taką cierpliwością!

- "Później zobaczysz ją w pełni, tę cierpliwość twego Chrystusa, której się tylko domyślasz i 
możliwe, że wywołasz ją w miłości, pod łagodną postacią. Chociaż jest to siła umiejąca 
powściągnąć swą gwałtowność. Ale do czego nie jest zdolna miłość Boga?"

- Panie, tak bardzo chciałabym wprowadzić w czyn wszystko, co powiedziałeś mi w tym 
roku!... A zamiast biec, wlokę się...

- "Przypominasz sobie to zdanie: 'Poczułam twoje łaski po wadze mego ciężaru'. Bowiem im 
więcej daję, tym jaśniejsze staje się wasze spojrzenie na waszą nędzę i to jest światło prawdy. 
Ubolewaj nad tym, że doszłaś jedynie do tego biednego, martwego punktu swoich starań o 
lepsze, ale zachowaj ufność, ponieważ wszystko możesz we Mnie, który cię umacniam. I 
pamiętasz, że Ja bardziej niż wy sami pragnę waszej doskonałości. Czy prosisz Mnie o nią 
codziennie? Ci, którzy są spragnieni nieustannie proszą o napój. Czy smuci cię twoja stała 
miernota? Jeśli nie, jak mógłbym przyjść ci z pomocą. O, jakże byłby Mi miły twój krzyk 
pełen nadziei!

Ucz się moja córko, ucz się wołać do Mnie. Otrząśnij się z apatii dusz słabych: 'Panie, obym 
radośnie poświęcała się dla Ciebie! Obym żyła w Tobie, przed Tobą i przed innymi, obym ich
okrywała dobrocią tak jak Ty mnie okrywasz. W ten sposób złączyłabym się z Tobą'. Ależ 
tak, za każdym razem, gdy idziesz do innych aby im mówić o Mnie, jestem tam pośród was, a
wy czujecie moją hojność jak czułość rozszerzającą się nieustannie.

O, nie wątp o mojej sile, nie wątp o mojej miłości, biedne małe stworzenie, które nie umie 
patrzeć na Mnie dość często. Słuchaj Mnie uważnie: jestem tu zawsze".

1554. - Słyszałam entuzjastyczne uwagi czytelników książeczki "On i ja".

- Dzięki Ci, Panie, za wszystkie te łaski wewnętrzne, których udzielasz w skrytości.

- "A jeszcze nie wiesz wszystkiego. Dowiesz się tego dopiero w niebie. I to z jak wielką 
radością... Przenikanie przez serca przy pomocy naszej książeczki sprawia Mi przyjemność. 
Wielu z czytających zostaje ugodzonych jedną z moich bezpośrednich strzał. Inni nie śmią 
wierzyć w tak wielką miłość i pozostają na skraju prawdy. Niektórzy zamykają książkę nie 
chcąc zrozumieć. Uwierz, że wielu ogarnia wielkie zdziwienie i próbują wzorować się w 
swoim sposobie kochania na zażyłości, która nie opuszcza, nie porzuca lecz stara się urzekać, 
pocieszać, dawać radość poprzez nową tkliwość. Powiedziałem ci: 'Tam, gdzie chodzi o 



Mnie, nigdy nie przesadzicie, nawet dochodząc do szaleństwa'. Czy Ja Sam nie 
wypróbowałem tego dla was? Czy moglibyście kiedykolwiek odpowiedzieć na to w taki sam 
sposób? Blisko waszych serc jestem taki biedny... tyle obojętności... tyle odrazy... Niech ci, 
którzy lepiej to rozumieją, próbują co dzień wzbogacać Mnie, choćby tylko przez 
współczucie. Odrobina współczucia z waszej strony już Mi przynosi ulgę. Pragnienie 
zbliżenia się do Mnie koi mój ból. Zadowala Mnie nawet bardzo krótki akt miłości 
odmówiony w czasie waszych zajęć. A jeżeli jakieś serce dochodzi do tego, że żyje tylko dla 
Mnie, wypełniam je już w tym życiu, ponieważ ofiarowuje Mi miejsce na ziemi, gdzie mogę 
się schronić. Nie sądź, że jest ich wiele! Czytajcie Ewangelię. Patrzcie na Wzór. Czerpcie z 
miłości innych, z gorliwości w służbie Ojca, ze zjednoczenia z Duchem, aby tchnął, kiedy 
tego zapragnie i w takim stopniu, w jakim będzie chciał. A jeżeli doświadczy was, nie 
mówcie: 'Już dosyć!'

Oddajcie Mu swoją istotę, niech ją niesie tam, dokąd chce, a znajdziecie się na szczytach. 
Znalazłaś Mnie, więc czy nie pragniesz uczcić Mnie swoją delikatną miłością? Nawet wśród 
wizyt, rozrywek, podróży otwieraj wnętrze twego serca: Ja tam przebywam".

1555. - Ostatnie dni roku 1949. - "Niech opuści cię samolubna miłość. Niech zamieszka w 
tobie ofiarna miłość twego Boga!" 

Rok 1950

1556. - 1 stycznia 1950. - Hasło: "Nadzieja w twoim Bogu. Ślepa nadzieja!"

- Panie, niech słowa utrwalone przez Ciebie na tych białych kartach jak na mocnych murach, 
będą źródłami miłości, z których pić będą moi bracia i siostry na ziemi!

1557. - 1950 - 5 stycznia. Le Fresne - (Będąc przejazdem na wsi, patrzyłam na Loarę i 
ołowiane niebo.) - "Widzisz jak twoje drzewa, twoje kwiaty oczekują soków, które 
przygotowują się do przywrócenia życia: wszystko jest ciemne i martwe. Potem łagodnie 
nadejdzie wiosna.

Zawierz się Łasce. Ona i ty: żagiel wzdęty wiatrem i barka. O słodkie przymierze. Słyszysz 
szum Loary, która przepływa pod twymi murami i powietrze muskające twoje okna. Ale nie 
dostrzegasz Boskiej siły, która cię popycha, kiedy powierzasz jej całe kierownictwo. 
Chwilami zatrzymujesz się i myślisz: Czy to nie On? To zawsze Ja... A więc i ty także, jak 
twoje drzewa i twoje kwiaty, wyciągnij się cała ku Mnie. Staraj się połączyć ze Mną. Daj Mi 
swoje życie: ma jeszcze białe karty. Proś Mnie, bym cię trzymał za rękę, a zapiszemy je 
razem. To będzie tak jak wtedy, kiedy byłaś mała: bo zawsze jesteś mała".

1558. - 1950 - 12 stycznia. Godzina święta. - (Dziwiłam się niezwykłej szybkości, z jaką 
rozeszło się I wydanie "On i ja".) - "Przypisz to mojej woli, wspomaganej wolą bolesnego i 
niepokalanego serca mojej Matki. A czy wiesz, co my robimy pisząc te strony? Usuwamy 
przesąd, że zażyłość duszy z Bogiem jest możliwa tylko dla zakonnika w jego klasztorze, 
podczas gdy moja miłość tajemna i czuła jest w rzeczywistości dla każdej duszy żyjącej na 
tym świecie. Pragnie tego potajemnie i jest to tak prawdziwe, że każdy chce mieć przykład i 
sposób na dojście do tego. O, moja córko, jak wielka byłaby to radość dla Mnie i dla ciebie, 
gdyby każda istota stała się wreszcie moim wiernym przyjacielem, ufnym wezwaniem, i 



ofiarowała Mi swoją zamkniętą komnatę, swoje serce na stałe mieszkanie. Czy nie sądzisz, że
potrafiłbym spowodować, aby otwarła wnętrze, które instynktownie trzymała zamknięte w 
oczekiwaniu przyjścia przyjaciela godnego szacunku?

A kiedy zrozumiała, że Chrystus, Zbawiciel, mógł być, pragnął być tym Jedynym 
Przyjacielem, niewysłowionym, wdzięcznym petentem; kiedy odgadła Jego szczęście z 
powodu przyjęcia Go przez Jego stworzenie, które fałszywa pokora trzymała z dala, to w 
porywie nowego entuzjazmu dusza owa dała swemu życiu całą miłość, do jakiej jest zdolna, 
aby uczcić Boga w sobie. I prosi Go nieustannie o powiększenie jej biednej, słabej miłości, 
która wydaje się jej być wczorajsza. Naświetla ją jak szkło w piecu hutniczym! Nie liczy już 
na siebie, lecz swą szaloną nadzieję składa w ręce Chrystusa, który śledzi z czułością ruchy 
tej przebudzonej duszy. Drogie stworzenia, jeszcze zalęknione, ośmielcie się wierzyć, mieć 
nadzieję, kochać. Pociągnijcie innych do tego łańcucha miłości. Niech ten ruch trwa aż do 
ostatniego dnia, coraz szybszy, jak ostatni prąd w morzu". 

1559. - 1950 - 19 stycznia. Godzina święta. - "Od dawna już nie kochaliśmy się... To znaczy 
w spotkaniu serc w godzinie świętej: osiem dni... Zachowuj liczne przerwy w spontanicznych 
i radosnych porywach, tak jak wtedy, kiedy byłaś mała. Kiedy miałaś wolną chwilę rzucałaś 
się na szyję osób, które kochałaś. A kiedy opuszczałaś miasto by udać się na wieś, którą 
kochasz, to odnajdując ją nagle w piękny wakacyjny wieczór, w pierwszym spojrzeniu na 
Loarę i wyspy, czy nie odnajdywałaś także wszystkich swoich młodzieńczych zachwytów? A 
więc kiedy wycofujesz się ze światowych obowiązków, z życia materialnego i na kilka chwil 
możesz wejść w swoje serce, daj Mi radosny, nawet dziecinny wybuch twojej młodości 
duchowej, szybko, miłośnie i - jak to się mówi - z całego serca, by potem wrócić do swej 
pracy wśród innych i w mojej służbie. Nie bądź nieśmiała, gdy chodzi o miłowanie Mnie, 
ponieważ dajesz Mi radość, ponieważ pocieszasz Mnie po chłodzie ziemi... Może liczyłem na
ciebie od dawna... Czy miałbym doznać zawodu? Ja również mam marzenia, nadzieje, 
pamiętaj, że jestem także Człowiekiem. Czy mogę ci powiedzieć: odpowiedz na wszystko, co 
moja myśl utworzyła z twojego 'ja', z twego przechodzenia przez życie ludzi, z twego 
wpływu, jak gdybyś brała ze Mnie aby dawać innym. Czy zauważyłaś, że nawet gwiazdy 
pożyczają sobie światła w nocy? A kiedy jesteś przede Mną, moja Gabrielo, patrz na Mnie z 
wielką czułością i myśl, że być widzianym jest równie słodko jak patrzeć".

1560. - 1950 - 20 stycznia. Czterdziestogodzinne nabożeństwo. Nantes. - Panie, tak mocno 
chcę wynagradzać za siebie i za innych, pocieszać Ciebie, a Ty mi powiedziałeś, że dla Ciebie
liczy się intencja i że jesteś pobłażliwy, jeżeli to się nie udaje. 

- "Czy nie powiedziałem ci też, byś wierzyła do szaleństwa?"

1561. - 1950 - 26 stycznia. Godzina święta. - (Było bardzo zimno, ale nie rozpalałam ognia, 
aby uczcić Rok Święty.) - "Jakże to będzie mało, moja córko, jeżeli w zamian za pokutę 
przyprowadzisz Mi jednego grzesznika! Nie czujesz już zimna z wczorajszego dnia, a jeszcze 
nie czujesz go z dnia jutrzejszego. Chodzi więc tylko o tę minutę, a czym jest minuta 
niewygody w zamian za duszę, która nie pójdzie do piekła, która będzie Mnie wielbić 
wiecznie i która będzie ci dziękowała uniesieniami, które ty odniesiesz do mego miłosierdzia, 
bo nic nie mogłabyś uczynić bez mojej pomocy. Waszą rzeczą jest chwytać moje natchnienia,
rozwijać je w swoim umyśle, rozważać i ze wszystkich sił starać się służyć im z 
wdzięcznością. Wtedy Duch przyjdzie i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam 
powiedziałem.



Jakże obecnie zapomina się o pokucie... Czy nie lepiej byłoby dla was czynić ją dobrowolnie, 
niż poddawać się jej jakby pod przymusem? I niech nigdy nie opuszcza cię radość, jest to 
blask umartwienia. To intymna słodycz miłości.

Pewna oblubienica wykonała dla swego oblubieńca bardzo czasochłonną pracę. Wymagało to
od niej wiele trudu i cierpliwości, a Oblubieniec przyjmując ją okazał jej uszczęśliwione 
zdziwienie i podziw dla tak długiego wysiłku. Lecz ona odpowiedziała mu: 'Tak bardzo cię 
kochałam w ciągu każdej minuty tego trudu, że radość mi go osłodziła'.

Czy nie jest to trochę tak jak z twoimi doznaniami przy wygasłym kominku? Duch roznieca 
ogień twego serca, a ty dla niektórych ugasisz ognie piekielne. Czy odgadujesz, co Ja czuję 
dla ciebie, moja mała siostrzyczko w pracy? To przygarnięcie pocałunku pokoju".

1562. - 1950 - 28 stycznia (na wielkim przyjęciu). - "Im więcej cierpisz, tym więcej służysz".

1563. - 1950 - 2 lutego (po przyjęciu w salonie przyjaciół). - "Czy zauważyłaś, że nie tyle 
rzeczy, które mówicie, mają znaczenie, ile sposób w jaki je mówicie? Tak samo jest kiedy 
mówicie do Mnie: odnajdźcie w sobie sposób miłości, odcień zaufania, a wtedy będę 
zwyciężony. Jeśli znasz swoją broń, to dlaczego nie miałabyś się posługiwać nią a nie 
innymi? W tej chwili podobny jestem do człowieka, który sam wkładał miecz w ręce swego 
przeciwnika, aby tamten mógł go głębiej zranić. A Ja ci mówię: uderzaj wprost. Ożyw swoje 
uczucie, wypowiedz ból z powodu swoich win, nie dlatego, że cię zbrukały, ale dlatego, że 
Mnie sprawiły przykrość. Bo miałaś tę smutną odwagę, by zmartwić Człowieka-Boga, który 
za ciebie oddał swe życie... A jednak wiedziałaś o tym... Przeszłaś mimo, i pod Jego 
spojrzeniem, które śledziło cię z boleścią, zrobiłaś wszystko, co chciałaś, a czego On nie 
chciał. Zaznaj z tego powodu przykrości - bez łez - w twojej odnowionej woli, która cię 
doprowadzi do miłości pokornej, do poczucia własnej nicości. A wówczas spadnę jak orzeł 
spragniony łupu i uniosę cię w samotne aleje zamkniętego ogrodu.

Będziesz starała się mówić Mi o przeszłości. Położę rękę na twych ustach. Usłyszysz słowa 
czułości i miłosierdzia, które sprawią, że serce twoje stopnieje. Zapragniesz nowego życia. 
Zechcesz pobiec by je urzeczywistnić, gdy sobie przypomnisz, że nic nie możesz uczynić 
beze Mnie. I odtąd już bez dumy oddasz Mi po kolei wszystkie swoje talenty i razem 
będziemy szli codzienną drogą w cierpliwych wysiłkach. Moja maleńka, zrozum Mnie: 
cierpliwe wysiłki codzienne nadają zasługę małym rzeczom".

Godzina święta. - "Nie dość prosisz. Dlaczego jesteś tak nieśmiała w swym sercu, że moje 
ucho nie słyszy twego głosu? Czy nie zdarzało ci się zrozumieć radości, jaką odczuwam 
spełniając twe pragnienia? Ale jeżeli nie zrozumiałaś dokładnie, próbuj to zgłębić lepiej. 
Istnieją badacze, którzy podróżują w galopie, gdy inni starają się badać szczegóły. Bądź 
badaczką nieskończonych potrzeb mego serca, aby postarać się lepiej je zaspokajać. 
Przekonasz się, że oczekuję twych próśb, rozszerzonych, pokornych ale potężnych; 
skruszonych, lecz pełnych pewności. Bądź moją doręczycielką przesyłek, która tak długo 
będzie na służbie, dopóki nie napełnią się jej ramiona. Moi aniołowie przyniosą Mi to. Ale 
trzeba, abyś ty to uzyskała. A grzesznicy? Oczekuję od ciebie, byś ich ratowała. A misje? 
Poganie we Francji i gdzie indziej? A moi kapłani, którym trzeba pomagać w zachowaniu 
mego wizerunku? A moi biskupi? Aby mieli spojrzenie ojcowskie? I aby każda dusza twoich 
czasów troszczyła się o to, by w każdej chwili wejść w zażyłość ze Mną? Czy nie zasłużyłem 
na to? Czy nie cierpiałem jeszcze straszniej niż można to było opisać? Gdybyście mogli 
wiedzieć... Wiedzcie tylko, że płaci Mi jedno słowo miłości, że chęć zbliżenia was do mego 



życia w niebie i do życia eucharystycznego skłania Mnie do noszenia was na mych 
ramionach, do okrywania was moimi zasługami. Każda dusza prosi na swój sposób: niech 
twój będzie długi i gorący, radosny jak gdvbyś była już wysłuchana, serdeczny, jakby pewny, 
że jesteś kochana, zachwycający, bo pełen moich darów, wspaniałomyślny jak zawsze, 
pokutny, śmiały, ponieważ prosisz w moim Imieniu. Ja będę cię słuchał z taką radością, że nie
będziesz mogła jej nie odczuć, a to da ci nową odwagę do wzywania Mnie do nieustannych 
zwycięstw. A kiedy będziesz prosiła o więcej niż dużo, zwróć się do twego Chrystusa-
Człowieka, a twój Chrystus-Człowiek przekaże to Bogu Ojcu przez Ducha Miłości. Jakże 
więc wówczas prośba  twoja mogłaby pozostać bez odpowiedzi?"

1564. - Paryż (na bulwarach). - "Czy nie jestem twoim Przyjacielem? A więc dlaczego nie 
mówisz do Mnie z radością?"

Auteil. - "Zaczniesz żyć pod wieczór swego życia, kiedy pomyślisz, że umrzesz".

1565. - Paryż (przy przebudzeniu). - Co dziś nowego? - "Bóg".

Paryż (w moim pokoju). - "Kiedy usłyszysz mój Głos, milczenie które po tym następuje jest 
jeszcze pełne Mnie".

(Kaplica na ulicy de la Source. Podczas Sanctus.) - "Ty, która Mnie zaprosiłaś do robienia 
tego, co robisz, czyń tak, jak Ja w otoczeniu moich aniołów - wysławiaj: Święty, Święty, 
Święty. Adoruj. Kochaj".

W Muzeum Luwru. - "Wyobraź sobie, w jaki sposób Ja wymawiam twoje imię w Sobie i 
próbuj tej samej miłości dla wypowiadania w sobie mojego Imienia".

Sama na ulicach. - "Samotność nigdy nie istnieje, ponieważ Ja jestem wszędzie".

1566. - W kościele Matki Boskiej Zwycięskiej (obok modlącej się osoby). - "Dusza! Na 
próżno otaczacie ją ramami ciała, czujecie dobrze, iż tam nie zatrzymuje się".

Paryż. (Przed wystawami sklepów.) - "Nie pozwól błahostkom wypełniać twego ducha tak, 
żeby przeszkadzały widzieć Mnie. Byłoby to nakładaniem maski na twoją duszę".

U sierot w Auteuil. - "Widzisz, nie bądź w połowie świętą, bo to by dowodziło, że twoja 
druga połowa jest pełna wad. Być chrześcijaninem nie znaczy tylko narodzić się w Bogu. To 
znaczy odradzać się w Nim ciągle. Nie znaczy tylko żyć przed Nim: to znaczy żyć Nim i 
umrzeć w Nim. Kiedy święty przychodzi na świat, to przychodzi do całego świata. Nie 
ustawaj nigdy w swoich pragnieniach i proś mnie o to, czego nie masz: kogóż miałabyś 
prosić? Jak ludzie, którzy zaznali radości ojcostwa mogą zapominać, że są także synami? 
Synami Boga?"

1567. - 1950 - 19 lutego. Ogród Luksemburski. - "Czy nie wierzysz, że kocham cię o wiele 
więcej niż sądzisz, że jesteś kochana? Czy możesz porównać wasze możliwości z moimi? 
Dlatego tyle razy mówiłem ci: 'Kochaj Mnie moją miłością!' Czy odtąd nie będziemy zawsze 
działać razem? Prawda, że to Ja żyję twoim życiem? To takie proste. Ojciec jest w swoim 
dziecku. - I tak jest lepiej. Dlaczego dotychczas sądziłaś, że jesteś sama? Dlaczego chciałaś 
być sama? Skoro Ja płonąłem chęcią przebóstwienia twoich czynów... Przypomnij, że beze 
Mnie jesteś niczym. Wstydzisz się? Ale przecież twoje ogołocenie przyciąga Mnie! Licz na 



Mnie w każdym czasie. Kiedy Mnie wzywasz jestem przy tobie. Zaledwie wymówiłaś moje 
imię, usłyszałem to... To tak jak wspomnienie.

To tak jakbyś Mnie wzywała od bardzo dawna. Pragnę ciebie zawsze, rozumiesz? Wybacz 
Mi, iż często uważam, że się spóźniasz... To tak jakbym ci mówił: 'Wybacz Mi, że tak cię 
kocham'. Nie nudź się Mną. Nie przyzwyczajaj się do naszych rozmów. Niech będą dla ciebie
nowe, tak jak pierwszego dnia, kiedy byłaś tak zdziwiona nagłym kontaktem, że zadrżałaś, 
jak gdyby to było winą. Mojżesz także drżał wobec Boga. A Szaweł dał się powalić na ziemię
przed Chrystusem. Któż Mi ujdzie, gdy go pragnę schwytać? Jednak szanuję waszą wolność. 
A kiedy Mi ją poddajecie, jest największym darem, jaki możecie Mi ofiarować i który mogę 
przyjąć z równie wielką radością. Wasza wolność przypomina Mi o mojej, którą wam tak 
całkowicie oddałem, kiedy byłem na ziemi. Zrozum to: poświęcisz Mi jeszcze pełniej swoją 
wolność w chwili twojej śmierci. Będzie to najwyższy wysiłek twojej całkowitej miłości. 
Zerwę twoją śmierć jak palmę".

1568. - 1950 - 2 marca. Godzina święta. Nantes. - "To, co potrzebne umieszczam w twoich 
myślach, zrywaj jedno po drugim, tak jak się oskubuje stokrotkę, a ode Mnie pójdzie do 
innych ludzi, przepojone moją wzmacniającą wonią. Wiesz, jaka to woń? To uczucie, że się 
jest kochanym przez Boga. To wiara, że On zajmuje się wami z największą starannością. 
Wszystkie nasze drogi opowiadają o tym i budzą waszą ufność. To jest chwała Boża: ufność 
człowieka. A Królestwo Boże to miłość człowieka. Zrozum: kiedy powiedziałaś 'Panie, 
kocham Cię', to sprawa skończona, nie możesz już powiedzieć nic więcej, tylko powtarzać to.
A Pan króluje nad tobą. Kiedy cała ziemia wypowie swą miłość, Bóg zapanuje i czasy 
dopełnią się. Ale trzeba się modlić. Nie znasz jeszcze siły modlitwy: jest jak potężne ramię, 
które przychodzi wspomagać moje ramię. Bo pozwalam, by Mi pomagano. Pamiętasz 
Szymona Cyrenejczyka? Razem: wy ze Mną. Prawda, że moja czułość jest władcza? 
Widziałaś matki przyciskające swe dzieci do serca, jak gdyby chciały je w nim zamknąć? 
Jakie to ma znaczenie? Czy nie prosiłem was, byście Mnie spożywali codziennie? Biedni 
maleńcy, nie rozumiejący. Przynajmniej ofiarujcie Mi waszą dobrą wolę. Starajcie się kochać 
Mnie trochę więcej. Każdego ranka zbliżajcie się o krok. Patrzcie na moje otwarte ramiona. 
Kto wam przeszkadza przebyć ostatni dystans? O, byleby to nie był lęk... Przyzywajcie Mnie. 
Pochwycę was tak, jak pochwyciłem Piotra, pamiętasz? Nazwałem go: 'Człowiekiem małej 
wiary...' Powiedziałem też: 'Gdybyście mieli wiarę, choćby taką jak ziarno gorczycy, 
moglibyście przenosić góry". Budźcie nieustannie waszą wiarę i waszą nadzieję, a nie 
opuścicie Mnie już nigdy. Czy można Mnie opuścić, kiedy się Mnie znalazło?"

1569. - 1950 - 6 marca. Nantes. - "Jak bardzo jesteście wolni, moja córko, kiedy jesteście 
pewni Boga!"

Podczas intensywnych zajęć. - "Gdy tylko będziesz mogła, wejdź w siebie i oddaj się 
modlitwie".

1570. - 1950 - 9 marca. Godzina święta. - "Im dalej postępujesz w życiu, tym bardziej pragnę
cię dla Siebie. Wiesz, że małe strumyki zbliżając się do morza płyną szybciej, jak gdyby 
pędziły ku swojej zgubie.

Tak samo spiesz do Mnie, radośnie, całą swą istotą. Gdybyś powiedziała: 'Biorę Ciebie, 
oddaję się' ukołysałabyś w ten sposób swoją duszę w Bogu, jak dziecko w kołysce i 
związałabyś się ściślej ze swym Bogiem. Powiększaj nieustannie swoje wyobrażenie o Bogu: 
oglądaj Ideał we wszystkich Jego zaletach, we wszystkich potęgach; dostrzegaj siłę i łaskę. 



Dostrzegaj Jego wolę, by być dobrym dla Swego stworzenia na miarę bez miary. Jesteś tego 
pewna: znasz szczegóły Jego męki. To, czego nie możesz zobaczyć, jest wspaniałością Jego 
nagród za wasze ubogie, małe akty dobrej woli. Daj Mu swoje bezgraniczne zaufanie: oczekuj
Nieskończoności, to znaczy oczekuj Jego samego. Czegóż miałabyś oczekiwać, jeżeli nie 
Miłości? Nie szukaj niczego więcej, bo to jest pełnia. Dziękuj i oddaj się".

- Panie, nie znajduję w sobie niczego, co byłoby godne ofiarowania Tobie.

- "Czy nie powiedziałem ci, że jestem zbieraczem nędz? Jestem tym naprawiaczem porcelany,
który jest szczęśliwy dopiero wtedy, kiedy jego sztuka przejawia się w całej rozciągłości przy 
tysiącu kawałeczków pięknego naczynia. Jestem tym malarzem, który cieszy się, że ożywił 
barwy martwego płótna. Jestem tym chirurgiem, który solidnie poskładał połamane członki. 
Nikt i nic nie przewyższa moich starań. Moje starania są darmowe. Otrzymuję zapłatę, kiedy 
staracie się zachowywać moje przykazania i kiedy mówicie Mi z prostą serdecznością 
dziecka: 'Dzięki Ci, mój drogi Boże!' Czy to takie trudne? Nie bądź z tych, którzy sądzą, że 
nieszczęście, które spotyka przyjaciół nie jest odpowiednią okazją do oddania im przysługi".

W głębi duszy: Panie, pozostań we mnie, potrzebuję Ciebie. Ale Ty nie potrzebujesz mnie. 
(Żywo i z mocą): - "Owszem, potrzebuję ciebie w mojej miłości".

1571. - 1950 - 16 marca. Godzina święta. (Byłam zmęczona). - "Kiedy jesteś słaba, daj Mi 
swoją słabość. Biorę ją w mojej sile, by ją połączyć z wszystkimi moimi trudami na ziemi. 
Nawet przed swoją męką, w ciągu mych wędrówek i prac przeszedłem wiele depresji 
fizycznych, czasem moralnych, wśród jakże wielkiego niezrozumienia ze strony ludzi. A więc
będąc osłabiona, zniechęcona zbliż się do Mnie, jak gdybyś postanowiła znaleźć się poniżej 
własnych możliwości, aby lepiej zjednoczyć się ze Mną. Będziemy jak dwoje chorych w tym 
samym pokoju, wychwalający Ojca, pragnący Jego przyjścia, nadsłuchujący radośnie, czy 
rychło nie zadzwoni dzwon zwiastujący nadejście. Pamiętasz te wielkie statki dające sygnał 
ostatnią syreną? Myślałaś wtedy: 'Odjechać... Ach, odjechać to żyć...' Pomyśl to samo 
opuszczając ziemię. Idziesz żyć i to żyć w nowym, prawdziwym Świecie. On ciebie 
oczekuje... Jego mieszkańcy też na ciebie czekają... W Nowym Jorku byli na nadbrzeżu, 
spieszący i wołający. Cóż to było! Biedna ziemia... Lecz entuzjazmy, wiwaty państwa 
niebieskiego, wybuchy miłości, eksplozje radości... Któż je wypowie w ludzkim języku? 
Raduj się ze zbliżenia, tak jak pytałaś w samolocie: 'Czy już wkrótce lądujemy?' 
Odpowiadano ci: 'Proszę ciągle patrzeć na horyzont, a wtedy odgadnie pani, że lądujemy'. 
Ten, kto cię oczekuje, moja córko, to twój Stwórca i twój Zbawca. Idź radośnie, jak na 
święto. Przygotuj z miłością swój strój podróżny, ozdobiony otrzymanymi klejnotami. Pożycz
ponadto blask szat twojej Matki i twego Umiłowanego. Trzeba nabrać zwyczaju strojenia się 
w nie co dzień, ponieważ podają ci je Ich ręce, ponieważ chcą odnaleźć w tobie swe własne 
piękno. Ty dodasz do tego swój pokorny uśmiech małej zadowolonej dziewczynki, 
zadowolonej z tego, że wraca do Domu". 

1572. - 1950 - 24 marca. (Byłam chora.) - "Jak dobre jest dla was to, że od czasu do czasu 
czujecie bliskość drzwi prowadzących poza życie. Czy widzisz, jakie jasne spojrzenie rzucasz
za siebie? Sprawy nie są już polakierowane opinią świata. Rozważasz ich prawdziwy motyw -
zwykle egoizm - ich obojętność względem chwały Bożej, podczas gdy to ona powinna być 
jedynym waszym celem, beztroskę waszych braci o zbawienie, to zbawienie, które powinno 
palić wasze myśli.



Jakże smutne byłoby, moja córko, gdybyście przybywali sami! Ubezpieczcie się orszakiem 
ocalonych przez wasze starania: czy to na misjach, czy tam, gdzie mieszkacie...

Zauważyłaś podczas świetlanych wieczorów Wschodu - takich, jakie podziwiałaś w 
Nazarecie na tarasie franciszkanów - gwiazdy ślizgające się po przestworzach i te, które 
zdawały się być zanurzone w kręgach światła.

O, jakże entuzjastyczne oklaski byłyby na progu gdyby wasze dusze tworzyły grupy: twoja 
grupa prowadzona przez ciebie do Mieszkania Ojca rodziny!"

- Jak tego dokonać?

- "Wymieniaj Mi często imiona twoich protegowanych, twoich niedowiarków, twoich 
głuchoniemych... Okryję ich moją szatą bez szwu, całą zakrwawioną".

1573. - 1950 - 30 marca. (Byłam chora.) - "Dlaczego nie miałabyś zużytkować tych chwil 
samotności w łóżku tak, jakbyś trwała w adoracji przed Najśw. Sakramentem? Co ci w tym 
przeszkadza? Maleńki wysiłek i to wszystko. Dlaczego nie miałabyś uczynić z tych 30 dni 
uwięzienia 30 dni radości, ponieważ każda choroba niszczy trochę wasze ciało i przybliża 
waszą duszę do wyjścia? Dlaczego nie miałabyś ofiarować Ojcu twego postępującego 
wyniszczenia, aby przez swoje słowa i pisma służyć bliźniemu za pokarm? To trochę tak jak 
Ja, kiedy chciałem, abyście żywili się Mną i byście nabierali sił z mojej siły. I żywiliście się 
Mną w pierwszych chwilach mojej agonii. Księżyc już roztaczał swe białe światło nad ziemią 
ogrodu, która czekała na mój pot. Niech nawet odległe pierwociny twojej śmierci przyniosą 
ratunek i radość twym braciom.

W jak wielu szczegółach możecie Mnie naśladować, moi drodzy maleńcy, tak rozrywani 
przez życie ziemskie... A jeżeli pragnę, abyście Mnie naśladowali, to dlatego, że to nas 
przybliża. Jesteście bardziej Mną. Kiedyż można będzie powiedzieć: 'Kto widzi 
chrześcijanina, widzi Jezusa Chrystusa'? Cóż to za mocny przykład, jakie kaznodziejstwo bez 
słów... Przypominasz sobie? 'Kto widzi Mnie, widzi także mego Ojca'. Czy nie sądzisz, że 
kiedy to mówiłem, mój głos pełen był wielkiej miłości? O, moja córko, porzućcie wasze małe
sposoby, przekroczcie wyższe przedziały. Ofiarowujcie Bogu wprost, bez żadnych ludzkich 
obaw".

1574. - 1950 - 31 marca. Wiatyk. - "Oświecam nicość, którą jesteś, abyś dobrze widziała, że 
jesteś nicością".

1575. - 1950 - 6 kwietnia. Wielki Czwartek. - (Z mego łóżka odwiedzałam w duchu 
wszystkie ołtarze w mieście, na wsi i na obcych ziemiach.) - "Hostia. Oboje".

1576. - 1950 - Wielka Sobota: - Chora, mogę Ci ofiarować tylko drobiazgi.

- "Drobiazg i wielka miłość czynią rzecz wielką".

W ciągu dnia. - "Moi aniołowie zbierają wszystkie cząstki wyrwane z mego Ciała tu i ówdzie,
i kładą je na miejsce, aby moje Ciało było całkowite i doskonałe na Zmartwychwstanie. Ty 
idź i poszukaj Mi grzeszników, przyprowadź ich do Mnie. Zatroszcz się o moje Ciało 
Mistyczne, ofiaruj Mnie w grobie, gdzie leżę strzaskany za wszystkich tych nieszczęśników, 
którzy boją się należeć do Mnie.



1577. - 1950 - 13 kwietnia. (Byłam chora.) - "Czy jest choć jeden dzień, choć jedna godzina 
w życiu, która może być utrzymywana z dala ode Mnie? Czy możesz odłożyć na bok ten 
tydzień lub ten miesiąc? Czy nie widzisz, że moje wymagania Właściciela rozciągają się 
nawet na ćwiartki waszych sekund? Czy nie czujesz w sobie gorącego pragnienia by cała 
oddać Mi się w posiadanie? W szponach gorączki cierp dla Mnie. W przerywanym śnie 
odpoczywaj we Mnie i czerp płomień odwagi".

1578. - 1950 - 20 kwietnia. (Chora). - "Wszystkie te wielkie cierpienia kładę jak kwiaty do 
twego wieńca. Nie trzeba abyś miała na głowie ciernie bez róż. I jednocz swe cierpienia z 
moimi. Dusiłem się w mej agonii. Dusiłem się związany przez żołnierzy i kiedy naigrawali 
się ze Mnie u Annasza; i kiedy byłem traktowany jak szaleniec u Heroda; i podczas 
biczowania u Piłata... Dusiłem się niosąc mój Krzyż i poczas Ukrzyżowania. A kiedy mój 
Krzyż został podniesiony do góry, były to duszności walki ze śmiercią... później ostatnie z 
ostatnich tchnień, aż do wielkiego okrzyku Miłości zwyciężającej wszystko... okrzyku, który 
zabrał moją Duszę. O, niech ci brakuje powietrza w tej chorobie, ale napełniaj się Bogiem. 
Tak, moja przyjaciółko, weź Go aby Go dawać. On zachowa dla ciebie twoją część".

1579. - 1950 - 25 kwietnia, gorączka. - "Dostrzegaj Mnie ponad wszystkim, wszędzie".

1580. - 1950 - 27 kwietnia.  Ciągle w łóżku. - Jak Ty chcesz...

- "Powierzanie się mojej czułości jest dla ciebie dobre. Życie czy śmierć, cóż to dla ciebie 
znaczy! Jesteś w moim sercu. Jesteś w mojej woli. Nie wystarczy ją przyjąć; w przyjmowanie
jej trzeba włożyć całą swoją zdolność miłowania. Rozciągnij tę miłość, jak giętką tkaninę, aż 
do granic moich pragnień. Wtedy nasza praca jest wspólna pod spojrzeniem Ojca, a ty jesteś 
wszechpotężna".

1581. - 1950 - 4 maja. Siódmy tydzień choroby. - "Przymierz swoją odwagę do mojej 
odwagi. Powiedz sobie stanowczo, że sama jesteś niczym. Czy możesz nabrać tego pięknego 
zwyczaju bycia razem? Zawsze razem? Przychodź często zaprosić Mnie bym towarzyszył 
twemu życiu, tak jakbyś Mi przysyłała bilet na koncert. I zachowasz dla Mnie miejsce 
honorowe, w pierwszym rzędzie, jak gdybyś chciała, bym nic nie uronił z przedstawienia, 
przedstawienia czynów twych dni, przeżytych w całości dla Mnie. O, droga córko mego 
serca, jak piękne rzeczy uczynimy razem. Zapamiętaj dobrze to słowo: 'Razem'".

1582. - 1950 - 5 maja. Duszności. - Panie, czy to ostatnia choroba? - "Magnificat".

1583. - 1950 - 6 maja. Duszności. - "Dlaczego się niepokoisz? Wiesz, że to Ja. Z całą siłą 
swej miłości ofiaruj chwilę obecną, tę małą chwilę, która nie mieści się nawet w twojej ręce. 
Pożycz sobie moją miłość, miłość mojej Matki, świętych, którzy są jeszcze na ziemi i ofiaruj 
Mi wszystko razem z twoją chwilą obecną. Czekam na to jak czeka się na miłość ukochanego 
dziecka".

1583. - 1950 - 11 maja. - Panie, czy to moja ostatnia godzina święta na ziemi?

- "Niech wszystkie twoje godziny będą odtąd święte. Jest ich już tak mało przed godziną 
ostatnią. Jesteś cała wybielona przez Sakrament Chorych, odpust zupełny. Wierzysz w to? 
Ponieważ to w imię moich zasług dokonuje się cud Sakramentu Chorych, Pokuty, 
Eucharystii. Wszystko zostaje wymazane. Sprawia to moja miłość. Chcę, abyście byli do 
Mnie podobni, moi drodzy braciszkowie, wszyscy stopieni ze Mną za przyczyną mojej Matki.



Jeżeli was kocham w każdym czasie, to miłuję was z jeszcze większym wzruszeniem w owej 
chwili ostatnich odwiedzin. Niech ta ostatnia odwiedzająca uczyni dla ciebie wszystko, co 
powinna. Ale ty pozostań w moich ramionach oczekując ostatecznego kresu, zerwania 
ostatniej zasłony. A teraz, moja przyjaciółko, oto twoja praca: żałuj, żałuj, żałuj za swe 
grzechy i kochaj, kochaj, kochaj coraz mocniej Tego, który zwie się Miłością".

- Panie, weź mój mały płomień do Twego Ognia.

1585. - 1950 - 12 maja. Podczas Sakramentu Chorych. - "Cała jesteś ukryta pod moim 
płaszczem zasług i płaszczem mojej Matki. Czy dobrze się tam czujesz?"

Słabsza. - Panie, czy Twój Krzyż jest dość szeroki abym mogła się na nim rozciągnąć obok 
Ciebie?

- "Moje biedne dzieciątko, pomyśl, że wzywam nań cały świat!"

1586. - 1950 - 13 maja. Słabsza. - "Tak, biorę twoje ciało jak pszenicę na spalenie. To za 
twoich braci".

- Za moich braci z Tobą, Panie.

1587. - 1950 - 15 maja. Słabsza. - Panie, tak słodki, wyciągnij do mnie ramiona, wracam do 
naszego Domu drobnymi krokami dziecka.

1588. - 1950 - 16 maja. Wiatyk. - Panie, czy teraz oddam Ci duszę, którą dałeś mi z taką 
miłością?

Matko, droga, upiększ strój Twego dziecka, zanim ono wejdzie do salonu.

1589. - 1950 - 18 maja. Wniebowstąpienie. - "Czy pełne miłości przygotowania nie radują już
Miłości? Czy tylko Ja się raduję? A moja Matka? A moi aniołowie? A moi święci? Co Mi 
powiesz przybywając? Jakie będą słowa, które pozwolą ci usłyszeć? O, ta chwila Spotkania! 
Włóż w nią całą swą duszę. Wierz w nieskończoną czułość. Wiesz, że jesteś zbyt nieśmiała. 
Poszerzaj. Miej nadzieję. Przyjdź, moja umiłowana, przyjdź powiedzieć Mi wszystko to, 
czego powiedzieć nie śmiałaś".

1590. - 1950 - 23 maja. Wiatyk. - "Biedna duszyczko, która oczekiwała końca swego życia 
aby uwierzyć w nieskończone Miłosierdzie, w ostateczne przebaczenie. Nie lękaj się już 
niczego, nie byłbym z tego zadowolony.

Oddaj się cała Miłości, moja umiłowana".

1591. - 1950 - 24 maja. - Nie mam już siły, z trudem widzę - z trudem mogę Cię kochać.

- "Weź moje spojrzenie. Weź mój głos. Weź moją miłość".

1592. - 1950 - 25 maja. - Czy doszłm już do końca życia?... Czy teraz nie odprawiam mojej 
pierwszej i ostatniej Mszy?

Gdzie jesteś miłosna Obecności?... A potem, co będzie?



- "To będę Ja. To będę zawsze Ja". 


